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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Każdy jest odpowiedzialny za kształt swojego życia i rozwój. Osoby młode powinny 

skupiać się na rozwoju ducha, a nie tylko ciała. Zaangażowanie w zadania, które przyczyniają się 

do rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego przygotowują młodzież do przyjęcia 

czekających ją w życiu dorosłych zadań. Odpowiedzialne wejście w dorosłość, które wiąże się  

z życiem na własnych zasadach i warunkach jest szczególnie ważne teraz kiedy mówi się  

o zjawisku odroczonej dorosłości, czyli odwlekaniu samodzielności młodych ludzi. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. M. Wańkowicz, Ziele na kraterze, wyd. Literatura, Łódź  2007, s. 394. 

Wstęp 

Wybuch II wojny światowej radykalnie zmienił życie rodziny Wańkowiczów i przyczynił 

się do rozłąki. W powieści przedstawiony jest jej destrukcyjny charakter i kontrast  

z wcześniejszym życiem bohaterów, których świat zmienił się radykalnie z dnia na dzień. Autor 

opisuje wpływ wojny na ludzkie życie, która wywraca codzienność do góry nogami. 

Cytat 

„I już, w cztery dni po powrocie Mamy, zbliżał się Nowy Rok. Tysiąc dziewięćset 

czterdziesty szósty. 

Ludzie witali go w rozterce — między obowiązkiem życia dalej i wspomnieniem. Ludzie 

starali się zasnąć przed uderzeniem dwunastej, udać, że nie zauważają odwracania się dalszej 

karty. Nie chcieli zdradzać umarłych.  

Ludzie — wstydzili się odjazdu w życie. W Polsce koleżanki Krysi, dziewczyny również 

walczące w powstaniu, widząc po raz pierwszy jej matkę, szły ku niej, od progu już przesłaniając 

oczy obronnym ruchem. 

 — Proszę pani... My wstydzimy się, że żyjemy. Obejmowała je, jak w owe radosne dni, 

kiedy padały bomby, a ona siadała w kręgu takich dziewcząt, zwijając z nimi bandaże, skrobiąc 

kartofle, opatrując potłuczenia, starając się zdjąć na chwilę brzemię trwogi o miłego chłopca,  

o matkę, o brata. 

Teraz, utulając te, które wyżyły, zdejmowała im z ramion brzemię niepokoju o przyszłość, 
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wskazywała — życie. Łatwiej, to wskazać młodym”. 

Podsumowanie 

II wojna światowa przyniosła większości młodych ludzi śmierć, ale po jej zakończeniu 

świat na nowo zaczął powracać do życia. Tytułowe „Ziele”, czyli pokolenie Kolumbów zaczęło 

puszczać nowe pędy. Nowy Rok przypominał im o ich przeszłości, stracie bliskich, ale także był 

pełen niepokoju o przyszłość. Oni przeżyli, ocaleli i nie wiedzieli co dalej wydarzy się w ich 

życiu. Mama Krysi w przytoczonym fragmencie wskazywała im wartość życia – dar, który należy 

rozwijać, wzbogacać i realizować. Obawy paraliżują bohaterki i uniemożliwiają działanie  

w teraźniejszości. Widziały już tyle cierpienia, smutku, dlatego troska o przyszłość przysłania im 

radość z tego, że żyją, że mogą zmieniać świat na lepsze, że mają pewne zadania i misję do 

spełnienia. 

 

 

 


