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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Wychowanie przygotowuje człowieka do zadań, jakie powstają w wyniku rozwoju 

współczesnego świata. Jest przysposobieniem jednostki do życia. Celem wychowania jest, aby 

młody człowiek chciał i urzeczywistniał w swoim życiu wartości. 

Bardzo istotną kwestią jest prawidłowe postawienie, wyznaczenie sobie celów wychowania 

oraz w zależności od nich, dobieranie odpowiednich środków. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. M. Wańkowicz, Ziele na kraterze, wyd. Literatura, Łódź  2007, s. 132. 

Wstęp 

Na początku powieści Wańkowicz opisuje narodziny, okres życia swoich córek i ich 

wychowywanie. Mama przedstawiana jest jako dobra, łagodna, pełna ciepła i serdeczności. 

Opowiadała bajki, uspokajała śpiewem. Ojciec wychowywał je tak, by umiały sobie radzić  

w dorosłym życiu. 

Cytat 

„Nim urodziła się Krysiunia, myślałam wiele o wychowaniu, czytałam książki 

pedagogiczne, sądziłam, że coś wiem... Ale porodziły się takie inne. Ani w ciebie, ani we mnie. 

Przecież Tili zawsze twierdzi, że jest podobna do Frani. Takie chłopskie dziecko, Kmiotek-

Roztropek. Pamiętam, miała dwa latka, ledwo to mówić mogło. Widzę, że usiłuje zgnieść 

patykiem muchę chodzącą po szybie. „Czemu chcesz zabić muchę?" — ,A po co tu łazi?" Raz po 

raz zaskakiwały mnie w tych moich teoriach. A Krysia — płomień na wietrze... Więc już tylko 

sobie powiedziałam: idź za dziećmi w ich rozwoju, a nie przed dziećmi; niczego nie wymagaj, 

wszystko porządkuj, tak jak ich zabawki po skończonej zabawie; nie miej swego ideału dziecka, 

do którego je będziesz podciągać; nie chciej ich mieć takimi, jak sobie wyimaginowałaś — patrz, 

co z gleby rośnie: nie obciążaj ich sprawami starszych; niech mają prawo do dzieciństwa”. 

Podsumowanie 

Rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci. Człowiek wchodzi  

w nową rolę z pewnymi założeniami i oczekiwaniami, a potem realia się zmieniają. To widać na 

przykładzie przytoczonego fragmentu, gdzie mama zwraca uwagę na to, że przygotowywała się do 
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roli matki, ale nie spodziewała się wielu sytuacji, które pojawiły się w wychowaniu po narodzeniu  

córek. 

Najbardziej uniwersalną zasadą wychowania jest przekazanie miłości. Należy kochać  

i jednocześnie wychowywać, obserwując i dobierając do dziecka indywidualne metody. 

 

 

 


