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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Postawa altruistyczna to, w skrócie, poświęcenie się dla dobra innej jednostki, innego 

człowieka. Taka postawa, niejednokrotnie wymaga dużej odwagi. Pomaga w relacjach 

międzyludzkich i w zacieśnianiu więzi. Poza tym tak właśnie rodzą się bohaterowie. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. S. Collins, Igrzyska śmierci, wyd. Media Rodzina, Poznań 2012, s. 24-26. 

Wstęp 

Igrzyska śmierci to pierwszy tom trylogii napisany przez Suzanne Collins i wydany po raz 

pierwszy w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych., Jest to powieść z popularnego obecne gatunku 

science-fiction. W książce mamy bardzo dobrze oddane schematy totalitarnego państwa, które 

rządzi silną ręka podległymi mu dystryktami. Głównym tematem są zawody tzw. Głodowe 

Igrzyska. Każdy dystrykt musi wystawić dwóch uczestników, którzy walczą na śmierć i życie aż 

zostanie tylko jeden zwycięzca. Jest to próba zastraszenia poszczególnych dystryktów a także 

pewna forma rozrywki dla lojalnych obywateli Kapitolu. 

Cytat 

„Nadeszła pora na losowanie. Effie Trinket jak zwykle oznajmia: „Damy mają 

pierwszeństwo!” i podchodzi do kuli z nazwiskami dziewcząt. Sięga do środka, głęboko zanurza 

rękę i wyławia karteczkę. Publiczność zgodnie wstrzymuje oddech, można by usłyszeć odgłos 

upuszczanej szpilki. Robi mi się niedobrze, z desperacką nadzieją powtarzam w myślach, że to nie 

ja, nie ja, nie ja. 

Effie Trinket wraca na mównicę, wygładza papierek i głośno odczytuje nazwisko. To nie 

ja. 

To Primrose Everdeen. […] 

Z pewnością nastąpiła pomyłka. To nie może być prawda. Kartka Prim była jedna na wiele 

tysięcy! Prawdopodobieństwo jej wylosowania graniczyło z niemożliwością, więc nawet się nie 

martwiła. […] 

– Prim! – Z mojego gardła wydobywa się stłumiony okrzyk, mięśnie odzyskują sprawność. 

[…] Doganiam Prim w chwili, gdy ma wejść na schody. Jednym ruchem ręki zagarniam ją za 
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siebie. 

– Zgłaszam się na ochotnika! – dyszę. – Chcę być trybutem!” 

Podsumowanie 

Postawa altruistyczna to działanie na korzyść innych. I taką właśnie postawę wykazuje 

Katniss Everdeen. W wyniku losowania, jej młodsza siostra została wybrana do roli trybuta na 

Igrzyskach. Katniss nie mogła się z tym pogodzić i poświęciła się, zgłaszając się jako ochotniczka 

choć zdawała sobie sprawę, że prawdopodobnie już nie wróci i nie ujrzy bliskich. Było to 

zachowanie godne pochwały.  

 

 


