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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Ojczyzna i nasz związek z nią są bardzo ważne w naszym życiu. Powinniśmy umiejętnie 

współżyć z naszymi rodakami. Jesteśmy także odpowiedzialni za Ojczyznę w której żyjemy. 

Naszym obowiązkiem jest także dbanie o kulturę narodową. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. A. Kamiński, Kamienie na szaniec, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1999, s. 102. 

Wstęp 

Powieść Aleksandra Kamińskiego powstała  w 1943 roku. Opowiada historię działalności 

grupy harcerzy, należących do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Jest to opowieść o 

przyjaźni, o młodych ludziach i ich walce z okupantem. Książka powstała na podstawie 

autentycznych wydarzeń, które Aleksander Kamiński usłyszał od jednego z harcerzy – Tadeusza 

Zawadzkiego „Zośki”. Kamienie na szaniec były najgłośniejszą książką okupowanej Warszawy. 

Została przyjęta z wielkim entuzjazmem prze młodzież i po dziś dzień uczy nas co to jest 

prawdziwa przyjaźń, braterstwo i poświęcenie dla dobra ukochanej ojczyzny. 

Cytat 

”Tak oto bezgraniczna wiara młodości: wiara w siebie samych, wiara w naród, wiara w 

słuszność polskiej sprawy i w najwyższą sprawiedliwość – kazała tym młodym ludziom traktować 

całą otaczającą ich rzeczywistość jako coś bardzo nierealnego i przejściowego”. 

Podsumowanie 

W książce Aleksandra Kamińskiego można odnaleźć wiele cytatów odnoszących się do 

Ojczyzny. Jeden z nich, przytoczony powyżej ukazuje jak wielką miłością do swojego kraju pałali 

młodzi chłopcy walczący w okupowanej Warszawie. Ich bohaterska postawa powinna być dla nas 

przykładem i wzorem. 

3.2.2. A. Fiedler, Dywizjon 303, wyd. Greg, Kraków 2018, s. 7. 

Wstęp 

Dywizjon 303 to książka autorstwa Arkadiusza Fidlera. Została napisana w 1940 roku a jej 

pierwsze wydanie to rok 1942. Jej treść poświęcona jest początkowemu okresowi działań 

bojowych myśliwskiego dywizjonu 303. Napisana została w formie reportażu. Początkowe jej 
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rozdziały miały na celu naświetlenie ogólnej sytuacji w Europie po inwazji Niemiec na Polskę. 

Punktem kulminacyjnym była słynna  bitwa o Anglię (1040 roku). Dzięki Fidlerowi poznaliśmy 

sylwetki polskich lotników, którzy tak dzielnie stawali do walki ze znienawidzonym okupantem. 

Cytat 

„Więc z ową uczciwością, jaką włożyłem w pisanie Dywizjonu 303, z tym samym 

sumieniem chciałbym skierować apel do wszystkich rodaków na świecie, by nie głuszyli głosu 

swego serca i uświadomili sobie, czym jest ojczyzna i co im dać może.” 

Podsumowanie 

W przytoczonym cytacie odnajdziemy apel, wezwanie do umiłowania swojej Ojczyzny. 

Arkady Fidler wzywa rodaków na całym świecie do tego aby szli za głosem serca i uświadomili 

sobie czym jest dla nich ojczyzna.  

 

 

  


