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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Wysiłek, zmęczenie, relaks to także wartości, które odnajdujemy w naszym życiu 

codziennym. Wysiłek fizyczny rozwija w nas takie cnoty jak wytrwałość czy stanowczość. 

Zmęczenie jest więc następstwem wysiłku i nie powinno być traktowane jako porażka. Natomiast 

relaks ma służyć ogólnemu rozwojowi fizycznemu i duchowemu.  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. A. Kamiński, Kamienie na szaniec, wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1999, s. 93. 

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 

„Praca riksiarza była ciężka i męcząca. Riksz mało, amatorów transportu dużo. Gdy Alek z 

Małym wracali po dniu roboczym do domu, czuli się tak zmęczeni, że nie mieli już chęci ani na 

czytanie, ani na dyskusje. Ponieważ wraz z nadejściem lata zjawiły się na ulicach nie sprzątanego 

miasta tumany kurzu, Alek i Mały powzięli decyzję skończenia z rikszą.” 

Podsumowanie 

W przytoczonym cytacie odnajdujemy wysiłek fizyczny i zmęczenie powodowane ciężką 

pracą rikszarza. Jedno wynika z drugiego. Jednak nie należy tego rozpatrywać w ramach porażki 

ponieważ było to następstwem ciężkiej pracy jaką wykonywali Alek i Mały.  

 

 

 

3.2.2. A. Fiedler, Dywizjon 303, wyd. Greg, Kraków 2018, s. 14-15. 
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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 

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 

„Rycerzem wśród wspaniałego rodu lotników jest myśliwiec, lotnik nad lotnikami 

rycerskim jego zadaniem jest bronić. Bronić własnych bombowców od ataku wroga godzącego z 

powietrza, i bronić własnej ziemi od nieprzyjacielskich bombowców. Czasem myśliwiec ogniem 

swych karabinów maszynowych atakuje nieprzyjaciela znajdującego się na ziemi — lecz czyni to 

rzadko. Jego wysiłek, jego zwycięstwa, jego tragedie najczęściej rozgrywają się ponad chmurami, 

wysoko w powietrzu, gdzie jest widok najszerszy, niebo najbliższe, a padół ziemski niewyraźny i 

daleki jak szary sen.” 

Podsumowanie 

W powyższym cytacie odnajdziemy wartość jaką niewątpliwie jest wysiłek i trud. Arkady 

Fidler przedstawia nam ją jednak nie jako wysiłek człowieka lecz maszyny - myśliwca, którego 

pilotowali polscy lotnicy. Chociaż zarówno pilot jak i samolot są ze sobą powiązani, są od siebie 

uzależnieni. Ich wspólny wysiłek prowadzi do upragnionego celu jakim było pokonanie okupanta, 

w tym przypadku Niemców.  


