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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Wartość uprawianego sportu rozbudza w nas umiejętności współzawodnictwa, szacunku 

dla rywala, podnosi naszą kondycję fizyczną i ogólną sprawność. Sport uczy także szacunku dla 

własnego ciała. Sport może być również spotkaniem różnych kultur, czy nacji.    

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. A. Kamiński, Kamienie na szaniec, wyd. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1999, s. 62, 67. 

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 

„Rudy i Alek mieli wyjątkowo szczęśliwe warunki młodości: dobry dom, dobra szkoła, 

dobra organizacja młodzieżowa; a wszystkie te czynniki współdziałały ze sobą i wzajemnie się 

wspierały. Jakżeż - niestety - niewielu jeszcze chłopców w Polsce ma takie warunki młodości. 

Oczywiście szkoła, dom, środowisko koleżeńskie ogromnie ułatwiły dobry start życiowy tym 

chłopcom. Ale nie popełnijmy błędu złej oceny: o poziomie sportowca nie decyduje nawet 

najlepsze boisko ani najbardziej wygodny ubiór, ani skrupulatne przestrzeganie trybu życia 

sportowego - o poziomie sportowca decyduje co innego: jego istotne uzdolnienia sportowe i jego 

praca nad sobą. To porównanie jest odpowiedzią na pytanie o rolę dobrych warunków młodości 

Rudego, Alka i niektórych ich kolegów.” 

Podsumowanie 

W przytoczonym cytacie odnajdziemy słowa, które odnoszą się do wartości uprawianego 

sportu. Aleksander Kamiński słusznie zauważa, że w sporcie bardzo ważne są uzdolnienia a 

szczególnie praca nad samym sobą. Nie jest ważne pochodzenie, wygodny ubiór sportowy i inne 
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udogodnienia. Prawdziwy talent narodzi się wszędzie i gdy tylko go odkryjemy to od nas zależy 

czy będziemy go dalej szlifować czy też nie. 

 

 

 

  


