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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Więzi rodzinne pełnią funkcję osiową, wyznaczając drogę rozwoju człowieka. Rodzina czy 

to miejska, czy wiejska nadal pozostaje dla człowieka punktem odniesienia, swoistym 

zwierciadłem, w którym odbija się jego osobowość.  

Rodzina jest więc środowiskiem, w którym dziecko w sposób naturalny przyswaja wartości 

kulturalne, etyczne i społeczne, zapewnia odpowiedni rozwój swoim członkom, a tym samym 

wpływa i na rozwój społeczeństwa. W prawidłowo zorganizowanej rodzinie, w klimacie miłości, 

zrozumienia dziecko znajduje pełne poparcie, poczucie bezpieczeństwa i możliwość przeżywania 

szczęśliwego dzieciństwa. Jeśli funkcjonowanie rodzin, ich kondycja pogarsza się, odbija się to 

wtedy ujemnie na funkcjonowaniu i losach zarówno jednostek jak i społeczeństwa bólu i 

nieszczęść. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. A. Ginko, Podróż Srebrnego, wyd. Wilga, Warszawa 2014, s. 28-30 

Wstęp 

Srebrny – mały lisek polarny, żeby docenić własne środowisko, własną rodzinę, potrzebuje 

odbyć daleką podróż. Znudzony życiem na Grenlandii, wśród innych lisów polarnych, wyrusza na 

poszukiwanie ciekawszego miejsca. Kiedy wydaje się, że już takie znalazł, okazuje się, że 

rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jak mu się to wydawało. Po tym odkryciu lisek zaczyna 

bardzo tęsknić za swoim domem i tymi, od których uciekał.  

Cytat 

„Wkrótce był na miejscu. Zapiszczał radośnie, a wtedy przybiegli: mama, tata, jego kuzyni, 

dziadkowie i koledzy, małe lisy i duże lisy.  

– Srebrny, Srebrny! – wołali uradowani. Wyściskał się ze wszystkimi i ucałował ich: cmok, 

cmok. Mniejsze liski, którym kiedyś dokuczał, polizał w nos. A one przechodziły mu pod 

brzuchem i łaskotały go ogonami: gili, gili. Kiedy się z wszystkimi przywitał, opowiedział im o 

swojej podróży. Jak płynął po ogromnym oceanie. I kosztował soczystych owoców na zielonej 
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wyspie. I jak spotkał bandę niedobrych lisów. A potem zobaczył zwierzątka z puszystymi 

ogonami. I jak bardzo tęsknił za domem. Opisał im lodołamacz i mruczenie fal.  

Zrobiło się późno i ciemno. Powietrze pachniało już fioletową nocą polarną. Srebrny 

zwinął się w kłębek, tak jak cała jego rodzina. Powiercił się, pokręcił i ziewnął trzy razy. Zamknął 

oczy i zasnął razem z całym stadem lisów polarnych. Mieli piękne, kolorowe sny”. 

Podsumowanie 

Po wielu perypetiach Srebrny dochodzi do wniosku, że „wszędzie dobrze, ale w domu 

najlepiej”. Tę prawdę, starą jak świat, znają wszyscy, a jednak, żeby w pełni ją przyjąć i 

zaakceptować, każdy potrzebuje własnych doświadczeń. Podróż Srebrnego to ciepła, poruszająca 

historia o sile marzeń oraz poszukiwaniu swojego miejsca na świecie. Może stanowić przyczynek 

do rozmowy z dziećmi o tym, że warto doceniać miejsce w których żyjemy, ono nas kształtuje, ma 

wpływ na naszą osobowość. Natomiast zawsze trzeba szukać swojej drogi, która niekiedy 

prowadzi daleko od rodzinnych stron. Gdziekolwiek jednak się jest, nie można odcinać się od 

własnych korzeni, bo one są częścią naszej tożsamości. 
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