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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

 

Dzieci dość wcześnie zaczynają rozumieć charakter relacji społecznej, jaką jest przyjaźń. 

Przyjaciel to osoba, z którą można się pobawić, spędza się z nią dużo czasu, ma do niej zaufanie 

i powierza tajemnice.  

Prawdziwa przyjaźń uczy empatii, szacunku, tolerancji, cierpliwości, negocjowania zasad, 

solidarności, prawdomówności, dyskrecji. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. F.H. Burnett, Tajemniczy ogród, wyd. Greg, Kraków 2017, s. 160. 

 

Wstęp 

Tajemniczy ogród jest obecnie uważany za najlepszą powieść F.H. Burnett. Główną bohaterką jest 

Mary Lennox - niegrzeczna, chorowita dziewczynka. Po śmierci rodziców trafia do wuja, gdzie 

stopniowo zaczyna ulegać przemianie, m.in. dzięki sile natury i ludziom, których spotkała. Po 

pewnym czasie poznaje Colina - chłopca, który cały czas leży w łóżku. Dzieci zaprzyjaźniają się. 

 

Cytat 

 

„— Cieszę się, że to mówisz — odparła Mary — bo widzisz… bo… 

Uprzytomniła sobie teraz zupełnie nagle, że nadeszła chwila stosowna. Colin zaś czuł, że 

coś teraz się wydarzy. 

— Bo co? — dopytywał gorliwie. 

Mary była taka wzruszona, a taki ją jednocześnie lęk ogarnął, że wstała z krzesła, podeszła 

do Colina i obie ręce jego ujęła w swoje. 

— Czy mogę ci zaufać? Zaufałam Dickowi, bo nawet ptaszki mu ufają. Czy mogę więc 

zaufać tobie na pewno, tak zupełnie na pewno? — pytała błagalnie. 

Twarzyczka jej miała wyraz tak uroczysty, że chłopiec wyszeptał tylko: 

— O tak, sir, możesz! 

— A więc Dick przyjdzie tu do ciebie jutro rano i swoje zwierzątka przyprowadzi z sobą. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87
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— O mój Boże! — zawołał Colin uszczęśliwiony. 

— Ale nie koniec na tym — ciągnęła dalej Mary, blada z uroczystego wzruszenia. — 

Powiem ci coś ważniejszego. Są drzwi do ogrodu. Znalazłam je. Były ukryte w murze pod 

bluszczem. 

Gdyby Colin był silnym, zdrowym chłopcem, byłby zawołał na cały głos: «hurra! hurra!» 

— lecz był słaby i nerwowy; źrenice jego poczęły się rozszerzać — tchu schwycić nie mógł. 

— Och, Mary! — zawołał, prawie szlochając. — Czy będę go mógł zobaczyć? Czy będę 

mógł wejść? Czy będę żył, by móc doń wejść? — a mówiąc to, czepiał się rękami jej sukienki 

i przyciągał ją ku sobie. 

— No, naturalnie, że go zobaczysz! — pogardliwie rzuciła Mary. — Będziesz żył, 

będziesz! No, nie bądź niemądry!”. 

 

 

Podsumowanie 

Budowanie przyjaźni jest procesem i wymaga czasu. Przedstawiony fragment ukazuje jak 

główna bohaterka zdobywa zaufanie do Colina. Zaufanie jest jednym fundamentalnych elementów 

przyjaźni.  

 

 


