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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Człowiek nigdy nie ucieknie od obcowania z innymi w społeczeństwie. Każdego dnia 

podejmujemy wiele interakcji z innymi ludźmi, czy to w domu, w szkole, w sklepie czy w pracy. 

Ważne aby umieć odnaleźć się w swoim najbliższym środowisku jakim jest rodzina czy grupa 

koleżeńska. Wraz z procesem dorastania, coraz lepiej rozumiemy mechanizmy działające w grupie 

i umiemy odpowiednio się zachować. Ważne aby umieć rozgraniczyć swoją osobistą wolność od 

bycia częścią jakiejś społeczności. Należy mieć zawsze swoje własne zdanie, znać swoją wartość  

i nie dać narzucić sobie czyjegoś zdania czy zwierzchnictwa.  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. R. Kipling, Q. Greban, Księga dżungli, wyd. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2017, s. 22. 

Wstęp 

Księga dżungli to ponadczasowa opowieść o chłopcu wychowanym w dżungli przez dzikie 

zwierzęta. W utworze poprzez świat zwierząt ukazane są relacje i zasady panujące w naszym 

świecie – świecie ludzi. 

Mowgli jako chłopiec uczy się od swoich dzikich przyjaciół wartości, które liczą się  

w życiu. Jednym z takich momentów jest opowieść pantery Bagheery o swoim pochodzeniu.  

W opowieści tej można odnaleźć analogię do losów chłopca, który nie wychował się w swoim 

naturalnym środowisku a także ponadczasową prawdę o umiłowaniu wolności. 

Cytat 

„A więc tego pamiętnego wieczora Mowgli wyciągnął się u boku pantery. Bagheera rzekła 

mu wówczas: 

– Posłuchaj, Mały Bracie. Posłuchaj uważnie, a dowiesz się czegoś, co było dotąd moją 

tajemnicą… Otóż nie urodziłam się w dżungli,, lecz pośród ludzi. Dotknij tutaj… 

Mowgli wyciągnął rękę i wsunął ją pod szczękę pantery. Wśród jedwabistej sierści wyczuł 

podłużny fragment nagiej skóry. 

– To ślad po żelaznej obroży. Moja matka była trzymana w klatce w pałacu królewskim. Ja 

się tam urodziłam, a ona tam umarła. Pewnego wieczora, zebrawszy wszystkie siły, zerwałam 

łańcuch i sforsowałam zamknięcie klatki. Uciekłam, należę bowiem do dżungli, a nie do świata 

ludzi”. 
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Podsumowanie 

W przytaczanym fragmencie pantera Bagheera tłumaczy Mowgliemu istotę wolności 

osobistej. Jej monolog uzmysławia, że autonomia, którą posiadamy, jest bardzo ważną wartością. 

Wolność jest darem otrzymanym od Stwórcy, o który należy się upominać i do niego dążyć. Nikt 

nie ma prawa odebrać nam wolności decydowania o sobie samym. Istnieją jednak sytuacje  

w których dla naszego dobra, jesteśmy zależni czy to od rodziców czy od nauczycieli w szkole. 

Należy zrozumieć iż działanie w komórce jaką jest rodzina, szkoła czy grupa, w pewien sposób 

czyni nas zależnymi, lecz nie ma w takiej relacji nic złego. 
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