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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Rodzina jest dla człowieka bezcenną wartością. Na co dzień nie doceniamy jej być może 

tak bardzo. Jednak w ciężkich chwilach kryzysu lub zagrożenia objawia nam się jej wartość. 

Prawidłowo funkcjonująca rodzina powinna być dla jej członków oparciem i schronieniem. Wraz 

z innymi członkami powinna stanowić monolit, który opiera się nie tyle na więzach krwi co przede 

wszystkim miłości. W środowisku rodzinnym powinniśmy rozwijać się i doskonalić, dając od 

siebie to co najlepsze. Prawidłowe relacje wewnątrz tej komórki powinny opierać się na braniu 

lecz na dawaniu. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. R. Kipling, Księga dżungli, wyd. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2017, s. 18. 

Wstęp 

Księga dżungli opowiada historie chłopca, który będąc niemowleńciem trafił do wilczej 

watahy. Od małego więc wychowywał się wspólnie ze swoimi przybranymi, dzikimi braćmi 

według zasad wpojonych im przez dorosłe wilki. W ich wilczej rodzinie nikt nie patrzył na 

Mowgliego jako na obcą osobę. Mimo, że był człowiekiem, wszyscy traktowali go tak jak 

przedstawiciela swojego gatunku. 

Cytat 

„Mowgli i jego bracia zostali też dopuszczeni do udziału w wiecach u stóp Skały Narady. 

Słuchając Akeli, gdy ten zwracał się do wszystkich członków watahy, chłopczyk uczył się, czym 

jest Prawo Wolnego Plemienia: «Siłą watahy jest wilk, a siłą wilka jest wataha!»”. 

Podsumowanie 

Powyższy krótki fragment Księgi dżungli pokazuje na przykładzie świata zwierząt, 

 a dokładniej watahy wilków, jakiej zasadzie powinna hołdować dobrze funkcjonująca rodzina. 

Rodzina jest zbiorem indywidualności: rodziców, dzieci, dziadków itp. Tak samo jest w świecie 

wykreowanym przez Kiplinga. To w jaki sposób funkcjonuje wataha, powinno być wzorem dla 

rodziny. Krewni powinni o siebie nawzajem dbać i mieć świadomość, że członkowie rodziny 

zawsze pomogą im w trudnych chwilach. Każdy członek powinien zachowywać się w ten sposób. 
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3.2.1. R. Kipling, Księga dżungli, wyd. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2017, s. 104.  

Wstęp 

Pod koniec lektury Księga dżungli jej główny bohater – Mowgli, jest w bardzo ciężkiej 

sytuacji. Nie może już dłużej pozostać w dżungli wśród swoich dawnych towarzyszy ani powrócić 

do świata z którego się wywodzi - do świata ludzi. Rozgoryczony chłopiec postanawia samotnie 

opuścić najbliższy mu świat i wyruszyć w wędrówkę. 

Cytat 

„Ostatnie słowo należało do Mowgliego: 

– Plemię wilków odrzuciło mnie tak samo jak plemię ludzi. Sam będę polował w dżungli! 

Ale Szary Brat i trzy pozostałe młode wilki, z którymi chłopiec wychował się u Matki 

Wilczycy, odrzekły na to, że nigdy nie porzucą swojego brata! 

Mowgli odszedł więc razem z nimi i – począwszy od tego dnia, polował w dżungli  

z poszanowaniem Prawa, tak jak polują wilki, w towarzystwie swoich czterech wilczych braci”. 

Podsumowanie 

Powyższy fragment pokazuje jak mimo różnicy w wyglądzie mocno była zżyta wataha do 

której należał Mowgli. Rozgoryczony chłopiec chciał opuścić grupę i samotnie ruszyć w świat, 

lecz jego przybrani bracia nie pozwolili na to. Mimo, iż był człowiekiem, wychowywał się z nimi  

i czuli ze sobą więź rodzinną. Z tej przyczyny wilczy bracia ruszyli za Mowglim i razem stawali 

czoła światu. 


