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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

W naszym codziennym życiu bardzo dużo zależy od mądrego korzystania z osiągnięć 

cywilizacji. Obecny świat jest naszpikowany nowinkami technicznymi ale my nie zawsze 

potrafimy z tego rozsądnie korzystać. Musimy pamiętać, że człowiek nieustannie poszukuje 

wiedzy i prawdy. Najważniejsze aby robić to mądrze. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. A. de Saint-Exupéry, Mały Książę, wyd. MUZA SA, Warszawa 2014, s. 10. 

Wstęp 

Mały Książę to jedna z tych książek, które śmiało możemy określić pozycją kultową. 

Została napisana przez Antoine de Saint-Exupery’ego i po raz pierwszy wydana w 1943 roku w 

Nowym Jorku. Jest to opowieść filozoficzna skierowana do dzieci. To historia o dorastaniu, o 

więzach międzyludzkich i prawdziwej miłości. W powieści odnajdziemy także wątki 

autobiograficzne, za postacią Małego Księcia kryje się sam autor. Pozycję przetłumaczono na 

ponad 300 języków i dialektów. Dzięki temu wiele osób na świecie mogło zapoznać się z tą 

magiczną lekturą. 

Cytat 

 „Dorośli poradzili mi, abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i abym 

się raczej zajął geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. W ten sposób. mając lat sześć, 

porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem rysunku numer 1 i numer 2. 

Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy konieczność stałego 

objaśniania… 

Musiałem wybrać sobie inny zawód: zostałem pilotem. Latałem po całym świecie i muszę 

przyznać, że znajomość geografii bardzo mi się przydała. Potrafiłem jednym rzutem oka odróżnić 

Chiny od Arizony. Ta wiedza oddaje duże usługi, szczególnie wówczas, gdy się błądzi nocą.” 

Podsumowanie 

W przytoczonym cytacie odkrywamy jak mądrze korzystać z rozwoju cywilizacji, z 

własnej wiedzy i nauki. To także przykład rozsądnego wyboru naszej ścieżki rozwoju. Skoro nie 
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udało się z rysunkiem to zajmę się czymś w czym jestem dobry.  

  


