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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Człowiek jest istotą religijną. Jest dzieckiem Bożym. Pierwszymi nauczycielami wiary są 

rodzice. Dzieci najlepiej uczą się poprzez dobry przykład. Wiarę można rozpatrywać jako zadanie 

dla każdego chrześcijanina, a uczynki człowieka, to jak żyje, to wyraz tej wiary. Religia odgrywa 

podstawową rolę wychowawczą. 

Istotą współdziałania wyznawców różnych religii jest zaufanie. Źródła wiary znajdujemy  

w Piśmie Świętym i w Tradycji Kościoła, w biografiach świętych i błogosławionych, w historii 

naszego życia. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. W. Bełza, Cnoty kardynalne, w: Katechizm polskiego dziecka, wyd. Nortom, Wrocław 

2014, s. 9. 

 

Wstęp 

Władysław Bełza (1847-1913) – polski poeta neoromantyczny, publicysta, animator życia 

kulturalnego, działacz oświatowy. Pisał w duchu patriotycznym, dlatego nazwano go piewcą 

polskości.  

Cytat 

Cnoty kardynalne 

Trzy są cnoty, o tym wiedz,  

Które trzeba w sercu strzec. 

Pierwsza, Wiary silna broń,  

Wiary w Polski trwały byt,  

Że ją dźwignie Boża dłoń  

I na sławy wzniesie szczyt! 

Druga, w doli gorzkiej, złej,  

Niech od zwątpień strzeże cię;  

Zdrój pociechy płynie z niej,  

A Nadzieją zowie się! 

Trzecia, Miłość, której siew 

W serca rzucił niebios Pan, 
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Która każe własną krew  

Za ojczysty przelać łan! 

Te są cnoty, o tym wiedz,  

Któreś winien w sercu strzec! 

 

Podsumowanie 

Przytoczony powyżej wiersz jest dowodem na to, że poezja dziecięca i bajki nie tylko 

zachwycają magią bajkowego świata, wywołują uśmiech, dotyczą zabawy, ale też uczą 

właściwego postępowania, pokazują, że dobro zwycięża ze złem, a patriotyzm, wytrwałość 

i ciężka praca zostają wynagrodzone.  

Autor przywołuje trzy cnoty kardynale jako najważniejsze w życiu młodego człowieka. Są 

to: wiara, nadzieja i miłość. Żyjąc zasadami wiary, pomagamy innym dostrzec jej wartości. 

Wiersz powstał w czasie, kiedy Polski nie było na mapie świata. Utwór ten z pewnością 

miał obudzić w rodakach nadzieję, bo w połączeniu z miłością i wiarą pozwalały przetrwać w tak 

ciężkich czasach. Głównym adresatem utworu jest młodzież i dzieci.  

 

 

 


