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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Praca jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Jest podstawą ludzkiego bytu, jest 

wartością dodaną do wartości naturalnych, pozwala na realizowanie się osoby ludzkiej. Dzięki 

pracy możliwe jest wytwarzanie produktów potrzebnych do życia nie tylko danej jednostce, ale  

i całej społeczności międzynarodowej: żywności, ubrań, lekarstw, mieszkań i innych. Kościół ma 

prawo zabierania głosu w kwestiach związanych np. z wyzyskiem ludzi. Jest powołany do oceny 

moralnej takich sytuacji. 

Praca jest formą współżycia społecznego. Każda praca wymaga odpowiedzialności. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. W. Chotomska, Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita, w: Legendy 

polskie, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2018, s. 30-31.    

Wstęp 

Legendy polskie to jedna z tych lektur, których nie sposób pominąć. Wydanie 

przygotowane przez Wandę Chotomską jest dodatkowo pięknie ilustrowane, co z pewnością 

spodoba się najmłodszym odbiorcom. Autorką ilustracji jest Małgorzata Flis. Dzieci lubią słuchać 

o tym, co kiedyś było, co się dawno temu zdarzyło. Ktoś trafnie powiedział, że legendy są jak 

pałeczka w sztafecie pokoleń. 

Cytat 

„W woźnicę się bawił. Zdawało mu się, że ma konia i duży, mocny wóz na prawdziwych 

kołach. 

– Niech się bawi – mówiła Rzepicha. – Tyle jego, co tej zabawy. 

I głaskała synka po głowie. A Piast, patrząc na jego długie włosy, wzdychał: 

– Chłopak jest coraz większy. Niedługo przyjdzie czas na postrzyżyny. Gości trzeba będzie 

zaprosić. 

– Zacznie się dla niego męski wiek… – westchnęła Rzepicha. 

– Postrzyżyny? – zdziwił się Siemowit, bo pierwszy raz usłyszał to słowo. 

– Włosy ci ostrzygą – wyjaśnił ojciec. – Żebyś wyglądał jak chłopak. Spod opieki matki 

przejdziesz pod moją. Będziesz pomagał mi w gospodarstwie, siał, orał. 

– Będę! – ucieszył się Siemowit. 

– Nie spiesz się – przytuliła go matka. – Praca na roli ciężka, a ty jeszcze mały. 
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– Duży – sprzeciwił się Siemowit.  

– A widziałeś, co ta robota z ojcem zrobiła? Jak się postarzał, przygarbił z tej harówki?. 

Konia nie mamy, drewno na opał na własnym grzbiecie ojciec z lasu nosi, żeby pole zaorać, sam 

musi ciągnąć sochę… Ciebie to samo czeka”. 

Podsumowanie 

Powyższy fragment z legendy o Piaście i jego synu porusza temat ciężkiej pracy. Siemowit 

jest jeszcze dzieckiem, ale po postrzyżynach wejdzie już w tzw. męski wiek i będzie, u boku 

swego ojca, przyzwyczajał się do ciężkiej pracy. Jego matka – Rzepicha martwiła się o niego, 

ponieważ wiedziała, że będzie to ciężka praca, wyniszczająca organizm. Piast uprawiał ziemię 

własnymi rękoma, nie miał nawet konia. Dzisiaj mamy już ogromny postęp technologiczny i wiele 

prac na roli wykonują za ludzi maszyny.  

Młodzian wcale nie bał się harówki. Ochoczo podejmował trudne wyzwania. Jak wynika  

z legendy – spotkała go za to nagroda.  

 

 

 


