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III. PEDAGOG 

 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

 Doświadczenie wartości i godności ojcostwa jest jednym z najwcześniejszych 

doświadczeń dziecka. W miarę upływu lat, począwszy od okresu szkolnego, doświadcza ono 

ze strony ojca nie tylko jego funkcji opiekuńczej, ale także jego wsparcia moralnego oraz 

autorytetu i wzoru. Jest to bardzo ważny aspekt rozwoju dziecka, odmienny od doświadczeń 

związanych z matką. Te dwie role nie są wymienne. Dlatego tak ważne w wychowaniu 

dziecka jest dojrzałe ojcostwo, będące rzeczywistym autorytetem i oparciem dla rozwijającej 

się osobowości dziecka. 

 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. W. Chotomska, Legenda o Warsie i Sawie, w: Legendy polskie, wyd. Literatura, Łódź 2018,  

s. 67. 

 Wstęp 

 Wanda Chotomska (1929-2017) polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla 

dzieci i młodzieży, autorka cyklu programów telewizyjnych dla dzieci Jacek i Agatka (1962-

1973). Jest jedną z najbardziej znanych autorek klasyki dziecięcej. Wśród jej książek 

znajdziemy między innymi zbiór opowiadań i legend polskich. Są to napisane w sposób 

przystępny dla dzieci i młodzieży najbardziej znane legendy i podania. Lektura ta jest dla 

dzieci ważna, ponieważ w ten sposób rozpoczynają one swoją edukację związaną z polską 

kulturą. 

 Cytat 

 „A od tego miejsca daleko, za górami, pagórkami, nad rzeką, w puszczy nad brzegiem 

Wisły żył myśliwy, który miał trzech synów. Kiedy synowie dorośli, przyszła pora, żeby 

każdy z nich zaczął samodzielne życie. Ojciec zaprowadził ich na leśną polanę i powiedział: 

 – Mam tutaj łuk i strzały. Niech każdy wybierze jedną.  

 Strzelił najstarszy syn. Strzała wylądowała w legowisku niedźwiedzia.  

 – Będziesz myśliwym – powiedział ojciec.  

 Naciągnął cięciwę drugi. Strzała trafiła w pień drzewa.  

 – Ty będziesz bartnikiem – zdecydował ojciec. 

 Podszedł trzeci. Najmłodszy. Na imię miał Wars. Strzała śmignęła wodę.  
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 – Będę rybakiem! – ucieszył się Wars.  

 Z dębowego pnia zbudował mocną łódź, przez siedem dni ciosał wiosło, przez siedem 

nocy wiązał sieć. A potem pożegnał ojca i wypłynął na wiślany nurt”. 

  

 Podsumowanie 

 Przytoczony powyżej fragment legendy o trzech braciach – Lechu, Czechu i Rusie 

obrazuje wartość i godność ojcostwa. W powyższym opisie symbolicznie ukazana jest prawda 

o tym, że to właśnie ojciec określa przyszłość swoich synów, ukazuje im jaką drogą życiową 

mają pójść, jak pokierować swoim życiem. Ojciec jest więc dla synów autorytetem, którego 

słuchają i któremu ufają. Ojciec kieruje się miłością do dzieci, mądrością i doświadczeniem. 

Synowie wiedzą, że słowa ojca poprowadzą ich na właściwe ścieżki, jeśli mu zaufają, nie 

pobłądzą. 


