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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Życie jest wartością podstawową, fundamentalną. Bez tej wartości nie można mówić 

o innych wartościach czy o innych prawach człowieka. Życie ludzkie jest czymś niepowtarzalnym, 

jest święte. Ciało ludzkie w całym swoim wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym wyraża 

osobę. Osoba zaś jest kimś jedynym, niepowtarzalnym, wyjątkowym – jest darem dla innych.  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. W. Chotomska, Legenda o warszawskim Bazyliszku, w: A. Klimowicz, M. Derlukiewicz, 

Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, 

wyd. Nowa Era, Warszawa 2018, s. 191-192. 

 

Wstęp 

Legenda pt. „Bazyliszek” opowiada o wielkim utrapieniu mieszkańców Warszawy, którzy 

nękani byli przez potwora obdarzonego niezwykłą, niszczycielską mocą. Bazyliszek zamieszkał w 

lochach Warszawy i zamieniał w kamień każdego, kto tylko spojrzał mu w oczy. 

Wszyscy bali się jego niezwykłej, nieodgadnionej, ogromnej mocy – ci, którzy spojrzeli 

mu w oczy zaraz potem zamieniali się w kamienie. Dlatego ze strachu przed Bazyliszkiem nocą 

nie mogli spać.  

  Marek, brat Magdy, został uwięziony w lochach zamku, kiedy próbował pokonać 

Bazyliszka. Magda próbowała namówić mieszkańców wioski, aby razem z nią poszli go uratować, 

ale każdy z obawy o swoje życie, odmówił. Wtedy Magda postanowiła, że sama spróbuje pokonać 

Bazyliszka i uratować brata.  

 

Cytat 

„CEBULARKA: Słyszała pani? Wczoraj znowu jeden poszedł do Bazyliszka. 

GARNCARKA: Kto? 

MAGDA: Mój brat... Marek... 

GARNCARKA: Przedwczoraj trzech rycerzy, teraz on... 

CEBULARKA: Nie wróci, kochana, nie wróci. Tak samo jak tamci nie wrócili. 

MAGDA: Ludzie! Pomóżcie! Chodźcie na ratunek! 
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GARNCARKA: Na ratunek? Dziewczyno, zastanów się, co mówisz! Dla tych, 

co idą do lochu, nie ma ratunku. 

SZEWC: Każdy, kto tam pójdzie, zginie. Nikt nie da rady. 

MAGDA: Ja wiem – jeden człowiek nie poradzi, ale jakbyśmy poszli wszyscy... 

Jakby na ratunek ruszyło całe miasto, jakby wszyscy stanęli do walki... 

GARNCARKA: Dziewczyno, zastanów się. Chcesz, żebyśmy wszyscy zginęli? 

SZEWC: Nie damy rady. 

MAGDA: Więc już nikt... Więc już nic nie pomoże Markowi? 

SZEWC: Ja tam nie pójdę. 

CEBULARKA: Z tych lochów nikt żywy nie wraca. Jeszcze mi życie miłe. 

MAGDA: Jeśli nie chcecie iść... Jeśli nie chcecie, to ja sama pójdę! Wezmę miecz 

i pójdę!”. 

 

Podsumowanie 

Fragment z Legendy o warszawskim Bazyliszku ukazuje przykład poświęcenia dla 

drugiego człowieka. Magda, ratując swojego brata, poświęcała swoje życie, mogła zostać 

zamieniona w kamień. Ale życie drugiego człowieka – brata Marka, a także wszystkich 

mieszkańców wioski było dla niej ważniejsze. 

 

 

 

 

 

 


