


KONSPEKT WARSZTÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

TEMAT: Legenda – natchnieniem dla poety. 

 

PROWADZĄCY: 

Katarzyna Dziedzic 

DATA: 

10.05.2018 rok 

 

GRUPA WIEKOWA:  

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

CZAS TRWANIA: 

45 minut 

CELE: 

 Zapoznanie uczniów z balladą Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”. 

 Poznanie legendy o panu Twardowskim. 

 Omawianie elementów świata przedstawionego. 

 Opowiadanie o wydarzeniach fabuły oraz ustalenie kolejności zdarzeń. 

 Rozwiązywanie krzyżówki z wykorzystaniem ballady „Pani Twardowska”. 

 Praca w grupach i współdziałanie. 

METODY DYDAKTYCZNE: 

 Wykład – przedstawienie legendy; 

 Dyskusja; 

 Gra dydaktyczna – krzyżówka; 

 Burza mózgów; 

 Praca w grupach. 

FORMY PRACY: 

 Praca zbiorowa; 

 Praca grupowa. 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. OGNIWO WSTĘPNE 

a) Przywitanie się z uczestnikami warsztatów. Przedstawienie się osobą, które 

prowadzący widzi pierwszy raz i prośba o opowiedzeniu czegoś o sobie.  

b) Przedstawienie planu zajęć. 

c) Rozdanie uczestnikom tekstów ballady Adama Mickiewicza „Pani Twardowska” ① 

 

2. OGNIWO WŁAŚCIWE 

a) Zapoznanie uczniów z legendą o panu Twardowskim ②, która będzie potrzebna przy 

omawianiu ballady. 

b) Następnie prowadzący odczytuje tekst „Pani Twardowskiej” i prosi uczniów o uważne 

jego śledzenie. Później na jego podstawie będą oni  uzupełniali krzyżówkę. 

c) Po wysłuchaniu ballady, uczestnicy odpowiadają jej fabułę. Nauczyciel zadaje pytania 

pomocnicze, które mają pomóc w interpretacji. 

 
1. Jakie zdarzenie miało miejsce na Łysej Górze? Do czego zobowiązał się 

Twardowski? Wskażcie cytaty w tekście. 

 

2. Co diabły miały uczynić w zamian za duszę Twardowskiego? Jak czarnoksiężnik 

wywiązał się z tego zobowiązania? Wskażcie cytaty. 

 

3. Jakich magicznych sztuczek dokonał Twardowski w karczmie „Rzym”? Wymieńcie 

je. Przeczytajcie odpowiednie cytaty z ballady Mickiewicza. 

 

4. Jakiego podstępu użył Mefistofeles, żeby zdobyć duszę Twardowskiego? Wskażcie 

cytat. 

 

5. Jak Twardowski przechytrzył diabła? Jakie dał zadania Mefistofelesowi? 

Wymieńcie je.  

 

d) Następnie uczniowie losują dwa kartoniki z hasłami krzyżówki ③ i na podstawie 

ballady oraz legendy uzupełniają krzyżówkę ④, którą prowadzący wykonał na 

brystolu i zawiesił na ścianie, tak aby wszyscy mogli ją widzieć, a następnie odgadnąć 

hasło: WILNO I SZCZYRK. 

e) Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy, w których znajduje się dwóch uczniów 

ze szkoły w Szczyrku i dwóch z Wilna – służyć ma to integracji.  

f) Każda z grup otrzymuje karty pracy ⑤ z przysłowiami dotyczącymi pana 

Twardowskiego. Zadanie polega na dopasowaniu przysłowia z jego definicją. Grupy 

prezentują rezultaty swojej pracy. 

 

3. OGNIWO KOŃCOWE 

a) Uczniowie zostają poproszenie o stworzenie portretów pani Twardowskiej. Każda z 

grup otrzymuje brystole i za pomocą przyborów plastycznych mają przedstawić swoją 

wizję żony Twardowskiego. 

b) Każda z grup prezentuje swoje prace. 

c) Podsumowanie warsztatów przez prowadzącego i pożegnanie uczestników. 

 

 



ZAŁĄCZNIKI 

 

① 

PANI TWARDOWSKA 

Adam Mickiewicz 

  

Jedzą, piją, lulki palą, 
Tańce, hulanka, swawola; 
Ledwie karczmy nie rozwalą, 
Cha cha, chi chi, hejza, hola! 
  
Twardowski siadł w końcu stoła. 
Podparł się w boki jak basza; 
"Hulaj dusza! hulaj!" - woła, 
Śmieszy, tumani, przestrasza. 
  
Żołnierzowi, co grał zucha, 
Wszystkich łaje i potrąca, 
Świsnął szablą koło ucha, 
Już z żołnierza masz zająca. 
  
Na patrona z trybunału, 
Co milczkiem wypróżniał rondel, 
Zadzwonił kieską pomału, 
Z patrona robi się kondel.  
Szewcu w nos wyciął trzy szczutki, 
Do łba przymknął trzy rureczki, 
Cmoknął, cmok, i gdańskiej wódki 
Wytoczył ze łba pół beczki. 
  
Wtem gdy wódkę pił z kielicha. 
Kielich zaświstał, zazgrzytał; 
Patrzy na dno: Co u licha? 
Po coś tu, kumie, zawitał? 
  
Diablik to był w wódce na dnie, 
Istny Niemiec, sztuczka kusa; 
Skłonił się gościom układnie, 
Zdjął kapelusz i dał susa. 
  
Z kielicha aż na podłogę 
Pada, rośnie na dwa łokcie, 
Nos jak haczyk, kurzą nogę 
I krogulcze ma paznokcie. 
  

"A! Twardowski; witam, bracie!" 
To mówiąc bieży obcesem: 
"Cóż to, czyliż mię nie znacie? 
Jestem Mefistofelesem. 
  
Wszak ze mnąś na Łysej Górze 
Robił o duszę zapisy; 
Cyrograf na byczeJ skórze 
Podpisaleś ty, i bisy 
  
Miały słuchać twego rymu; 
Ty, jak dwa lata przebiegą, 
Miałeś pojechać do Rzymu, 
By cię tam porwać jak swego. 
  
Już i siedem lat uciekło, 
Cyrograf nadal nie służy; 
Ty, czarami dręcząc piekło, 
Ani myślisz o podróży. 
  
Ale zemsta, choć leniwa, 
Nagnała cię w nasze sieci; 
Ta karczma Rzym się nazywa, 
Kładę areszt na waszeci." 
  
Twardowski ku drzwióm się kwapił 
Na takie dictum acerbum, 
Diabeł za kuntusz ułapił: 
"A gdzie jest nobile verbum?" 
  
Co tu począć? kusa rada, 
Przyjdzie już nałożyć głową. 
Twardowski na koncept wpada 
I zadaje trudność nową. 
  
"Patrz w kontrakt, Mefistofilu, 
Tam warunki takie stoją: 
Po latach tylu a tylu, 
Gdy przyjdziesz brać duszę moją, 



Będę miał prawo trzy razy 
Zaprząc ciebie do roboty? 
A ty najtwardsze rozkazy 
Musisz spełnić co do joty. 
  
Patrz, oto jest karczmy godło, 
Koń malowany na płótnie; 
Ja chcę mu wskoczyć na siodło, 
A koń niech z kopyta utnie. 
  
Skręć mi przy tym biczyk z piasku, 
Żebym miał czym konia chłostać, 
I wymuruj gmach w tym lasku, 
Bym miał gdzie na popas zostać. 
  
Gmach będzie z ziarnek orzecha, 
Wysoki pod szczyt Krępaku, 
Z bród żydowskich ma być strzecha, 
Pobita nasieniem z maku. 
  
Patrz, oto na miarę ćwieczek, 
Cal gruby. długi trzy cale, 
W każde z makowych ziareczek 
Wbij mi takie. trzy bratnale". 
  
Mefistofil duchem skoczy, 
Konia czyści, karmi, poi, 
Potem bicz z piasku utoczy 
I już w gotowości stoi. 
  
Twardowski dosiadł biegusa, 
Próbuje podskoków, zwrotów, 
Stępa, galopuje, kłusa, 
Patrzy, aż i gmach już gotów. 
  
No! wygrałeś, panie bisie; 
Lecz druga rzecz nic skończona, 
Trzeba skąpać się w tej misie, 
A to jest woda święcona. 
  
Diabeł kurczy się i krztusi, 
Aż zimny pot na nim bije; 
Lecz pan każe, sługa musi, 
Skąpał się biedak po szyję. 
  
Wyleciał potem jak z procy, 
Otrząsł się, dbrum! parsknął raźnie. 
"Teraz jużeś w naszej mocy, 
Najgorętsząm odbył łaźnię." 
  
 

 
"Jeszcze jedno, będzie kwita, 
Zaraz pęknie moc czartowska; 
Patrzaj, oto jest kobiéta, 
Moja żoneczka Twardowska. 
  
Ja na rok u Belzebuba 
Przyjmę za ciebie mieszkanie, 
Niech przez ten rok moja luba 
Z tobą jak z mężem zostanie. 
  
Przysiąż jej miłość, szacunek 
I posłuszeństwo bez granic; 
Złamiesz choć jeden warunek. 
Już cała ugoda za nic." 
  
Diabeł do niego pół ucha, 
Pół oka zwrócił do samki, 
Niby patrzy, niby słucha, 
Tymczasem już blisko klamki. 
  
Gdy mu Twardowski dokucza, 
Od drzwi, od okien odpycha, 
Czmychnąwszy dziurką od klucza, 
Dotąd jak czmycha, tak czmycha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

② 

LEGENDA O PANU TWARDOWSKIM 

Wiele wieków temu w Krakowie żył pewien szlachcic. Nazywał się Jan Twardowski. Był on człowiekiem 

wykształconym, kochał księgi, kochał naukę. Interesowała go magia i alchemia, jednak po wielu latach badań 

uznał, iż czary nie są możliwe bez udziału sił nadprzyrodzonych. Odnalazł więc Twardowski w swoich 

księgozbiorach tomy traktujące o  przywoływaniu diabłów i zastosował znajdujące się w nich wskazówki. Po 

odprawieniu rytuałów świece w komnacie w której przebywał uczony przygasły, a oczom Twardowskiego 

ukazał się wysoki, szczupły i ubrany na czarno diabeł. Na głowie miał małe czarne różki, palce rąk zakończone 

ostrymi szponami, kopyta zamiast stóp i kosmaty ogon wiszący z tyłu. Czart spojrzał na człowieka i uśmiechnął 

się przebiegle odsłaniając swoje ostre zęby. Odczytał myśli uczonego i wiedział, że zyskał właśnie kolejną 

duszyczkę do swoich piekielnych kotłów. Zapytał więc: 

- Czym mogę służyć panie Twardowski? 

Twardowski opowiedział krótko o swoich badaniach nad magią i pragnieniu czynienia prawdziwych czarów. 

Czart zapewnił, iż marzenia człowieka już niedługo się spełnią. Wystarczy tylko podpisać diabelski cyrograf na 

mocy którego Twardowski miał oddać swoją duszę czartowi. Szlachcic przejrzał zamiary biesa i tak rzekł; 

 

- Oferta twoja diable jest wielce szczodra. Pozwól, że skrócę twoje oczekiwania na moją dusze i dodam do 

cyrografu zapis, iż będziesz mógł mnie zabrać jak tylko zjawię się w Rzymie. Długo nie będziesz czekał, bo za 

kilka tygodni planuję odbyć pielgrzymkę do tego miasta. Czart wielce się ucieszył z dodatkowego zapisu i z tego, 

że już niedługo zdobędzie nową duszę. Nie wiedział jednak, że Twardowski wcale nie ma zamiaru odwiedzania 

Rzymu. 

Chwilę później cyrograf został podpisany przez obie strony. Diabeł miał służyć człowiekowi w czynieniu każdej 

magii jaką ten tylko sobie wyduma. Zacierał ręce bo zadanie powinno być niezwykle proste i przyjemne. Dusze 

ludzkie są przecież krnąbrne, chciwe i złe, a szlachcic na pewno wykorzysta diabelską magię do niecnych celów. 

Twardowski z nowymi mocami ruszył w podróż po Rzeczpospolitej. Magią stworzył ogromnego koguta, którego 

dosiadał jak rumaka i odwiedzał polskie wioski i miasta. Jakież było zdziwienie diabła kiedy czarownik zaczął 

używać diabelskich mocy do czynienia dobra. Mistrz w magiczny sposób ludzi leczył, zwierzęta uzdrawiał. Raz 

nawet zjawy z domu burmistrza Bydgoszczy przepędził, a samego włodarza cudownie odmłodził. Rosły więc 

bogactwo i sława Twardowskiego w Rzeczypospolitej. Pewnego dnia sam król Zygmunt August wezwał go do 

siebie i poprosił go o pomoc w przywołaniu ducha zmarłej królowej. Czarnoksiężnik oczywiście zadaniu podołał 

przywołując obraz kobiety na jednym z pałacowych luster, czym ogromną łaskę u króla uzyskał. 

Złościł się diabeł bo minęły już nie tylko tygodnie od dnia podpisania umowy, ale i miesiące, i lata. Twardowski 

zaś, ani myślał do Rzymu się udać. Myślał więc czart i myślał, aż wpadł na pomysł. Przemienił się w chłopa i 

przyszedł do Twardowskiego z prośbą o pomoc w uzdrowieniu niby to chorej matki. Czarnoksiężnik oczywiście 

zgodził się pójść z wieśniakiem do pobliskiej gospody, gdzie miała leżeć chora kobieta. 

Kiedy tylko przekroczyli próg karczmy diabeł przybrał swoją prawdziwą postać, zaczął się głośno śmiać i rzekł: 

- Mam Cię teraz panie Twardowski. Dusza twa do mnie należy. Warunków umowy w końcuś dotrzymał. 

Karczma ta Rzym się nazywa! 

Czarnoksiężnik zbladł i zaczął przeklinać swoją nieuwagę. Jednak działać trzeba szybko, bo diabeł już go porwał 

w górę i wysoko nad ziemią do piekła niesie. Sprawa poważna, z diabłem nie ma już żartów, postanowił więc 

Twardowski modlitwę do Matki Świętej odmówić. Już po pierwszych słowach czart widocznie osłabł. Kiedy 

modlitwa dobiegała końca diabeł cierpiał już takie katusze, że krzyknął i upuścił swoją zdobycz, a potem do 

piekła uciekł. Tak się stało, że w tym momencie akurat przelatywali nad księżycem i tam właśnie spadł 

Twardowski. Podobno siedzi tam do dnia dzisiejszego i tęsknie obserwuje Ziemię i ukochaną Rzeczpospolitą. 

 

 



③ 

1.” Jedzą, piją,..........palą” / L U L K I/ 

2. Twardowski dał mu 3 pstryczki w nos. / S Z E W C/ 

3. Godło karczmy „Rzym” / K O Ń/ 

4. „I krogulcze ma ………”. / PAZNOKCIE/ 

5. Mefistofeles miał go ukręcić z piasku. /B I C Z / 

6. Diabeł miał go zbudować z ziaren orzecha /G M A C H/ 

7. Imię władcy piekieł. / B E L Z E B U B / 

8. Inaczej diabły, czarty. /B I E S Y/ 

9. Góra, na której Twardowski podpisał pakt z diabłem. /Ł Y S A / 

10. Nazwa karczmy, w której Twardowski spotkał diabła. /R Z Y M/  

11. Był nim Twardowski. /CZARNOKSIĘŻNIK/  

12. Pisemne zobowiązanie do oddania duszy diabłu. /C Y R O G R A F/ 

13. Pan Twardowski zamienił w niego żołnierza. /Z A J Ą C/ 

14. Tytułowa bohaterka ballady Adama Mickiewicza. /TWARDOWSKA/ 

15. Autor ballady „Pani Twardowska” / M I C K I E W I C Z / 

16. „................. dusza! ................. – woła, /H U L A J/ 

Śmieszy, tumani, przestrasza” 

 

 

 

 

 

 



④ 

KRZYŻÓWKA  

1. L U L K I 
         

2. S Z E W C 
         

3. K O Ń 
           

4. P A Z N O K C I E 
     

5. B I C Z 
          

6. G M A C H 
         

7. B E L Z E B U B 
      

8. B I E S Y 
         

9. Ł Y S A 
          

10. R Z Y M 
          

11. C Z A R N O K S I Ę Ż N I K 

12. C Y R O G R A F 
      

13. Z A J Ą C 
         

14. T W A R D O W S K A 
    

15. M I C K I E W I C Z 
    

16. H U L A J 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




