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Scenariusz lekcji języka polskiego dla klas IV–VI 

Temat: Epistolografia – zapomniana sztuka 

 

Cele: po zakończeniu lekcji uczeń:  

− zna historię listów Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery,  

− potrafi napisać list, skrócić/rozwinąć tekst,  

− wie, co to jest epistolografia, jakie są elementy listu (formalne i treściowe). 

 

Forma pracy: zbiorowa i grupowa 

Metody: burza mózgów, rozmowa nauczająca, praca z tekstem 

Środki dydaktyczne: teksty 

Czas zajęć: jedna jednostka lekcyjna 

 

Przebieg zajęć: 

Wprowadzenie 

Zebranie informacji dotyczących komunikacji: ustnej, pisemnej, innej. Dzisiejsze rodzaje komunikacji 

pisanej (SMS, e-mail). Wytłumaczenie terminu epistolografia. Naprowadzenie uczniów na konkluzję, 

że kiedyś listy były jedynym sposobem komunikacji na odległość i musiały być dość obszerne. Miały 

też swoją formę (data, miejsce, nagłówek, podpis). Wprowadzenie podstawowych informacji 

dotyczących listów Jana III i Marysieńki (wielka miłość, a więc potrzeba pisania, rozdzielenie  

w okresie narzeczeńskim, w małżeństwie z powodu wojennych wypraw króla, własny szyfr miłosny). 

Podkreślenie, że tamta epoka lubowała się w kwiecistym stylu (francuskie wtręty, nagromadzenie 

przymiotników, superlatywy, porównania, hiperbole), nie jest konieczne wprowadzanie terminu 

barok. 

Wspólne wykonanie rozszerzenia i skrócenia tekstu na przykładzie jednego zdania, np. 

Ukochany mój, najsłodszy mężu – tak bardzo me serce za Tobą się stęskniło, spać nie mogę, 

wyglądam stale, czy już wracasz z tej niebezpiecznej podróży. 

Misiu, kiedy wracasz? >: - / (emotikon zaniepokojenia) : - * (emotikon buziaka) 
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Rozwinięcie 

Klasa zostaje podzielona na cztery grupy, które redagują odpowiedni tekst na podstawie materiałów 

pomocniczych: 

 

Grupa I – List Jana III do Marysieńki na podstawie opisu sytuacji (materiał pomocniczy nr 1) 

Faktograficzny zapis ma zostać przekształcony w list. W tym celu uczniowie dodają 

przymiotniki, porównania itd. Starają się wyobrazić sobie i opisać emocje, jakie mogły 

towarzyszyć przedstawionym wydarzeniom. 

Grupa II – SMS/e-mail Jana III do Marysieńki na podstawie listu (materiał pomocniczy nr 2) 

Po przeczytaniu listu następuje jego skrócenie do zapisu stricte faktograficznego przez 
wykreślanie przymiotników, porównań, powtórzeń itd. Ewentualne emocje wyrażone mogą 
być emotikonem. Efekt końcowy powinien być jak najbliższy prawdziwemu SMS-owi. 

Grupa III – List Marysieńki do Jana III na podstawie e-maila (materiał pomocniczy nr 3) 

Grupa IV – SMS/e-mail Marysieńki do Jana III na podstawie listu (materiał pomocniczy nr 4) 

 

Zakończenie 

Porównanie SMS-ów/e-maili i listów oryginalnych z tymi stworzonymi przez uczniów. Zwrócenie 

uwagi na elementy, które zanikają przy skróconej formie. Jakie są pozytywne i negatywne aspekty 

zaniku epistolografii? Czy chcielibyście pisać i otrzymywać listy? 

Praca domowa: Napisz list osobisty (w stylu współczesnym, jednak z zachowaniem formy i przede 

wszystkim szczegółowości opisu). 

 

Materiał pomocniczy nr 1 

Pielaskowice, 9 VI 1665 r. Nagłówek, bezpośredni zwrot do ukochanej żony. W treści właściwej listu Jan III opisuje olbrzymią tęsknotę za 
żoną, uczucie, jakim ją darzy, oraz zapewnia o stałości swych uczuć. Wspomina o nadejściu ordy tatarskiej na Ukrainę i przygotowaniach 
wojewodów do walk na tamtych terenach, w wyniku których ubywa walczących u boku króla. Zapewnia o rychłym przybyciu, prosi, aby 
królowa czekała na niego bez smutku. Pożegnalne zwroty grzecznościowe. 

 

Materiał pomocniczy nr 2 

W Pielaskowicach, we wtorek [9 VI 1665] 

Żoneczko moja najśliczniejsza, największa duszy i serca mego pociecho! 

Tak mi się twoja śliczność, moja złota panno, wbiła w głowę, że zawrzeć oczu całej nie mogłem nocy. P. Bóg widzi, że sam nie wiem, jeśli tę 
absence znieść będzie można; bo ażem sobie uprosił M. Koniecpolski, że ze mną całą przegadał noc tę przeszłą. Dziś ani o jedzeniu, ani  
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o spaniu i pomyśleć niepodobna. Owo widzę, że mię twoje wdzięczne tak oczarowały oczy, że bez nich i momentu wytrwać będzie 
niepodobna, i tak tuszę, że notre amour ne changera jamais en amitie, ni en la plus tendre qui fut jamais. To jest pewna, że już od dawnego 
czasu zdało mi się, żem bardziej i więcej kochać nie mógł; ale teraz przyznawana, że lubo nie bardziej, bo niepodobna kochać bardziej, ale  
je vous admire coraz więcej, widząc perfekcję a tak dobrą i w tak pięknym ciele duszę. Owo zgoła, serca mego królewno, chciej tego być 
pewna, że wprzód wszystko wspak się odmieni przyrodzenie, niżeli najmniejszą odmianę śliczna Astree w swym uzna Celadonie. 

Z Warszawy żaden mój dotąd nie powrócił posłaniec. Ja jutro stąd, da P. Bóg, przede dniem w swoją wybiorę się drogę. Z naszych piszą mi 
krajów, że orda przyszła już pewnie do p. wojewody ruskiego; p. wojewoda też krakowski już się pewnie ruszył od Tarnopola w Ukrainę, 
poszedł za nim i p. Sieniawski. Nie wiem tedy, kto pójdzie teraz do boku Króla JMci, ponieważ co życzliwsi wszyscy w Ukrainie, a drudzy albo 
przy tamtej stronie, albo w domu, na rzeczy patrząc, siedzieć będą. 

Konserwację odoru zalecam i przypominam, na którym wszystka Sylwandrowa zawisła szczęśliwość. Dla Boga, nie proszę, ale uniżenie 
suplikuję, aby tym odorem tak nie szafować jako swoim! Orondate według danego parolu do swojej pospieszy Kasandry, bo pewnie le dieu 

meme qui fait qu'on aime swoich mu w tę drogę doda skrzydeł. Czekać go tedy z ochotą et sans aucune melancolie, tylko z tą impacjencją,  
z której on pojedzie i w której będzie, póko nie ogląda to, co jest najpiękniejszego i najdoskonalszego nie tylko na ziemi, ale i parmi tous les 

astres. Proszę nie wątpić w tym i wierzyć jako najżyczliwszemu swemu. 

Kompanii wszystkiej kłaniam. Dziś ekspediować, żeby tu przede dniem stanął posłaniec. Sprawy jako tam idą, oznajmić. 

 

Słowniczek: 

absence – nieobecność 

notre amour ne changera jamais en amitie, ni en la plus tendre qui fut jamais – nasza miłość nigdy nie zmieni się  
w przyjaźń, chociażby i najczulszą na świecie 

je vous admire – podziwiam panią 

Astree, Kasandra (postaci z popularnych wtedy historii miłosnych) – Marysieńka  

Celadon, Sylwander, Orondate (postaci z popularnych wtedy historii miłosnych) – Jan Sobieski 

odor (zapach) – zdrowie 

le dieu meme qui fait qu'on aime – sam Bóg, który sprawia, że kochamy 

et sans aucune melancolie – bez żadnego smutku 

parmi tous les astres – pośród wszystkich gwiazd 

 

Materiał pomocniczy nr 3 

Mój ukochany!  

Czekam na list od Ciebie od dziesięciu dni. Dziś przyszła poczta, ale dla mnie nie było nic. Nie wiem ani co u Ciebie, ani co z naszym synem, 
od którego nie było wieści od bitwy. Chyba ktoś przejmuje Twoje listy, bo jestem pewna, że do mnie piszesz. Musimy wymyślić inny sposób 
na przekazywanie sobie wiadomości, bo martwię się o Ciebie i tęsknię za Tobą. Denerwuje mnie, że przez to, iż ktoś umyślnie przejmuje 
nasze listy, żeby się dowiedzieć, co piszesz o różnych sprawach, nie możemy swobodnie do siebie pisać. Dzieci przesyłają uściski, cała 
rodzina Cię pozdrawia. Pozdrów naszego syna, mam nadzieję, że dobrze daje sobie radę w wojsku.  

Całuję mocno, 
Marysieńka 
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Materiał pomocniczy nr 4 

(Marysieńka pisała po francusku, słabo znała polski – nagłówek jest tego przykładem) 

Z Krakowa, 24 września [1683] 

Muy szliczny serdecznie ukochany Jachniczku, iedyna duszy pociecho! 

Chyba tylko mnie jednej zdarzają się takie przykre historie! Nowiny od Wci są moją największą przyjemnością i niemało się nacierpiałam, 
wyczekując ich od czternastego tego miesiąca – a tu masz, przychodzi dzisiaj poczta, przywożąc pełno listów, ale żadnego pakietu 
przeznaczonego dla mnie. Wszystkie listy z wojska doszły nienaruszone i tylko ja jedna nie dostałam żadnego, ani od Wci, ani od mojego 
syna, od którego nie miałam ani słowa od czasu bitwy: inną w moim miejscu przywiodłoby to do rozpaczy, ale ja wierzę w to, co mi Wć  
o nim pisałeś, i jestem pewna, że mu się nic nie stało. (…) 

Dochodzę do wniosku, że przejęto przeznaczony dla mnie pakiet: ani przez chwilę nie wątpię, żeś Wć do mnie pisał,  
i jestem przeświadczona, że umyślnie postąpiono. Nie możemy się spodziewać, że nasze listy będą dochodziły, choć je oboje do siebie 
piszemy, i trzeba się rozejrzeć za jakimś innym sposobem ich przekazywania. Musimy sobie ustanowić własną pocztę, wzdłuż drogi, którą 
Wć uznasz za najlepszą i najkrótszą. Wystarczy dwudziestu Kozaków, a uwolnisz mnie Wć od najokrutniejszej męki, jakiej wżyciu doznałam, 
i która zaczyna się już odciskać na mojej twarzy. (…) 

Nieustannie pogrążona jestem w niepokoju i nie zmieni się to, dopóki nie będę mogła Wci, moje drogie kochanie, uściskać z całego serca. 
Zaklinam Wć, niech się to stanie jak najprędzej, nie mogę już dłużej żyć bez Wci. (…) 

Z tą pocztą to najbardziej mnie gniewa, że nie będzie można pisać o wszystkim otwarcie. Z pewnością chciano się dowiedzieć, co Wć piszesz 
o spotkaniu z cesarzem i o innych sprawach, domyślam się jakich. 

Ciągle tylko mierzę odległości na mapie: ile jest z Wiednia do Budy i stąd do Wiednia. (…) Nie ruszę się stąd bez Wci rozkazu. (…) 

Do zobaczenia, moje drogie serce! Trzeba mi się z Wcią rozstać, w nie najlepszym zdrowiu i bez możności napisania  
o tym wszystkim, o czym bym chciała. Ściskam Wć tysiące tysięcy razy z całego serca, moje drogie kochanie. Dzieci również Wć ściskają. Mój 
ojciec i siostra Wci zapewniają Wć o swoim szacunku. Ściskam drogie moje dziecko: nie wiem, czy ma dosyć ubrań i czy Wć nadal jesteś  
z niego zadowolony. (…) 

 

Bibliografia: 

Maria Kazimiera d'Arquien de la Grange, Listy do Jana Sobieskiego, Kukulski L. (oprac.), Warszawa 1966 

Webgrafia: 

Listy Jana III 
http://univ.gda.pl/~literat/listys/index.htm#spis 
 

   

 


