
j.polski klasa Va (Va-VIa) 21.04.2020 

Temat: Tworzymy komiks na podstawie legendy o Wilku z Gubbio. 

1. Zapisz w zeszycie datę i temat. Zapoznaj się z treścią legendy i wykonaj ćwiczenia. 

 

Wilk z Gubbio 

Dawno, dawno temu w okolicach miejscowości Gubbio we Włoszech grasował wielki wilk. 

Zabijał i gospodarskie zwierzęta i ludzi, nie oszczędzając nikogo. Przerażeni mieszkańcy bali 

się wypuszczać poza miasteczko. I nawet idąc uprawiać pole czy wypasać bydło, brali ze sobą 

broń. Lecz i to na niewiele się zdało w starciu z groźną bestią. 

 

Pewnego dnia do miasteczka zawitał święty Franciszek z Asyżu, który podróżował do 

pobliskiego klasztoru. Gdy usłyszał wieści o wilku, postanowił się z nim spotkać. Mieszkańcy 

błagali, aby porzucił ten zamiar i nie ryzykował życia, ale Franciszek był uparty. Stwierdził, 

że stanie twarzą w twarz z bratem wilkiem. 

 

Zakonnik ruszył za miasto, gdzie szybko znalazł legowisko bestii. Stając oko w oko z 

potężnym wilkiem, nie zląkł się jednak. Cierpliwie zaczął tłumaczyć, jak wielką krzywdę 

wyrządza okolicznym mieszkańcom. Franciszek swoim łagodnym głosem skruszył serce 

potwora, który zamiast zaatakować, padł do jego stóp. 

 

Wkrótce mieszkańcy Gubbio przecierali oczy ze zdumienia, gdy do miasteczka powrócił 

Franciszek z potulnym wilkiem u boku. Ludzie zobowiązali się, że będą go dobrze karmić, a 

wilk miał już nigdy nikogo nie skrzywdzić. 

 

I rzeczywiście tak było. Całe Gubbio dbało o swojego wilka. Gdy kilka lat później odszedł, 

opłakiwano go jak drogiego przyjaciela. A pamięć o nim trwa do dziś i czyni go jednym z 

najbardziej znanych wilków Europy. 

 

2. Zapisz w punktach plan wydarzeń przeczytanej legendy. 

3. Na podstawie napisanego planu wydarzeń narysuj komiks o losach wilka z Gubbio. 

4. Przypomnij sobie definicję legendy. Napisz, kto w podanej legendzie jest postacią 

prawdziwą – realną? 

Legenda - opowieść dotycząca życia świętych i bohaterów lub jakichś wydarzeń 

historycznych zawierająca elementy fantastyczne i fikcyjne. 

 

Kontaktuj się ze mną przez tel: 515831217 lub adres: asiaklys@op.pl 

Zadanie odeślij dziś na podany adres lub numer telefonu. Pani Asia. 
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