
Pożegnanie powstańca
Artura Grottgera

Dlaczego fl aga Polski jest biało-czerwona? Czym jest kokarda narodowa? 
Jak wytłumaczyć dziecku, na czym polegały rozbiory Polski i w jaki sposób opowiedzieć 
o powstaniu styczniowym? Najlepiej zrobić to poprzez zabawę. Opowiadanie, krótkie 
teksty informacyjne i ćwiczenia polegające na rysowaniu, malowaniu i wycinaniu 
przybliżą najmłodszym nie tylko historię XIX-wiecznej Polski, lecz także główne 
pojęcia związane z patriotyzmem i malarstwem historycznym.
Jeśli twoje dziecko sądzi, że rogatywka to instrument muzyczny w kształcie rogu, 
że kokardą narodową spina się włosy, a Grottger jest tajemniczym królem elfów,
podaruj mu tę książkę!
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Przez całe wakacje graliśmy w „Przesuwanie granic”. To zabawa, 
którą sami wymyśliliśmy – to znaczy ja i mój brat bliźniak Maciek, 
a Anię, naszą młodszą siostrę, zaprosiliśmy do gry. Rozkładaliśmy na 
podłodze wieeelką mapę Europy (mama mi ją kupiła, żebym wreszcie 
się nauczył, gdzie jest Bałtyk, a gdzie Morze Czarne), stawialiśmy 
na niej fi gurki żołnierzyków, rzucaliśmy kostką i toczyliśmy zacięte 
bitwy o granice poszczególnych państw. Trudno było uzbierać całą 
armię prawdziwych żołnierzy dla trzech wodzów (czyli nas), więc do 
oddziałów wcieliliśmy małe fi gurki smoków, dinozaurów, wojowników 
ninja, rycerzy Jedi, a nawet Shreka. Ania walczyła też swoimi różo-
wymi kucykami.

FASCYNUJĄCA 
LEKCJA 
HISTORII
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Kiedy czyjeś wojska wygrywały, przejmowało się kraj. Uroczystego za-
garnięcia terenów dokonywaliśmy, kładąc na mapie kolorowe tasiemki 
i sznurki, które wyznaczały granice nowego terytorium. Fajnie było 
wyobrażać sobie, że jest się królem wielkiego państwa obejmującego 
pół Europy, w tym potężne góry – idealne miejsce, w którym można 
się schronić – i głębokie morza, po których pływają okręty wojenne.
– Jest! – darłem się wniebogłosy, gdy moje wojska właśnie przekroczy-
ły Odrę. – Zabieram ci całe Niemcy! – triumfowałem nad Maćkiem, 
ciesząc się z kolejnej zdobyczy.
– No to super! Zaraz nie będę się z wami bawił – marudził Maciek.
– Teraz ja, teraz ja! – upomniała się o swoją kolej Ania i wyrzuciła kost-
ką… jedynkę. 
– No i bieda – skomentowałem ruch siostrzyczki. – Niestety musisz 
nam oddać Czechy. 
Ania była jeszcze mała, może właśnie dlatego zawsze przegrywała. 
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Ale – w przeciwieństwie do Maćka – nie traciła ducha walki. Trzeba 
przyznać, że jak na pięciolatkę zachowywała się całkiem rozsądnie.
– Dlaczego tak krzyczycie? – W drzwiach pokoju stanęła mama.
– Bo Antek zabrał mi Niemcy! – poskarżył się Maciek, robiąc naburmu-
szoną minę. Już do niej przywykliśmy…
– A wy znowu gracie w to samo? – Mama przyjrzała się moim wojskom, 
które właśnie zdobywały Holandię, żeby stworzyć jedno potężne pań-
stwo: Polandię. – Ustalacie nowy podział Europy? Co z was wyrośnie? 
– westchnęła.
Zanim zaczęliśmy tłumaczyć, że to tylko taka zabawa, dosiadła się 
do nas, zakrywając kolanem Islandię.
– A wiecie, że kiedyś Polski nie było na mapie? – zaczęła.
– To chyba niemożliwe? – nie dowierzała Ania.
– Polska była kiedyś bardzo dużym krajem, większym niż teraz. Ale 
i tak nie zdołała się obronić przed napaścią trzech wrogich państw.

– Których? – zapytał Maciek.
– Rosji, Austrii i Prus. Prusy leżały wtedy tu, gdzie dziś Niemcy, bo to 
było państwo niemieckie, i jeszcze tu. O mniej więcej tak. – Mama za-
znaczyła tasiemką odpowiedni teren. – Wrogowie trzykrotnie najechali 
na Polskę i podzielili ją między siebie. Mówi się, że dokonali rozbioru 
naszego kraju. Na przykład Warszawa po wielu różnych przejściach zna-
lazła się w Rosji, Kraków w Austrii, a Gdańsk przejęły Prusy. – Mama 
przesuwała tasiemki, żeby pokazać nam, jak przebiegały dawne granice.
– Jej, to dziwne. – Nie mogłem sobie tego wyobrazić, że tu – w tym 
miejscu, w którym teraz mieszkam – była Rosja.
Mama wyjaśniała dalej:
– Zlikwidowano polski rząd i wojsko. Zabraniano mówić po polsku. Na 
przykład w zaborze rosyjskim w szkołach i urzędach wprowadzono język 
rosyjski. Obowiązywało rosyjskie prawo, a w sklepach płacono rosyjskimi 
pieniędzmi. Ci, którzy sprzeciwiali się władzy, byli więzieni i karani.
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– Ani ja – wtrąciłem. – Nie chciałbym uczyć się tylko po rosyjsku… 
I w ogóle nie umieć pisać ani czytać po polsku?!
– A ja nie wyobrażam sobie, jak miałbym płacić w sklepie innymi 
pieniędzmi niż złotówki. Na pewno bym coś źle policzył i przepłacił. 
Pewnie nie kupiłbym sam żadnej nowej fi gurki! – Maćka pochłonęły 
rozważania „co by było, gdyby”.
Mama, widząc nasze poważne miny, przerwała rozmowę:
– Dość tych trudnych historii. Upiekę wam ciasto. Chcecie?
– Pewnie – przytaknęliśmy, ale nie wróciliśmy już do gry. 
Każde z nas zajęło się swoimi arcyważnymi sprawami: Ania rozcze-
sywaniem warkoczy lalkom, Maciek wpatrywaniem się w mapę, a ja 
chciałem więcej wiedzieć o rozbiorach Polski i powstaniach, więc 
wziąłem tablet taty i położyłem się na kanapie. Szukając w sieci róż-
nych informacji, trafi łem na pewien obraz. 
– Artur Grottger „Pożegnanie powstańca” – przeczytałem na głos. 

– I co dalej? Co? – dopytywał Maciek. – Polacy się nie bronili?
– Próbowali się bronić. Wybuchały powstania, ale nie odnosiły skutku. 
Brakowało pieniędzy na wyposażenie żołnierzy, a wojska zaborców były 
liczniejsze. Wielu powstańców zginęło w walce, wielu skazano na więzienie 
lub śmierć, wielu zsyłano w odległe miejsca, a część opuściła kraj. 
– I nic nie można było zrobić? – zapytałem zatroskany.
– Niewiele. Bardzo starano się wtedy dbać o polską kulturę. Pisarze 
i poeci pisali utwory poświęcone polskim zwyczajom, wierzeniom oraz 
historii, tak by pamięć o Polsce nie zaginęła. Właśnie w czasie zaborów 
Józef Wybicki napisał „Mazurek Dąbrowskiego”, który stał się naszym 
hymnem państwowym. Malarze, na przykład Artur Grottger, malowali 
obrazy przedstawiające sceny z historii Polski, a Chopin, Moniuszko 
i inni kompozytorzy tworzyli muzykę, która przypominała o Polsce. 
– To straszne – szepnęła przejęta Ania. – Nie chciałabym nigdy żyć 
pod obcymi rządami. 
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A potem…
A potem usłyszałem rżenie koni i czyjeś rozmowy. Ktoś podniósł głos, 
ktoś się zaśmiał. Otworzyłem oczy. Leżałem na drewnianej ławie sto-
jącej na ganku pięknego dworku. Ktoś przykrył mnie czerwonym ple-
dem. Patrzyłem w górę na wysokie kolumny, które oplatało dzikie wino. 
Niepewnie uniosłem się na łokciu, chcąc się rozejrzeć. Ale gdy tylko 
usłyszałem za sobą kroki, szybko nakryłem głowę kocem w nadziei, 
że nikt mnie nie zauważy.
Z domu wyszli moi rodzice. Wyglądali inaczej niż zwykle. Mama miała 
na sobie długą piękną suknię w czarnym kolorze, zdobioną pasem i ko-
ralikami, tata elegancką ciepłą kamizelkę i płaszcz. Do paska przypiął 
szablę. Czyżby szykował się do walki? Stanął przed schodkami, odwró-
cił się do mamy i pochylił ku niej głowę. Mama zaczęła przypinać mu 
coś do czapki. Zsunąłem nieco pled z głowy, żeby lepiej ich widzieć. 
Mama starała się przymocować tacie okrągłą biało-czerwoną ozdobę. 
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Długo to trwało, ale tata cierpliwie stał i nic nie mówił. Patrzyli na 
siebie smutno. Kiedy ozdoba znalazła się na czapce, mama szepnęła: 
– Wracaj cały i zdrów, proszę cię!
– Wrócę, obiecuję. Ale najpierw wywalczę dla nas wolność.
Zrozumiałem, że tatę wzywa walka, był powstańcem! Bronił naszej 
ojczyzny przed zaborcami! Jechał walczyć o to, żebyśmy mogli mówić 
w języku polskim i żyć w wolnym kraju! Ale byłem z niego dumny! 
Czułem bicie swojego serca.
– Oby szybko… – odpowiedziała bardzo przejęta mama.
Tata pocałował mamę w rękę, a potem mocno ją przytulił. Wreszcie 
niespiesznie odszedł, dosiadł stojącego nieopodal konia i odjechał, 
zostawiając za sobą bramę, dom, mamę i mnie. Odwrócił się jesz-
cze na chwilę i pomachał mamie. Widziałem, jak mama wyciera 
rękawem oczy. Zrobiło mi się ich żal. Miałem już wstać, żeby do 
niej podejść i powiedzieć, że tata wróci, że kraj będzie wolny, że tu 

jestem i żeby się nie martwiła, gdy nagle poczułem piękny zapach 
szarlotki…
– Dzieci, zapraszam do kuchni na ciasto! – usłyszałem wesoły głos 
mamy. Otworzyłem oczy. „Ojej, ale mi się przysnęło”. Ziewnąłem i prze-
ciągnąłem się tak, że tablet prawie spadł mi z kolan. Ruch sprawił, że 
ekran znowu się włączył i zobaczyłem na nim obraz Grottgera: parę 
stojącą na schodkach i żegnającą się – być może na długo, a być może 
na zawsze. Chciałem jeszcze coś poczytać, ale właśnie weszła mama.
– Nie idziesz do kuchni? Maciek i Ania czekają na ciebie.
– Idę! – Podbiegłem do niej i przytuliłem się. 
„Jak dobrze, że ty i tata nie musicie się rozstawać – pomyślałem. – I że 
żyjemy tu i teraz”.
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Artur Grottger urodził się 11 listopada 1837 roku na Podolu, który 
dziś leży na Ukrainie. Jego tata był malarzem i chętnie uczył rysować 
małego Artura. Z czasem utalentowany chłopiec zaczął się kształcić 
w pracowniach znanych malarzy. Gdy Artur miał czternaście lat, jeden 
z jego obrazów bardzo się spodobał pewnemu bogatemu hrabiemu. 
Hrabia  nie tylko kupił obraz, ale też zaprzyjaźnił się z młodym artystą 
i nieraz mu pomagał.
Potem Arturowi znów się poszczęściło: dostał pieniądze na studia ma-
larskie od samego cesarza austriackiego Franciszka Józefa I, ponieważ 
władca bardzo polubił obraz, na którym malarz uwiecznił jego wjazd 
do Lwowa. Uradowany Artur wkrótce rozpoczął studia w Szkole Sztuk 
Pięknych w Krakowie, a potem w Wiedniu. Robił też ilustracje dla wielu 
różnych czasopism, dzięki czemu mógł zarobić na utrzymanie. 
Po pewnym czasie cesarz Franciszek Józef I przestał jednak fi nansować 
Arturowi naukę. Była to kara za to, że malarz wciąż marzył o wolnej 

Polsce i pomagał polskim powstańcom. Wkrótce Grottger musiał opu-
ścić Wiedeń. Żyło mu się teraz bardzo ciężko. Wędrował, zarabiając na 
życie malowaniem i rysowaniem. Ciężko chorował. Zmarł bardzo młodo, 
bo w wieku trzydziestu lat, a było to we Francji 13 grudnia 1867 roku.

Kim był 
Artur Grottger?

Autoportret, 1867
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Artur Grottger namalował kilka serii czarno-białych rysunków poświę-
conych powstaniu styczniowemu. Nazywa się je cyklami. Do najbar-
dziej znanych należą cykle „Polonia” i „Lithuania”. Obrazy wchodzące 
w skład cykli przedstawiają współczesne artyście wydarzenia, między 
innymi pobór do wojska, kucie broni w kuźni, jedną z wielu bitew sto-
czonych podczas powstania, obronę dworu szlacheckiego przed wojska-
mi rosyjskimi, żałobę rodziny, która dowiaduje się o śmierci powstańca, 
i krajobraz po walkach. Ponieważ obrazy ułożone są chronologicznie 
(tzn. po kolei, od dzieła przedstawiającego najwcześniejsze wydarze-
nia do obrazu pokazującego najnowsze), tworzą historyczną opowieść 
o walce Polaków o wolność.

Co malował 
Artur Grottger?

Portret dziewczynki, 1860

Przysięga z cyklu Lithuania, 
1864–1866

Bitwa z cyklu Polonia, 1863
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Trudno w to uwierzyć, ale kiedyś Polska całkowicie zniknęła z mapy. 
Jak to możliwe? Była dużym państwem, jednak nie zdołała się obronić 
przed wrogami: Rosją, Austrią i Prusami. Kraje te dokonały zaboru 
części ziem Polski – każdy z nich wcielił część terytorium naszego 
państwa do swojego. W ten sposób Polska przestała istnieć. 
Polacy buntowali się przeciwko wrogowi. W styczniu 1863 roku wy-
buchło powstanie zwane styczniowym. Powstańcy walczyli dzielnie, 
ale niestety ponieśli klęskę i zostali przez cara, czyli rosyjskiego króla, 
surowo ukarani. Śmierć groziła nawet tym, którzy pomagali powstańcom.

Gdy Polski 
nie było na mapie...
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Po upadku powstania styczniowego Polacy byli bardzo przygnębieni, 
a na znak smutku wiele osób nosiło czarne stroje i biżuterię z symbolami 
narodowymi. Jak już zapewne wiesz, polskimi symbolami narodowymi 
są hymn państwowy, fl aga i godło. Każde państwo ma takie symbole. 
Podkreślają one niezależność, dumę i sławę danego kraju. Odwołują 
się do jego zwyczajów i dziejów. Bywają tak ważne, że ludzie są gotowi 
poświęcić dla nich życie.

W biało-czerwonych 
barwach

orzeł piastowski
orzeł z 1919 roku

orzeł na monecie

obecne godło

Godłem Polski jest biały orzeł w złotej koronie umieszczony na czerwo-
nym tle. Legenda głosi, że Lech – założyciel naszego państwa – podczas 
przerwy w podróży odpoczywał pod drzewem, na którym znajdowało się 
gniazdo orła. Kiedy zobaczył, jak ptak wzbija się w powietrze i dumnie 
unosi na tle zachodzącego słońca, postanowił w tym miejscu założyć 
osadę, a na swojej tarczy namalował orła, który stał się jego herbem.

, że ludz  

ie
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Polska fl aga to dwa połączone ze sobą pasy: biały i czerwony. Te barwy 
są dla Polaków bardzo ważne. Biel oznacza dobroć i czystość narodu 
polskiego, czerwień – dostojność, majestat i potęgę dawnych władców 
Polski, a także waleczność, odwagę i krew przelaną przez Polaków 
w obronie ojczyzny. Flaga jest wywieszana na budynkach podczas świąt 
państwowych, na przykład 3 maja i 11 listopada. Z kolei 2 maja ob-
chodzimy Dzień Flagi.
Symbolem narodowym jest również hymn Polski – „Mazurek Dąbrow-
skiego”. Ta pieśń powstała wtedy, gdy Polska była w niewoli. Przez lata 
śpiewali ją nasi żołnierze – jej słowa dodawały im otuchy i zagrzewały 
ich do walki. Teraz „Mazurek” można usłyszeć podczas ważnych uro-
czystości narodowych i sportowych.

hymn

flaga
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Przyjrzyj się teraz uważnie „Pożegnaniu powstańca”. Grottger namalo-
wał ten obraz w 1866 roku, czyli dwa lata po upadku powstania stycz-
niowego. Widać na nim, jak zatroskana żona przypina mężowi do czapki 
biało-czerwoną ozdobę. To kokarda narodowa – kolejny patriotyczny 
symbol Polaków. Jest dokładnie w tych samych kolorach co polska 
fl aga i godło. Kokardę przypinali do strojów powstańcy. Dziś nosi się 
ją podczas świąt państwowych.
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1. Wzdłuż zaznaczonych linii wytnij dwa białe 
i dwa czerwone paski. 

2. Sklej je ze sobą tak, 
aby uzyskać dwa podłużne paski.

1. W
i d

2. Sklej je ze
aby uzyskać

3. Przyklej czerwony pasek 
do białego tak, aby biały 
wystawał około 1,5 cm.

Czy chcesz mieć swoją kokardę, którą będziesz mógł przypiąć 
do ubrania we wszystkie ważne święta państwowe? 
Zrób swoją kokardę. Poproś o pomoc dorosłego.

4. Powstały biało-czerwony 
pasek poskładaj w harmonijkę. 
Linie na odwrocie pasków 
mogą ci w tym pomóc.

5. Sklej ze sobą końcowe 
części złożonej harmonijki 
i uformuj z nich rozetę.

6. Do rozety przyklej dwa koła. 
Miniejsze z przodu, większe z tyłu.

Ćwiczenie 1

– 26 –



Ćwiczenie 2

Pokaż, że wiesz, czym są 
symbole i barwy narodowe. 
Zaprojektuj koszulkę, 
w której będzie można 
kibicować reprezentacji 
Polski na meczach lub 
innych zawodach 
sportowych.



Kobieta na obrazie Artura Grottgera przypina powstańcowi kokardę 
narodową do czapki. To nakrycie głowy z kwadratowym denkiem i dasz-
kiem nosi nazwę rogatywka. Jest polską czapką narodową, noszoną 
w naszym kraju już od wielu, wielu lat! Zakładali ją między innymi 
powstańcy i żołnierze walczący podczas pierwszej i drugiej wojny świa-
towej. Do dziś jest elementem wojskowego munduru.
Podobną funkcję pełni we Francji czapka frygijska – ma ona takie samo 
znaczenie dla Francuzów jak dla nas rogatywka. Czapkę frygijską na 
pewno znasz – noszą ją smerfy! Z kolei czapką narodową mieszkańców 
Meksyku i Chile jest sombrero – wysoki słomiany lub fi lcowy kapelusz 
z bardzo szerokim rondem.
Jaki z tego wniosek? Czapka może świadczyć o przynależności do da-
nego narodu. Ale czy tylko o tym?

Co mówi o człowieku 
jego czapka?

rogatywka szlachecka

rogatywka 
żołnierza polskiego 
z czasów wojen 
napoleońskiechkrólewska korona

królewee ska koron

turecki fez

turecki fez

–30–



Po nakryciu głowy można poznać stopień naukowy – na przykład pro-
fesorowie na ważne uroczystości odbywające się na uczelni zakładają 
biret. Jest to kwadratowa lub okrągła sztywna czapka bez daszka, która 
stanowi element ich ofi cjalnego stroju. Birety noszą także sędziowie.
Inne nakrycia głowy mówią o tym, jaką funkcję pełni dana osoba. Tak 
jest w przypadku piuski – małej, okrągłej czapeczki noszonej przez 
duchownych katolickich na czubku głowy.
Zapewne bez trudu rozpoznasz turban – męskie nakrycie głowy ręcznie 
zwijane z kawałka materiału – oraz stożkowy chiński kapelusz chroniący 
przed słońcem. Dzięki takim nakryciom głowy możemy przypuszczać, 
z jakiej części świata ktoś pochodzi i jaką wyznaje religię.

rogatywka 
podporucznika 
artylerii z okresu 
międzywojennego

papieska piuska

papieska piussk

chiński kapelusz
chińsskki kkaapaa elus

hinduski turban

hinduski turban

profesorski biret

profesorskkii bbi
bejsbolówka

bbeejjee ssbolówwóó kw a

–32–



Ćwiczenie 3
Wiał potężny wiatr, który 
zdmuchnął wszystkim 
nakrycia głowy. Dorysuj je.



Ćwiczenie 4
Zrób czapkę z papieru i dowolnie ją ozdób. Możesz pomalować ją 
kredkami, nakleić na niej naklejki lub guziki. Zastanów się, do czego 
ci będzie służyła. Do tego zadania potrzebny będzie prostokątny 
karton formatu A2. Poproś o pomoc kogoś starszego.

1. Złóż kartkę na pół wzdłuż krótszego boku.

2. Następnie wyznacz środek, również wzdłuż 
krótszego boku.

3. Zagnij do środka jeden narożnik.

4. Potem następny i dobrze podociskaj 
krawędzie zgięcia.

5. Wąski prostokąt na dole odegnij do góry.

6. Odwróć czapkę i zrób to samo z drugim 
prostokątem.

7. I czapka gotowa!

– 36 – – 37 –



Kobieta i mężczyzna na obrazie Artura Grottgera stoją przed dworkiem. 
Nie widzimy całego budynku, a jedynie ganek, czyli część dworku znaj-
dująca się przed głównym wejściem. Ganek zwykle ma schody i okryty 
jest dachem wspartym na słupach bądź kolumnach. W „Pożegnaniu 
powstańca” kolumny oplata dzikie wino. Możemy sobie wyobrazić, że 
ten dom jest bardzo okazały.

Mieszkam 
w dworku szlacheckim

Dwór to taki szlachecki dom na wsi. Kiedyś jego posiadanie świadczyło 
o przynależności do wyższych sfer, czyli szlachty. Dworki uważano za 
symbol polskości. Dziś zostało już ich niewiele, a duża część z nich 
jest bardzo zniszczona.

–39––38–



Ćwiczenie 5
Na obrazie „Pożegnanie powstańca” Artur Grottger 
namalował niewielką część dworku. Widać tylko schody 
prowadzące na ganek i fragment kolumn. Wyobraź sobie, 
jak mógł wyglądać ten dworek. Dorysuj go i pokoloruj.



Artur Grottger jest także autorem innego obrazu poświęconego powsta-
niu styczniowemu – „Powitanie powstańca”. Na tym obrazie kobieta wita 
wracającego z walki mężczyznę. Przyjrzyj się obu pracom. Są wesołe 
czy smutne? Kobieta w „Pożegnaniu powstańca” jest ubrana w czarną 
suknię. Tu czerń oznacza żałobę. Po pierwsze z powodu utraty przez 
Polskę niepodległości; po drugie z powodu rozstania. Żona witająca 
powstańca ma suknię białą – na znak radości z powrotu ukochanego 
do domu.
Spójrz na niebo przedstawione na obrazach. Nad żegnającą się parą 
świeci słońce, jest pogodnie. W ten sposób malarz wyraża nadzieję 
na zwycięstwo w powstaniu. W „Powitaniu powstańca” kłębią się zło-
wrogie chmury, niebo jest ciemne i ponure, a powstaniec znajduje się 
w cieniu – to znak, że walki zakończyły się klęską. Na obu obrazach 
postaci są poważne i smutne.

Nastrój 
w kolorze nieba

Artur Grottger
Pożegnanie powstańca, 1866

Artur Grottger
Powitanie powstańca, 1865
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Ćwiczenie 6
Teraz już wiesz, że za pomocą kolorów można 
oddać nastrój na obrazie. Spróbuj pokolorować 
jeden obrazek barwami jasnymi – radosnymi, 
a drugi barwami ciemnymi – smutnymi i groźnymi.



Malarstwo 
historyczne

W czasach, kiedy malował Artur Grottger, artyści często tworzyli dzieła 
związane z historią, kulturą i tradycją Polski. Wszystko po to, by pa-
mięć o Polsce przetrwała w narodzie pozbawionym własnego państwa. 
Po to, by przypomnieć dawne czasy świetności, waleczność przodków 
i obudzić pragnienie wolności. W tym duchu rozwijało się malarstwo 
historyczne – powstawały więc obrazy przedstawiające wydarzenia 
związane z historią Polski i jej obecną sytuacją polityczną. Jednym 
z pierwszych malarzy historycznych był właśnie Artur Grottger. To on 
przybliżył Polakom ojczystą historię. Jego czarno-białe serie rysunków 
(zwane cyklami) pokazywały wydarzenia związane z życiem podczas 
zaborów i dramaty powstania. Z kolei jednym z najbardziej znanych 
malarzy tego nurtu był Jan Matejko. Zapewne znasz jego olbrzymi ob-
raz zatytułowany „Bitwa pod Grunwaldem”. Matejko malował sceny 
historyczne – bitwy, ważne wydarzenia i sławnych Polaków.

Jan Matejko
Bitwa pod 
Grunwaldem

Jan Matejko
Zawieszenie dzwonu Zygmunta 

Jan Matejko
Śluby Jana Kazimierza –47––46–



Ćwiczenie 7
Namaluj obraz przedstawiający ważną scenę z życia swojej rodziny. 
Może to być na przykład wakacyjna wyprawa, ciekawe spotkanie czy odwiedziny.

– 48 –
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Pożegnanie powstańca
Artura Grottgera

Dlaczego fl aga Polski jest biało-czerwona? Czym jest kokarda narodowa? 
Jak wytłumaczyć dziecku, na czym polegały rozbiory Polski i w jaki sposób opowiedzieć 
o powstaniu styczniowym? Najlepiej zrobić to poprzez zabawę. Opowiadanie, krótkie
teksty informacyjne i ćwiczenia polegające na rysowaniu, malowaniu i wycinaniu
przybliżą najmłodszym nie tylko historię XIX-wiecznej Polski, lecz także główne
pojęcia związane z patriotyzmem i malarstwem historycznym.
Jeśli twoje dziecko sądzi, że rogatywka to instrument muzyczny w kształcie rogu,
że kokardą narodową spina się włosy, a Grottger jest tajemniczym królem elfów,
podaruj mu tę książkę!

Pożegnanie powstańca
Artura Grottgera

Justyna Mrowiec
Marta Dobrowolska-Kierył

ilustracje:

Paweł Osial

łcie rogu, 
królem elfów,
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