
MALARZE 



 Józef Marian Chełmoński herbu 
Prawdzic – polski malarz, reprezentant 
realizmu. Jeden z najwybitniejszych 
twórców malarstwa realistycznego                     
w Polsce. Malował sceny rodzajowe, 
ukazując z dużym autentyzmem życie wsi 
polskiej i ukraińskiej oraz sceny 
myśliwskie. Znanymi dziełami Józefa 
Chełmońskiego są: „Czwórka”, „Na 
folwarku”, „Przed burzą”, „Bociany”, „Babie 
lato”. 









 Wojciech Horacy Kossak herbu 
Kos – polski malarz, przedstawiciel 
nurtu malarstwa o tematyce 
historycznej i batalistycznej. Autor 
wielu obrazów przedstawiających 
wydarzenia z okresu wojen 
napoleońskich i powstania 
listopadowego, scenki rodzajowe, 
portrety i konie. Wraz z Janem Styką 
współautor Bitwy pod Racławicami.  







 Jacek Malczewski herbu Tarnawa– polski 
malarz, jeden z głównych przedstawicieli 
symbolizmu przełomu XIX i X wieku. 
Jacek Malczewski posługiwał się 
symbolami, aby pokazać rzeczywistość              
w wyjątkowy sposób. Do swoich 
autoportretów dodawał wyjątkowe 
akcesoria, np. przedstawiał siebie w zbroi 
lub habicie. W obrazach symbolicznych 
wprowadzał elementy fantastyczne. Jego 
znanymi dziełami są: „Wigilia na Syberii”, 
„Melancholia”, „Zatruta studnia”, 
„Autoportret w zbroi”  









 Jan Alojzy Matejko – polski malarz, 
twórca obrazów historycznych                         
i batalistycznych. Jeden                                    
z najwybitniejszych polskich malarzy              
w historii. Był autorem ponad trzystu 
obrazów olejnych oraz kilkuset 
rysunków i szkiców. Jego obrazy miały 
ogromne rozmiary. Jan Matejko był 
również doskonałym portrecistą. Uczył 
rysunku wielu sławnych malarzy:                  
J. Malczewskiego, J. Mehoffera czy                
S. Wyspiańskiego. Jego najsłynniejszym 
dziełem jest „Bitwa pod Grunwaldem”. 
Inne sławne dzieła to: „Stańczyk”, 
„Kazanie skargi”, „Konstytucja 3 maja”.  









 Stanisław Mateusz Ignacy 
Wyspiański – polski literat i 
artysta wizualny: dramaturg, 
poeta, malarz, grafik, architekt, 
projektant mebli. Jako pisarz 
związany  z dramatem 
symbolicznym. Tworzył                    
w epoce Młodej Polski. Bywa 
nazywany czwartym wieszczem 
polskim. Znanymi dziełami 
Wyspiańskiego są: „Helenka               
i kwiaty”, „Macierzyństwo”, 
„Dziewczynka z fiołkami” 
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