
„Nazywam się Józef Tadeusz Makowski, ale 
już chyba nikt nie pamięta mojego 

pierwszego imienia. Od lat używam 
drugiego, a we Francji, wielu znany jestem 

jako Tadé.” 

FILOZOF WŚRÓD MALARZY  



"Sztuka daje mi radość i zapomnienie, 
zresztą tak było od samego początku... 
tworzenie jest procesem magicznym"... 

Tadeusz Makowski  



„Urodziłem się w Oświęcimiu, ale 
w 1893 roku, gdy miałem 
jedenaście lat, moi rodzice podjęli 
decyzję o przeprowadzce do 
Krakowa.” Początkowo Tadzio jest tylko 

obserwatorem i sam nie para się 
rzemiosłem artystycznym, do 
malarstwa i rysunku popchnie go 
niefortunne wydarzenie – chłopiec 
ulega poparzeniu. 
Unieruchomiony w domu, otwarty 
i wrażliwy na nowości chłopiec,  
z nudów odkrywa uroki 
opowiadania świata za pomocą 
plamy i kreski. 
 
 

„Podwórko” 



„Świat sztuki fascynował mnie  
i przywoływał każdego dnia, 
dlatego wybierając kierunek 
studiów, nie mogłem przystać na 
propozycję mojego taty, który 
chciał, żebym został 
matematykiem. Wybrałem 
filozofię i filologię, a po kilku 
miesiącach zdecydowałem się 
połączyć moje uniwersyteckie 
studia z zajęciami w Akademii 
Sztuk Pięknych.” 
 
 

„Lato w małym miasteczku” 



W dzień doskonaliłem swój 
warsztat, wieczory zaś upływały 
mi w gronie znajomych 
tworzących literacki kabaret 
„Zielony Balonik”. Zawsze lubiłem 
pisać, przygotowywałem więc dla 
kabaretu krótkie skecze, a także 
kukiełki do spektakli.  



….doszedłem do wniosku, że by 
rozwijać się jako artysta, muszę 
znaleźć się w miejscu, które 
dostarczy mi nowych inspiracji. 
 
   W 1909 roku wybrałem Paryż. 

Paryż… ach… istny zawrót głowy! 



MOJE 
     OBRAZY 

„Dzieci z ptaszkami 

„Dzieci” 



„Dwaj mali przyjaciele” 



„ Maskarada” 



„Troje dzieci” 

CYKL 



  

Artysta odchodzi nagle. U progu 
kariery, w wieku pięćdziesięciu lat, 
jego życie gaśnie.  
Jest listopad, 1932 roku.  
Nie zdążył malarz już wrócić do 
Polski, nie zdążył zrealizować 
wszystkich swych artystycznych 
aspiracji. W pamięci ludzi 
pozostanie dobrym, mądrym, 
wykształconym człowiekiem, 
którego wewnętrzne ciepło grzało 
nawet najbardziej zziębnięte 
dusze. 



Zadanie  do wykonania : 
 

Inspirując się obrazami artysty, które przedstawiają  
dzieci, wykonaj własną  pracę plastyczną. 
Skorzystaj z pasteli lub farb plakatowych.  



Źródła wykorzystane w prezentacji  

„Filozof wśród malarzy – Tadeusz Makowski” 

Źródła; 

Milanowska Maria ; „Tadeusz Makowski o sobie samym” 

Kamińska Paulina; „Filozof wśród malarzy – Tadeusz Makowski” 

Wykorzystano zdjęcia obrazów artysty; 

https://www.google.com/search?q=tadeusz+makowski+obrazy+dzieci 

Paryż w malarstwie- wykorzystane zdjęcia; 

https://www.google.com/search?q=pary%C5%BC+w+malarstwie 

Zdjęcie monety z wizerunkiem artysty; 

https://www.google.com/search?q=tadeusz%20makowski%20zd 

https://www.google.com/search?q=tadeusz+makowski+obrazy+dzieci
https://www.google.com/search?q=pary%C5%BC+w+malarstwie
https://www.google.com/search?q=tadeusz%20makowski%20zd

