
W dniu dzisiejszym byliśmy z klasą na wirtualnej wycieczce po Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Można powiedzied, że to była lekcja online, której tematem były ,,Obrazy 
mistrza Jana”.  

Po wirtualnym muzeum oprowadzała nas sympatyczna pani. Muzealnik przekazała 
nam swoją wiedzę o obrazach i życiu Jana Matejki.  

Malarz urodził się, żył i zmarł w Krakowie. Aktualnie w jego domu znajduję się 
muzeum. Jego ojciec był nauczycielem muzyki, dlatego Jan umiał grad na fortepianie. Artysta 
miał 8 braci i 2 siostry. Jako dziecko nie był wzorowym uczniem, miał problemyz nauką 
przedmiotów ścisłych i przez to ze zdawaniem z klasy do klasy. Kochał czytad i lubił historię.  

Jako dziecko Matejko miał wypadek, dlatego na jego autoportretach widad wyraźnie 
krzywy nos. Krótkowzroczny mężczyzna tworzył obrazy farbami olejnymi. 

Dośd znanym jego obrazem jest ,,Staoczyk”. Błazen Staoczyk, żył 500 lat przed Janem, 
miał wspaniałe poczucie humoru i był bardzo mądry. Nie bał się mówid królowi prawdy, 
przez co był bardzo ceniony przez niego. Płótno przedstawia zmartwionego błazna podczas 
gdy inni na zamku doskonale się bawią. W tle widad rozgwieżdżone niebo i kometę. Była ona 
symbolem czegoś dramatycznego. Artysta przedstawił się tu jako błazen, poznajemy go po 
krzywym nosie.  

Żoną artysty była Teodora. Uważał ją za najpiękniejszą kobietę. Dlatego malował ją na 
swoich portretach. W pewnym momencie potrzebował nowej twarzy, dlatego w tajemnicy 
poprosił jej kuzynkę o pomoc. Żona była tak zła, że zniszczyła swój portret. Jan namalował go 
jeszcze raz. Taki obraz nazywamy repliką. Małżeostwo miało 5 dzieci. Niestety jedna z 
córeczek umarła zaraz po urodzeniu. Twarze Heleny,Tadeusza i Beaty często znajdowały się 
na pracach.  

Najbardziej znanym dziełem Jana jest „Bitwa pod Grunwaldem”, którą tworzył 6 lat. 
Obraz zajmuje całą ścianę w warszawskim muzeum. Płótno przedstawia przegraną mistrza 
zakonu krzyżackiego Ulrycha von Jungingena. Możemy zauważyd także Księcia Witolda z 
chorągwią. Na wzgórzu widad króla Jagiełłę wraz z rycerzem Zawiszą Czarnym z kopią. Wśród 
licznych postaci został namalowany także mój imiennik, święty Stanisław oraz Jan Długosz. 

W trakcie zwiedzania mogliśmy podziwiad takie prace jak „Zawieszenie dzwonu”, 
„Kazanie Skargi” i liczne portrety malarza.  

Na zakooczenie lekcji mieliśmy krzyżówkę związaną z pracami i życiem Jana Matejki. 
To było ciekawe doświadczenie. 
 

 


