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Jeśli twoje dziecko na propozycję wycieczki do muzeum lub galerii:
a)  barykaduje się w swoim pokoju,
b)  wybiega z krzykiem z domu,
c)  udaje, że boli je brzuch…
Koniecznie kup mu tę książkę i zabierz w niezwykłą podróż do krainy sztuki!

Jak opowiadać najmłodszym o malarstwie? Jak zachęcić do poznawania twórczości polskich artystów? 
Jak wyrobić w dzieciach wrażliwość artystyczną? To proste: poprzez zabawę, kreatywne ćwiczenia 
i intrygujące opowieści. Wszystko to znajdziecie w tej książce. Zapraszamy do wspólnego oglądania 
obrazu Witolda Wojtkiewicza Porwanie królewny, rozszyfrowania namalowanej historii i zapoznania 
się z polskim symbolizmem. 

P
o

r
w

a
n

ie
 k

r
ó

le
w

n
y

 W
ito

ld
a

 w
o

j
tk

ie
w

ic
z

a
P

o
r

w
a

n
ie

 k
r

ó
le

w
n

y
 W

ito
ld

a
 w

o
j

tk
ie

w
ic

z
a

Dofi nansowano ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Patroni medialni:

Porwanie KrólewnyPorwanie Królewny
Witolda WojtkiewiczaWitolda Wojtkiewicza



Stowarzyszenie Fala Kultury
www.falakultury.pl
stowarzyszeniefalakultury@gmail.com

PORWANIE KRÓLEWNY WITOLDA WOJTKIEWICZA

seria: MAGICZNY OGRÓD SZTUKI

tekst: Justyna Mrowiec, Marta Dobrowolska-Kierył
ilustracje: Adam Śliwa

koncepcja edytorska serii: Marta Dobrowolska-Kierył
koncepcja graficzna serii: Grażyna Jędrzejec (Studio GRAW)

redaktor prowadzący: Agnieszka Trzebska-Cwalina 
Redakcja i korekta: Anita Rejch
nadzór graficzny: Grażyna Jędrzejec
projekt graficzny książki i okładki, skład: Anna Jędrzejec
korekta techniczna: Anna Nieporęcka

źródła zdjęć: Witold Wojtkiewicz – Porwanie królewny, 1908, MP351 (s. 3, 13,); Autoportret, Wikimedia (s. 14); 
fragment obrazu Lalki, 1906, Wikimedia (góra, s. 41); fragment obrazu Baśń zimowa, Wikimedia (dół, s. 41); 
Wojciech Kossak – Amazonka – portret Marii Zandbang, 1913, Biblioteka Cyfrowa Muzeum Narodowego w Warszawie 
(s. 44); Wojciech Kossak – Szarża kawalerii, 1925, Biblioteka Cyfrowa Muzeum Narodowego w Warszawie (s. 45)

druk i oprawa: Ofi cyna Wydawnicza READ ME – Drukarnia w Łodzi,
Olechowska 83, (42) 649-33-91, druk@readme.pl, http://druk.readme.pl

© Stowarzyszenie Fala Kultury, Warszawa 2017

ISBN: 978-83-938336-6-5

            Porwanie królewnyorwanie królewny
autor Witold Wojtkiewicz

 technika tempera na płótnie
 data  1908 rok
  wymiary 77 x 90 cm
  miejsce Muzeum Narodowe w Warszawie,
  nr inw. MP351

Dofi nansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Stowarzyszenie Fala Kultury

Warszawa 2017

Justyna Mrowiec
Marta Dobrowolska-Kierył

ilustracje: 
Adam Śliwa

Porwanie KrólewnyPorwanie Królewny
Witolda WojtkiewiczaWitolda Wojtkiewicza



MÓJ KONIK

     NA bIEGUNACH
„Jest! Wreszcie środa!”, cieszyłem się w myślach, odrywając kolejną kartkę z ka-
lendarza. Pewnie się zastanawiacie, co takiego niezwykłego jest w tym, że dzisiaj 
środa. Nie zgadniecie. Właśnie dziś są moje urodziny! 

Co roku tego dnia tata zabiera mnie po południu w różne ciekawe miej-
sca. Byliśmy między innymi w obserwatorium astronomicznym, 

fabryce cukierków i zajezdni tramwajowej. Miałem nadzieję, że 
tym razem wymyśli coś związanego z samochodami. Może 
pójdziemy na wyścigi?
Kiedy tata zaparkował auto obok wielkiego gmachu w cen-
trum Warszawy, poczułem się rozczarowany. „Przecież tu nie 

ma żadnych torów wyścigowych”, pomyślałem. „Oby 
nie przyszło mu do głowy zabierać mnie do mu-
zeum! Tylko nie to!”.
Tata chyba miał jakąś magiczną moc i czytał 
w moich myślach, bo oznajmił:

– Dziś pójdziemy do Muzeum Narodowego. 
– Tato, to będą straszne nuuudy… – próbowałem 
protestować, ale otworzył gigantyczne drzwi i po 
chwili staliśmy w ogromnym muzealnym holu.
– Zapewniam cię, że będziesz zachwycony! – po-
wiedział, ciągnąc mnie za rękę po schodach.
Tata pokazywał mi różne obrazy, takie duże, któ-
re pewnie zajęłyby całą ścianę w moim pokoju, 
i te całkiem małe. Portrety, pejzaże, scenki z życia 
i wiele innych. Wyjaśniał, co przedstawiają i kto 
je namalował.
Na dłużej przystanął przed obrazem, 
na którym zobaczyłem dzieci jadące 
na koniu, kwiaty w doniczkach i do-
mek w tle. 
– Witold Wojtkiewcz. Porwanie kró-
lewny – przeczytałem na tabliczce.
– Ten obraz przypomina mi pew-
ną historię – zaczął tata, a jego 
opowieść popłynęła wartko 
jak rzeka. 



– Kiedyś każde wakacje spędzałem u babci i dziadka na wsi. Myślisz, że to nudne?! 
– zapytał mnie i nie czekając na odpowiedź, mówił dalej: – Nic podobnego! Gdy 
ma się sześć czy siedem lat, kusi każda dziura w płocie, bo może być świetnym 
miejscem obserwacyjnym lub strzelnicą. Każde powalone drzewo, za które moż-
na się schować, i każda opuszczona stodoła, w której można urządzić „bazę”, są 
najfajniejszymi miejscami do zabawy. 

Razem z moim kuzynem 
Kubą, wiesz, wujkiem Jakubem – 
wyjaśnił tata – i innymi dzieciakami z pobli-
skich domów bawiliśmy się w poszukiwaczy 
skarbów, policjantów i złodziei albo w dziel-
nych wojowników, którzy bronią wioski przed napaścią wymyślone-
go wroga. Jednak tamtego roku pogoda nie sprzyjała zabawom na dworze. 
Poza tym Kuba się przeziębił (oczywiście zjadł za dużo lodów) i kilka dni musiał 
spędzić w łóżku. Wtedy też zaprzątnęło nam głowę zupełnie coś innego. Odkry-
liśmy, że w domu dziadka i babci jest… strych. 
Kiedy zaczęliśmy wypytywać dziadka o to tajemnicze miejsce, pogroził nam laską 
i zabronił tam wchodzić. Po prostu martwił się o nas, ponieważ na strych trze-
ba było wspiąć się po chwiejącej się drabinie. Upadek z niej groził przynajmniej 
złamaniem ręki lub nogi. Dziadek, żeby nas zniechęcić do prób zdobycia strychu, 
mówił, że gnieżdżą się na nim nietoperze, które wplątują się we włosy, i że wszę-
dzie jest mnóstwo gigantycznych pajęczyn. To nam wystarczyło… 
Wspólnymi siłami przysunęliśmy drabinę do drewnianego włazu. Trzymałem ją 
mocno, gdy Kuba (znaczy wujek Jakub) sprawnie pokonywał kolejne stopnie. 

„Odważny jest”, pomyślałem. Mnie poszło gorzej, bo drabina faktycznie się 
kołysała. Co prawda Kuba przytrzymywał ją z góry, ale to niewiele 

pomagało.
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 – To
   nie jest 

    zwykły koń –
        tłumaczyłem mu 

oburzony. – To nasz rumak 
Strzała, rozumiesz? Królewski ogier, 

dzięki któremu pokonamy wroga, ocalimy 
wioskę i zdobędziemy sławę!

Kuba otworzył szeroko oczy, westchnął głęboko, pokiwał głową 
i z namysłem odpowiedział:

– To ja będę na nim jeździł! Poprowadzę wojsko do ostatecznego starcia i…
– Akurat – przerwałem mu. – Nie ma szans. Przecież go stąd nie ściągniemy. 
– To może poprosimy dziadka, żeby…
– Żartujesz?! – Musiałem mu wybić ten pomysł z głowy. – Dziadek nie może się 
dowiedzieć, że tu byliśmy.
Wymyśliliśmy, że obwiążemy kucyka sznurkiem i powoli spuścimy go ze stry-
chu. Akcję Uwolnić Strzałę zaplanowaliśmy na popołudnie, bo akurat wtedy dzia-
dek ucinał sobie poobiednią drzemkę. Moim zadaniem było zdobyć gruby sznur, 
a Kuby… no cóż – wygrzewanie się pod kołdrą, żeby gardło przestało boleć.

– Nie 
patrz w dół – 
poradził, gdy 
zawahałem się w poło-
wie drogi. 
Po chwili obaj staliśmy na strychu. Było 
tam tylko jedno maleńkie okienko, przez które 
wpadał wąski strumień światła. Tańczyły w nim drobinki ku-
rzu. Pachniało starym drewnem. Kiedy nasze oczy przyzwyczaiły się do ciem-
ności, zaczęliśmy się rozglądać. Czego tam nie było! Stary kredens, bujany fotel 
przykryty prześcieradłem, wózek dziecięcy, w którym dziadkowie chyba wozili 
mojego tatę, rowerek na czterech kółkach, dziurawy klosz… Z sufi tu zwisały sieci 
rybackie. Gdzieś w kącie stała maszyna do szycia, a o mały stolik z ułamaną nogą 
był oparty obraz przedstawiający maki.
– Patrz – szepnąłem z podziwem, wskazując na zabawkę stojącą w kącie.
Podeszliśmy bliżej znaleziska.
– Nie widziałeś nigdy konia na biegunach? – zaśmiał się Kuba, poklepując łaciate-
go drewnianego kucyka.
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Mocny sznurek znalazłem bez tru-
du w szafce z narzędziami dziadka. 
Całą szpulę zapakowałem do ple-
caka. Na wszelki wypadek wziąłem 

też nożyczki, scyzoryk, młotek, kilka 
gwoździ i jeszcze taką dziwną meta-

lową linijkę z ostrymi ząbkami (później 
dziadek mi wytłumaczył, że to była pił-

ka). Ledwo to wszystko wniosłem na strych!
Przydały się tylko sznurek i nożyczki. Okręciliśmy starannie szyję konika 
i jego tułów i zawiązaliśmy kilka supełków, aby nie wysunął się ze swoich sznur-
kowych „szelek”.
– Ciiii… – uciszał mnie Kuba, gdy obaj leżeliśmy na drewnianej podłodze strychu 
i spuszczaliśmy kucyka wzdłuż drabiny. 
Pech chciał, że tego popołudnia Kuba zalał piżamę sokiem malinowym, więc mu-
siał założyć długi biały podkoszulek swojego taty, w którym wyglądał jak dziew-
czyna w sukience. Upierał się, że to rycerska tunika, ale ja wiedziałem swoje.  
„Wybrudzi sobie tę kieckę i dziadek od razu się zorientuje, gdzie byliśmy”, po-
myślałem. Jednak nic mu nie powiedziałem, ponieważ bieguny konika co chwila 
zahaczały o szczebelki, więc musieliśmy się skupić na manewrowaniu. Poza tym 
wymagało to siły, bo Strzała nie należała do najlżejszych rumaków.

Kiedy drewniany konik dotknął podłogi, odetchnęliśmy z ulgą i ostrożnie zeszli-
śmy po drabinie. Odstawiliśmy ją na bok, poprzecinaliśmy sznurki, uwalniając 
konia z szelek, i wspólnymi siłami wynieśliśmy go na podwórko. Cały czas uważa-
liśmy, żeby nie natknąć się na babcię lub dziadka. 
– Trzeba było chociaż założyć buty – rzuciłem do Kuby, bo dopiero teraz zwróci-
łem uwagę, że wyskoczył z łóżka boso. 
Ale on tylko wzruszył ramionami, jakby chciał powiedzieć: „Nic mi nie będzie”.
Gdy taszczyliśmy zabawkę, nagle pojawiła się Natalia – dziew-
czynka z sąsiedztwa. Była ubrana w śliczną różową sukienkę 
i prowadziła za rękę dużą szmacianą lalkę. Odniosłem 
wrażenie, że obie dziwnie nam się przyglądały.
– Cześć, chłopaki. Co robicie? – zagadnęła.
– Nie widzisz? Jedziemy z naszym koniem do wodo-
poju – wyjaśnił Kuba, ciągnąc kuca i zadzierając nos.
– A po co wam koń? – dopytywała Natalia.
– Jak to po co? – Kuba przystanął, wsiadł na konika, 
porywając ze sobą lalkę dziewczynki, mocno go roz-
bujał i wykrzyczał: – To ja, dzielny rycerz Jakub. Pory-
wam cię, królewno, żeby wyrwać cię z rąk złych ludzi. 
Mój rumak Strzała uniesie nas na grzbiecie przez łąki 
i pola, z dala od wszelkich niebezpieczeństw. 
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Będę bronił twojego ludu, stanę do walki z każdym twoim wrogiem, a dzięki mo-
jemu rumakowi pokonam wszelkie przeszkody – rzeki, góry, mosty i błotniste 
bezdroża!
Bosy rycerz Kuba wydzierał się tak głośno, że z domu wyskoczyła babcia.
– Zlituj się, Kubusiu! – krzyczała, idąc w naszym kierunku. – Przecież ty jesteś cho-
ry. Nie wolno ci wychodzić z domu. O matko, a ty jeszcze jesteś na bosaka! Załóż 
ten szalik! Teraz na pewno dostaniesz gorączki – lamentowała.
Za babcią, podpierając się dwiema laskami, kuśtykał dziadek. 
– Już ja wam dam! Mieliście nie wchodzić na strych!
Natalka patrzyła na to całe przedstawienie z szeroko otwartymi ustami. Ja śmia-
łem się do łez, a Kuba nadal galopował na swojej Strzale. Aż w pewnym momen-
cie… Trzask, prask! I oba bieguny się złamały. Myślałem, że Kuba spadnie z konia 
i zaświecą mi przed oczami jego chude nogi wyciągnięte do góry. Ale nie! Roz-
pędzona i rozszalała Strzała na chwilę uniosła się kilka centymetrów nad ziemię, 
zostawiła bieguny w tyle i… przysiągłbym, że potrząsnęła grzywą. Dopiero wtedy 
zaryła kopytami w trawie, a Kuba wywinął imponującego orła, przelatując nad jej 
głową.
– To prawie jak na tym obrazie! – wykrzyknąłem, przerywając tacie.
– Tak. Obrazy opowiadają różne historie. Akurat ten przypomina mi moje waka-
cje na wsi.

11



– A jak skończyła się przygoda ze Strzałą? – zapytałem zaciekawiony. – Co się 
stało z konikiem? Był magiczny?
– Tego nie jestem pewien. Może był. Dziadek skleił bieguny, a ja tego lata na 
grzbiecie Strzały poprowadziłem oddział złożony z kolegów. Mieliśmy nawet 
broń! – pochwalił się tata.
– Broń? Skąd? Jaką? – spytałem, nie dowierzając.
– Z dwóch patyków zrobiliśmy miecze. Z tektury wycięliśmy tarcze i ozdobiliśmy 
je własnoręcznie namalowanymi herbami. Z giętkiej wierzbowej gałązki i sznurka 
udało nam się stworzyć łuki.
– A dziadek nadal zabraniał wam wchodzić na strych?
– Nie. Przyczepił drabinę do włazu na stałe, tak aby już się nie chwiała.
Popatrzyłem na obraz Witolda Wojtkiewicza Porwanie królewny. Zobaczyłem na 
nim chłopca podobnego do wujka Kuby, lalkę Natalki, babcię i dziadka mojego 
taty. No i oczywiście Strzałę. Wiedziałem, że obraz powstał wiele lat przed naro-
dzinami taty, więc malarz nie mógł namalować tej historii.
– Tato, a kim tak naprawdę byli ludzie, których sportretował artysta? – zapytałem, 
chcąc znać prawdę. – Czy faktycznie obraz przedstawia zabawę dzieci? A może to 
prawdziwe porwanie prawdziwej królewny? A może to nie konik zabawka, ale po 
prostu zwierzę? – snułem domysły.
– Na te pytania każdy musi sam sobie odpowiedzieć – odparł tata i uśmiechnął 
się tajemniczo.
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   Wrażliwy 

   uparciuch

      Kim był 

 WojtKiewicz?

Witold Wojtkiewicz przyszedł na świat w 1879 roku w jednej z kamienic przy 
warszawskim Rynku Starego Miasta. Jego ojciec był głównym kasjerem w banku, 
matka zaś zajmowała się domem i opiekowała jedenaściorgiem (!) dzieci.
Witold był słaby i chorowity, przez co rzadko chodził do szkoły i zwykle uczył się 
w domu. Trzeba przyznać, że miał jednak mocny charakter. Często sprzeciwiał 
się ojcu, który – jako praktyczny, twardo stąpający po ziemi opiekun licznej rodzi-
ny – nie mógł zrozumieć malarskich zainteresowań syna. Wskutek zatargów z oj-
cem Witold szybko musiał się usamodzielnić. Zarabiał na życie, projektując świą-
teczne kartki i zabawne pocztówki, a także sprzedawał ilustracje do czasopism.

Najpierw studiował w warszawskiej Szkole Rysunkowej. Za namową wspierającej 
go matki wyjechał do Petersburga, aby tam uczyć się malarstwa. Jazda pocią-
giem z Warszawy do tego rosyjskiego miasta trwała wówczas trzydzieści osiem 
godzin! Jednak Witold nie lubił podróżować i źle się czuł tak daleko od domu. 
W Petersburgu wytrzymał zaledwie osiem dni! 
Dwa lata później przełamał się i wyjechał na studia do Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, gdzie uczył się pod okiem znanego polskiego malarza Leona Wyczół-
kowskiego.
W Krakowie malarstwo Wojtkiewicza rozkwitło. Witold wraz z czterema inny-
mi artystami założył Grupę Pięciu – wszyscy wspólnie wystawiali swoje dzieła. 
Współpracował też z kabaretem, projektując zaproszenia i dekoracje. Stale publi-
kował rysunki w czasopismach.
W 1907 roku na wystawie Grupy Pięciu w Berlinie obrazami Wojtkiewicza za-
chwycił się André Gide – francuski pisarz, późniejszy laureat Nagrody Nobla. To 
dzięki niemu Witold mógł zobaczyć Paryż i wystawić swoje prace w paryskiej 
galerii sztuki.
Malarz cały czas poważnie chorował na serce. Kiedy choroba się nasiliła, wrócił do 
matki do Warszawy. Zmarł, mając zaledwie trzydzieści lat.
Ci, którzy go znali, wspominali, że w tym dowcipnym, nieco nieprzystępnym, de-
likatnym uparciuchu tkwiło wrażliwe, pełne głębokich uczuć serce.

14



Namaluj mi… bajKę
Witold Wojtkiewicz bywa nazywany ilustratorem bajek dziecięcych. Bohaterami 
jego obrazów są głównie dzieci, które udają dorosłych (w tym królewny i króle-
wicze), ale także cyrkowcy, klauni, marionetki lub lalki. W 1908 roku powstała 
seria obrazów Z dziecięcych póz opowiadająca o królewnie i jej zalotniku. Jednym 
z dzieł tego cyklu jest Porwanie królewny, inaczej nazywane Ucieczką.
Przypomnij sobie, jak wyglądały królewny w baśniach. Miały piękne długie suknie 
z falbanami, bujne loki i błyszczące diademy. Czekały w zamku na dzielnego ryce-
rza albo królewicza mieszkającego za górami, za lasami, który wybawi królestwo 
od złego smoka albo zdejmie czar rzucony przez podstępną czarownicę. 
Teraz spójrz na obraz Porwanie królewny. W centrum widzimy parę na koniu. 
Chłopiec nie jest rycerzem, nie nosi też królewskiego płaszcza. To chude, skrom-
nie ubrane (jedynie w białą koszulę), bose dziecko, które ledwo utrzymuje się na 
koniu. Może jest chorowite tak jak artysta, który je namalował? 
A kim jest jego wybranka? To pulchna dziewczynka w czerwonej sukience. Jej 
jasne włosy przewiązane są białymi kokardkami, a rysy twarzy rozmyte. Nie przy-
pomina królewny, jest raczej podobna do… szmacianej lalki.

Teraz przyjrzyj się koniowi. Nie jest galopu-
jącym rumakiem, prawda? Wydaje się niż-

szy od siedzących na nim jeźdźców. Czy 
nie przypomina ci kolorowej zabawki na 

biegunach? Można odnieść wrażenie, 
że kucyk przed chwilą uniósł się 

z ciężkich biegunów i frunie 
w powietrzu tak, jakby cie-
szył się, że wreszcie odzyskał 
wolność.

Może ten obraz 
nie przedstawia 
prawdziwego 

porwania królew-
ny, tylko zabawę 
dzieci?
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ĆWICZENIE
Co zrobić, żeby dziewczynka 
na obrazie przypominała 
królewnę, a chłopiec – księcia 
lub rycerza? Masz rację, trzeba 
ich przebrać! Wyobraź sobie, 
że jesteś sławnym projektantem 
mody. Zaprojektuj wspaniałą 
suknię balową dla księżniczki 
i elegancki strój dla księcia. 
Pamiętaj o dodatkach, 
na przykład guzikach, falbanach, 
butach, koronkach, szalu, 
wstążkach, pasku i oczywiście 
diademie! Pokoloruj ubrania obok.
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Pierwsze 

zabawKi
Jak już wiesz, koń na obrazie Witolda Wojtkiewicza przypomina 
drewnianego konika na biegunach, a królewna – szmacianą lal-
kę. Obie zabawki znane są na całym świecie od wieków. 
Pierwsze lalki pojawiły się już w czasach faraonów. Robiono 
je z drewna, skóry, gliny, kamienia, a czasem z kości. Ubierano 
i dorabiano im włosy. Starożytni Egipcjanie potrafi li nawet skon-
struować mechaniczne zabawki, na przykład krokodyla poru-
szającego paszczą i piekarza, który po pociągnięciu za sznurek 
ugniatał ciasto. 

W antycznej Grecji i Rzymie dzieci bawiły się między innymi grzechotkami 
w kształcie zwierząt. Do grzechotek wkładano nasiona lub gliniane kulki. Robiono 
także zabawki, które pomagały w nauce, na przykład na sznurki nawlekano litery, 
tak aby najmłodsi mogli się uczyć alfabetu.
Konik na biegunach stał się ulubioną zabawką dzieci żyjących w epoce rycerzy 
(wtedy każdy chłopiec chciał być tak waleczny i odważny jak rycerz!). Wówczas 
koniki zamiast biegunów miały kółka, dzięki czemu można je było ciągnąć za sobą. 
W nieco późniejszych czasach zabawki zaczęły pomagać w przygotowaniu się 
do dorosłego życia. Dziewczynki godzinami bawiły się domkami dla lalek. W ten 
sposób naśladowały swoje mamy, które zajmowały się domem i dziećmi. Z kolei 
chłopcy toczyli zacięte bitwy ołowianymi żołnierzykami, marząc o tym, żeby kie-
dyś brać udział w prawdziwych bitwach.
Dziś trudno wyobrazić sobie świat bez lalki Barbie, klocków lego czy zdalnie 
sterowanych samochodów. Ale zanim one się pojawiły, minęło wiele lat, a wraz 
z upływającym czasem zmieniały się zabawki.
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Dawniej dzieci często robiły zabawki 
samodzielnie z przedmiotów, które 
znalazły w domu i na podwórku. 
Przekonaj się, jak niewiele potrzeba, 
żeby powstały ruchome kolorowe 
„kukiełki”.

BĘDĄ POTRZEBNE:

   4 drewniane klamerki (spinacze) do prania

   farby w dowolnym kolorze (opcjonalnie)

   kolorowe kredki

   dwustronna taśma klejąca

   nożyczki

Instrukcja krok po kroku, jak wykonać kukiełki – patrz strona 25.

ĆWICZENIE
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1.   Klamerki do prania możesz 
       pomalować farbami. Najpierw 
       pomaluj jedną stronę i boki. 
       Zostaw, żeby dobrze wyschły, 
       a następnie pomaluj drugą stronę.

2.   Pokoloruj wszystkie rysunki. 
       Starannie wytnij je nożyczkami. 
       Na niektórych zaznaczono 
       przerywaną linię. Przetnij 
       rysunki w tych miejscach. 
       Górną część rysunku 
       przykleisz później do górnej 
       klamerki, dolną – do dolnej.

3.   Do klamerki przyklej taśmą 
       klejącą rysunek przedstawiający 
       lalkę i złote monety.

4.   Z drugiej strony klamerki 
       przyklej dwuczęściowe rysunki.
       Gotowe!
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Jak myślisz, czy mali następcy tronu mieli jakieś zabawki? Czy synowie i córki 
królów w ogóle mogli się bawić, czy tylko musieli grzecznie siedzieć na tronie? 
Zajrzyjmy do Pałacu w Wilanowie, gdzie mieszkali król Jan III Sobieski i królowa 
Marysieńka.

JaK bawiły się 

KrólewsKie dzieci?

Ich dzieci miały mnóstwo miejsca, by poszaleć! W pałacowych ogrodach bawiły 
się w berka, ślepą babkę i ciuciubabkę. Zabawy były do siebie podobne – w ślepej 
babce osoba, która goniła i łapała innych, miała zasłonięte oczy. W ciuciubabce 
dodatkowo związywano jej ręce. 
Dzieci króla Jana grały także w kręgle. Ustawiały je w parkowej alejce i rzucały 

w nie kulą. Oczywiście nie znano wówczas żadnych maszyn 
do podnoszenia i ustawiania kręgli. Trzeba było robić to sa-
modzielnie. 
Inną ulubioną zabawą królewskich dzieci była gra w bule, 
czyli drewniane kule, którymi należało trafi ć we wskazane 

miejsce. Grano także w piłkę – podobno król Jan III So-
bieski jako dziecko uwielbiał ją kopać.

Gdy pogoda nie dopisywała, w pałacu rozkła-
dano gry planszowe. Rzucano kostką i prze-

suwano pionki z pola na pole. W poko-
jach dziecięcych na półkach stały koniki 
na patyku, szmaciane misie, wiatracz-
ki. Księżniczki bawiły się domkami dla 
lalek i miniaturowymi karetami. Na 
królewiczów czekały małe szable ry-
cerskie i łuki. 
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Oto półka z zabawkami. Jest na niej jeszcze 
sporo miejsca! Dorysuj swoje ulubione zabawki. 
Powiedz, dlaczego lubisz się nimi bawić?

ĆWICZENIE
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Przyjrzyj się drugiemu planowi obrazu. Kim jest ta starsza kobieta biegnąca 
w kierunku porwanej królewny? Może to babcia dziewczynki, przejęta tym, że 
jakiś chłopiec uprowadził jej wnuczkę? Babcia wyciąga w jej kierunku ręce, tak 
jakby chciała ją chwycić i objąć. A może kobieta martwi się tym, że jej wnuczka 
wyszła z domu bez szalika? Przez rękę babci przewieszony jest kawałek materiału, 
który przypomina szal. A może to chusta, która spadła babci z głowy? Tego nie 
wiemy. Widać za to, że starsza pani ma bardzo smutną minę. Za babcią, podpiera-
jąc się dwiema laskami, powoli kroczy dziadek. Zapewne też chce pomóc swojej 
królewnie. Bo czy dla babci i dziadka wnuczka nie jest ukochaną królewną?

Opowieść z babcią 

i dziadKiem w tle
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Babcia i dziadek 
często zapominają, 
gdzie coś odłożyli. 
Pomóż im odnaleźć 
różne przedmioty. 
Babcia szuka okularów, 
kłębka wełny, książki, 
łyżeczki do herbaty, 
cukierniczki i kapci. 
Dziadkowi zaś zginęły 
fajka, zegarek, gazeta. 
Odszukaj te przedmioty 
w pokoju i otocz je 
kółkiem. Następnie 
pokoloruj rysunek.

ĆWICZENIE

32 33



Medal dla Dziadka Medal dla Babci

Babcia i dziadek bardzo 
kochają swoje wnuczęta 
i zawsze mają dla nich 
czas, dlatego warto ich 
za to nagrodzić. 
Przygotuj dla nich 
medal, aby pokazać im, 
jak bardzo są ważni.

ĆWICZENIE
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Skąd chłopiec na obrazie Witolda Wojtkiewicza porwał królewnę? Chyba nie 
z zamku czy pałacu, bo w tle znajduje się wiejski biały dworek. Akcja przedsta-
wiona przez malarza toczy się zatem na wsi. Widać pagórki i pola albo łąki. 
A na pierwszym planie rosną kwiaty. Ale dlaczego kwiaty są w donicz-
kach? Powinny rosnąć na polu, w zbożu lub przydomowym ogródku. 
Podobają ci się? Nie wyglądają zbyt piękne. Wydaje się, że do-
piero je posadzono, mają mało liści i można odnieść wraże-
nie, że jeszcze nie urosły, choć już kwitną.
Kwiaty w doniczkach na polu, konik zabawka, 
mały chłopiec porywający królewnę sprawiają, 
że scena na obrazie staje się niespoty-
kana i trochę dziwna. Przypomina 
fragment kolorowego 
snu… 

Zamiast oGrodu 

i pałacu…
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Dziś scena przedstawiona na obrazie Witolda 
Wojtkiewicza wyglądałaby zupełnie inaczej. 
Opowiedz, jak ty ją sobie wyobrażasz. 
Jak będzie ubrana księżniczka? Czy para 
ucieknie na grzbiecie konia, okrętem, 
a może pieszo? Dlaczego ucieka? 
Przyjrzyj się rysunkowi. Opowiedz, 
co na nim widzisz, i pokoloruj go.

ĆWICZENIE
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Scena porwania na obrazie Witolda Wojtkiewicza nie została przedstawiona cał-
kiem serio – nie ma tu prawdziwej królewny, księcia z bajki, rycerza i rumaka. Nie 
ma też zamku. Jest za to zabawa i fantazja. Być może malarz właśnie tak wspo-
minał swoje dzieciństwo? A może to wszystko mu się przyśniło? Nie da się jedno-
znacznie odpowiedzieć na te pytania. Mówimy, że jego obraz jest wieloznaczny 
(ma wiele znaczeń), czyli jest symboliczny. 
Co to jest symbol? Najprościej mówiąc, to słowo lub znak, które ma ukryte zna-
czenie, na przykład czterolistna koniczyna to roślina, która symbolizuje szczęście 
(niektórzy wierzą, że jej znalezienie przynosi szczęście). Serce jest symbolem mi-
łości (rysujesz je na laurkach, aby pokazać komuś, że go kochasz). Gołąb jest sym-
bolem pokoju (gołąbki wypuszcza się z klatki podczas ważnych uroczystości).
Babcia i dziadek na obrazie Wojtkiewicza symbolizują starość, mądrość, przemija-
nie, upływ czasu, bezsilność, a dzieci – młodość, radość, wolność, lekkomyślność.

Nic nie jest taKie,  

na jaKie wyGląda 
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Zastanów się, co mogą symbolizować zwierzęta 
przedstawione na obrazkach. Dopasuj do każdego 
rysunku jedno określenie.

mądrość

potomstwo 
wolność

podstęp

wierność

ĆWICZENIE
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Koń zamiast 

samochodu
Malarze bardzo często malowali konie. Dla-
czego? Te zwierzęta były dla ludzi niezmier-
nie ważne. Kiedy nie znano jeszcze pojazdów 
i maszyn rolniczych, pomagały w pracy na 
roli, ciągnąc za sobą ciężkie narzędzia. Nie 
każdy gospodarz mógł sobie pozwolić na za-
kup konia. Dla tych, których było na to stać, 
koń stawał się powodem do dumy.
W przeszłości te wspaniałe zwierzęta stano-
wiły także doskonały środek transportu (prze-
cież kiedyś nie znano samochodów!). Konno 
można było przemierzyć wiele kilometrów 
w krótszym czasie niż w trakcie wędrówki. 
Konie zaprzęgano także do wozów i sań, co 
ułatwiało również przewożenie towarów.

Szczególną rolę konie odgrywały podczas wojen. Na grzbietach tych zwierząt 
dzielni żołnierze toczyli zaciekłe bitwy. Konie miały także bardzo duże znaczenie 
dla rycerzy. To dzięki nim mogli oni pokonywać swoich przeciwników w turnie-
jach rycerskich i podczas pojedynków.
Konie pomagały ludziom w polowaniach, umożliwiając pogoń za zwierzyną. 
Przejażdżki nimi dostarczały przyjemności, a wyścigi konne stanowiły niegdyś 
modną rozrywkę dorosłych.
Wierzchowce okazały się też wdzięcznym tematem w sztuce. Niektórzy mala-
rze byli tak zafascynowani urodą koni, że uczynili je bohaterami swoich obra-
zów. Jednym z takich artystów był Wojciech Kossak. 

Amazonka – portret Marii Zandbang 
Wojciech Kossak, 1913

Szarża kawalerii
Wojciech Kossak, 1925
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Przyjrzyj się obrazom znanych polskich malarzy 
przedstawiającym konie. Opowiedz, czym 
różnią się te zwierzęta od konika na obrazie 
Witolda Wojtkiewicza. Następnie, łącząc 
kropki, narysuj konia. Pokoloruj go.

ĆWICZENIE
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Pomóż królewiczowi pokonać labirynt i dotrzeć 
do królewny. Znajdź koronę i zanieś ją właścicielce. 

ĆWICZENIE
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Jeśli twoje dziecko na propozycję wycieczki do muzeum lub galerii:
a) barykaduje się w swoim pokoju,
b) wybiega z krzykiem z domu,
c) udaje, że boli je brzuch…
Koniecznie kup mu tę książkę i zabierz w niezwykłą podróż do krainy sztuki!

Jak opowiadać najmłodszym o malarstwie? Jak zachęcić do poznawania twórczości polskich artystów? 
Jak wyrobić w dzieciach wrażliwość artystyczną? To proste: poprzez zabawę, kreatywne ćwiczenia 
i intrygujące opowieści. Wszystko to znajdziecie w tej książce. Zapraszamy do wspólnego oglądania 
obrazu Witolda Wojtkiewicza Porwanie królewny, rozszyfrowania namalowanej historii i zapoznania 
się z polskim symbolizmem. 
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