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Ćwiczenie 1  

Szkice z natury  

Teksty źródłowe
Nie mogę się doczekać kwiatów i wiosny i wyobrażam sobie już moje szaleń-
stwa, jak cały pokój będzie pełny woni i barw zielska, zieloności, chwastów.

Stanisław Wyspiański do Lucjana Rydla, 16 stycznia 1896 r.

Tymczasem wycieczki na Bielany, nad Wisłę, na łąki po kwiaty i stylizowanie 
tychże, i od razu zastosowywanie. (…) Jest to cały świat lśniący się, tęczowy, 
dziwny, chcę się wżyć w niego. Jakie tam cuda! 

Stanisław Wyspiański do Lucjana Rydla, 9/10 maja 1896 r.

Siedzę dniami całymi na Bielanach rysując rośliny, łażę po Panieńskich Skałach, 
nad Wisłą, po Krzemionkach, widzę i dostrzegam co to za świat olbrzymi i jak 
mało z niego się wie. Snują mi się znowu dramata po głowie.

Stanisław Wyspiański do Lucjana Rydla, 13 maja 1896 r.

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie składa się z dwóch części realizowanych podczas wyjścia poza budy-
nek szkoły. W pierwszej z nich uczniowie przyglądają się roślinom rosnącym 
na wyznaczonym przez nauczyciela terenie. Przemieszczają się indywidualnie, 
sami decydując o tempie i sposobie działania. Poszukują okazów lub gatunków 
według nich wyjątkowych. Starają się określić ich specyfikę – cechy fizyczne, 
typ „relacji” z otoczeniem oraz „charakter”. Zdają się na swoją spostrzegaw-
czość, intuicję i wyobraźnię – nie mogą korzystać z pomocy naukowych, ksią-
żek, zasobów internetowych itp. Po zakończeniu zadania dzielą się z pozostały-
mi uczniami swoimi obserwacjami i przypuszczeniami.
W drugiej części uczniowie mają do dyspozycji ołówki, sztywne podkładki oraz 
czyste kartki formatu A5 lub A4. Ich zadaniem jest naszkicowanie z natury 
indywidualnie wybranej rośliny. W czasie pracy kierują się wrażeniami i spo-
strzeżeniami z części pierwszej. Zwracają uwagę na charakterystyczne elementy 
rośliny (kształt, wielkość i układ liści, kwiatostanów, łodyg itp.). Po ukończeniu 
pracy dobierają się w pary i wymieniają kartkami. Przez minutę rozmawiają z 
partnerami o swoich rysunkach i przedstawionych na nich roślinach, a następ-
nie starają się je odszukać w terenie. 

Na zakończenie
Ćwiczenie może być wstępem do rozmowy o roli precyzji, rzetelności, kreatyw-
ności i spontaniczności nadawcy w codziennej komunikacji, nauce i sztuce.    

Wydaje mi się, że studiowanie 
kwiatów Wyspiańskiego jest 
niezbędne dla zdania sobie sprawy 
z całej jego twórczości. Kwiaty te 
bowiem, odczute, zrozumiane  
i stylizowane tak osobiście,  
są dziełami jego wyobraźni. 
Nim jednak wyobraźni popuści 
cugle, artysta bada je ze ścisłością 
botanika specjalisty, aż tak je 
pozna i przeniknie, iż mieć już dlań 
nie będą żadnej tajemnicy, iż do 
kilku zasadniczych linij zredukuje 
ich kształt i istotę, i dopiero wtedy, 
i w tych granicach, ściśle z góry 
przez myśl zakreślonych – hulaj 
wyobraźnio!

Tadeusz Żuk-Skarszewski,  
Stanisław Wyspiański: dzieła malarskie, 

Warszawa 1925, s. 60-61.


