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Biografia

„Urodziłem się w Krakowie. Kiedy bocian niosąc koszyczek 

z dzieckiem przelatywał nad wieżami miasta, wychyliłem się 

i zawołałem z zachwytem: Ach jak tu pięknie! 

Wtedy bocian upuścił mnie akurat nad domem przy ulicy Szlak 53.”

(„Curriculum vitae” – J.M. Szancer)



Jan Marcin Szancer 

Syn Edwarda Szancera i Stanisławy z domu Pierackich urodził się 12

listopada 1902 r. w Krakowie i był najmłodszym dzieckiem w rodzinie.

W swojej książce "Curriculum vitae„ tak opisał swoją rodzinę:

"ojciec – matematyk roztargniony, matka – piękna jak Anna Jagiellonka

z portretu Matejki. Dwaj bracia i siostra. Ja byłem tym trzecim bratem,

o którym mówiło się, że powinien zostać aptekarzem".



Pierwszy raz w prawdziwej pracowni malarskiej Jan Marcin

zawitał w połowie pierwszej wojny światowej.

Czasy były trudne, dlatego jeden z lokatorów Leonard

Stroynowski mieszkający w kamienicy rodziców w zamian

spłaty czynszu uczył go rysunku.

Po latach Szancer wspominał, że pierwsza wizyta

w pracowni i zapach farb był tak intensywny, że aż go

odurzył.

Dzięki tym lekcjom nauczył młodego artystę zasad

perspektywy i oddawania ludzkiej anatomii.



Mimo sprzeciwów rodziny Szancer został studentem Akademii Sztuk

Pięknych. Często podróżował w celu pogłębiania wiedzy w dziedzinie

malarstwa, architektury i rzeźby.

Najczęściej bywał we Włoszech i Francji. Pierwsze lata dorosłego życia

spędził w Krakowie pracując jako grafik w wydawnictwie "Ilustrowanego

Kuriera Codziennego".

Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie



W czasie II wojny światowej rysował ilustracje do Andersena, do Pinokia, do

bajek Brzechwy. Powstało wtedy 17 pozycji książkowych, które niestety

spłonęły w czasie powstania warszawskiego.

Wtedy rozwinęła się jego długoletnia współpraca i przyjaźń z Janem

Brzechwą.

„Będą mi więc wiersze Janka towarzyszyły przez

lata okupacji jak uśmiech. Nawet

w najtragiczniejszych momentach przychodziły

mi na myśl znakomite, surrealistyczne pointy,

wbijające się w pamięć jak przysłowia”.

(„Curriculum vitae” – J.M. Szancer)



Po wojnie poświęcił się głównie ilustrowaniu książek m.in. H.Ch.

Andersena, C. Collodiego i J. Brzechwy. Zajmował się również scenografią

dla teatru i filmu. Najbardziej Wam znanym jest film "Panienka z okienka".

Na jego ilustracjach można znaleźć jego najbliższych. Często dawał

baśniowym postaciom twarze żony Zofii i córki Małgosi.

JAN MARCIN SZANCER zmarł 21 marca 1973 roku. 

Książki z charakterystycznymi, typowymi dla niego ilustracjami, 

bawią nasze oczy do dziś.



Prace Jana Marcina Szancera są bardzo charakterystyczne. Zdecydowana

kreska rysunku wypełniona wielobarwnymi kolorami sprawia, że jego

ilustracje są rozpoznawane.

Potrafił wyczarować na ilustracjach fantastyczny świat. Malował

charakterystyczne smukłe ludzkie postacie o wyrazistych twarzach.

Charakterystyczny podpis JMS widnieje na jego grafikach .

Zdjęcie z wystawy Jana 
Marcina Szancera pt. 

"Czarodziej wyobraźni"

Jan Marcin Szancer pt. 
„Akademia Pana Kleksa”, fot. 

Jarosław Nienartowicz



Książki dla dzieci i młodzieży

"Zawsze kochałem książki i jakiekolwiek były moje poszukiwania 

w różnych dziedzinach sztuki, gdzie tylko poniosła mnie fantazja czy 

zachcianka, zawsze jednak wracałem do tej głównej drogi, która biegła przez 

całe moje życie, do książki. (...)Jako dziecko czytałem najchętniej książki 

z obrazkami. Ale nie zawsze odpowiadały one mojej wyobraźni”.

(„Curriculum vitae” – J.M. Szancer)



Jan Marcin Szancer był ilustratorem ponad 300 książek m.in.:

• "Akademia Pana Kleksa",

• "O Janku, co psom szył buty",

• "Pinokio",

• "Pan kotek był chory", 

• "O krasnoludkach i sierotce Marysi",

• "Brzechwa dzieciom", Lokomotywa", 

• "Rzepka", "Ptasie radio",

• "Dziadek do orzechów",

• "Baśnie" Andersena i inne.







Wywiad z córką 

Jana Marcina Szancera 

Klikając w link poniżej, możecie przeczytać 

wywiad z córką ilustratora. 

Znajdziecie tam wiele ciekawych anegdotek: 

https://tiny.pl/rsh9b

https://tiny.pl/rsh9b


„Muzealne opowieści”
Klikając w link poniżej, możecie obejrzeć krótki 

film w którym pracownik Muzeum 

Historycznego Miasta Krakowa opowiada 

o ilustracjach Jana Marcina Szancera. 

https://youtu.be/LT-7oWxtntw

https://youtu.be/LT-7oWxtntw


Jan Marcin Szancer – Patron szkół

Imię Jana Marcina Szancera nosi nie tylko 

nasza szkoła, również:

• Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie,

• Szkoła Podstawowa nr 285  w Warszawie. 

Jego imieniem nazwano również ulice w kilku 

miastach w Polsce m.in.: w Brzegu, 

Bydgoszczy, Inowrocławiu, Łodzi, 

Siedlcach i Warszawie.



Kreatywnie w domu 

Zapraszamy Was do naszej zakładki na stronie 

szkoły „Kreatywnie w domu”. 

Znajdziecie tam m.in. quiz wiedzy na temat 

Jana Marcina Szancera oraz zagadki 

z ilustracjami. 

Życzymy powodzenia

Wychowawcy świetlicy  
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