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Introduction

Wstęp

Wstęp

G

dyby nie wizjonerska decyzja
generała Władysława Andersa
z 1942 roku, skierowana ku wyławianiu talentów twórczych z uratowanych z niewoli sowieckiej resztek
polskiej przedwojennej inteligencji
i elity artystycznej, historia sztuki polskiej XX wieku pozbawiona byłaby
bogactwa artystycznych dzieł, które
pozostawili po sobie plastycy wyprowadzeni z „nieludzkiej ziemi”. Wiedza

uzupełniona o osiągnięcia polskich
artystów, którzy od 1939 roku tworzyli na emigracji, pełna, nieograniczona
jedynie do granic powojennej Polski,
historia sztuki polskiej XX wieku.

„Nieludzka ziemia”
Termin użyty przez Józefa Czapskiego, pisarza, malarza i żołnierza 2. Korpusu, określający niewolę i los polskich żołnierzy i cywilów w Związku Sowieckim w latach
1939–1942 – będący tytułem jego książki „Na nieludzkiej ziemi”, wydanej we Francji w 1949 roku. Treść książki,
podzielona na trzy części, zawiera wspomnienia autora
z życia w niewoli sowieckiej w ekstremalnie trudnych,
nieludzkich warunkach i tułaczkę Polaków po Rosji do
momentu opuszczenia Związku Sowieckiego pod opieką
generała Władysława Andersa oraz opis mordu polskich
oficerów w Katyniu dokonany w 1940 roku.

o dorobku artystów malarzy, rzeźbiarzy i grafików spod skrzydeł generała
Andersa, którzy po wydostaniu się ze
Związku Sowieckiego przemieszczali się z Armią Polską na Wschodzie,
a następnie z 2. Korpusem w kierunku Włoch przez Iran, Irak, Syrię, Liban,
Palestynę i Egipt, pozostaje nadal
mało znana. Taki stan rzeczy wynika
z faktu, iż po 1989 roku nie powstała

Introduction

H

ad it not been for General
Władysław Anders’ inspired decision in 1942 to seek out creative
talents from among the remnants of
Poland’s pre-war intelligentsia and
artistic elites rescued from Soviet imprisonment, the history of twentiethcentury Polish art might never have
included the rich artistic oeuvre
created by Polish artists brought
out of the ‘savage land’. The artistic
output of the painters, sculptors and
graphic artists gathered under General Anders’ wing is still little known,
as they left the Soviet Union and
travelled with the Polish Army in the
East and then with the Polish II Corps
towards Italy through Iran, Iraq, Syria,

“Savage land”
A term used by Józef Czapski, writer, painter and soldier
of the Polish II Corps, referring to the captivity and fate
of Polish soldiers and civilians in the Soviet Union from
1939 to 1942. Also the title of his book The Savage Land,
published in France in 1949. The book’s content, divided
into three parts, includes the author’s testimony of life
in Soviet captivity in extremely difficult, inhumane conditions; the wanderings of exiled Poles across the USSR
until they left the Soviet Union under the protection of
General Władysław Anders; and an account of the murder of Polish officers in Katyń in 1940.

Lebanon, Palestine and Egypt. This
is because since 1989, there has
never yet been a full account of Polish twentieth-century art history that
includes the achievements of Polish
artists working beyond her pos-twar
borders after 1939.

Zygmunt Turkiewicz, Generał Władysław Anders,
rys., pap. ok. 1942, arch. JWS
Zygmunt Turkiewicz, General Władysław Anders,
draw., pap. circa 1942, arch. JWS

Szlak 2. Korpusu
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Trail of Polish II Corps
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Artyści uratowani z „nieludzkiej ziemi”

P

odpisanie 30 lipca 1941 roku przez
premiera rządu Rzeczypospolitej
Polskiej na uchodźstwie generała
Władysława Sikorskiego i ambasadora ZSRR w Londynie Iwana Majskiego międzypaństwowego porozumienia pomiędzy Polską a ZSRR
gwarantowało „amnestię” dla obywateli polskich: więźniów politycznych i zesłańców pozbawionych
wolności na terenie ZSRR, przetrzymywanych w więzieniach i obozach
od września 1939 roku. Dzięki temu
uzyskano warunki prawne do zwolnienia wszystkich polskich więźniów
na terenie Rosji sowieckiej, w tym
z obozów „gułagu” na Dalekiej Północy i stworzenia na ich bazie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR.

Dowód tożsamości z okresu formowania się Armii
Polskiej na Wschodzie, fot. arch. JWS
Identity document from the period of Polish Army
in the East formation, phot. arch.. JWS
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Zwolniony 4 sierpnia 1941 roku
z moskiewskiego więzienia Władysław Anders został awansowany do
stopnia generała dywizji i mianowany dowódcą Polskich Sił Zbrojnych
w ZSRR, zwanej też Armią Andersa.
Rejonem formowania Polskich Sił
Zbrojnych w ZSRR był okręg Buzułuku w obwodzie czkałowskim (obecnie orenburskim). Zalążki oddziałów
dywizji rozpoczęto formować we
wrześniu 1941 roku w Ośrodku Zapasowym Armii w Tockoje, a w styczniu
i w lutym 1942 roku ośrodki formowania przyszłej Armii Polskiej w ZSRR
zostały przeniesione do Uzbekistanu. Na początku sierpnia 1942 roku
rozpoczęła się operacja ewakuacji
polskich żołnierzy i ludności cywilnej
z Krasnowodzka przez Morze Kaspijskie do miejscowości Pahlevi w Iranie, gdzie w obozach dla wojskowych
i ich rodzin znalazło się około stu
szesnastu tysięcy Polaków, w tym
czterdzieści pięć tysięcy osób cywilnych. Pośród uratowanych z terenów
ZSRR Polaków przeważała ludność
wiejska. Niewielka grupa inteligencji
rekrutowała się z wolnych zawodów
– nauczycieli akademickich, prawników, lekarzy, artystów scenicznych
oraz artystów plastyków lub studentów przedwojennych szkół artystycznych i akademii sztuk pięknych.
Po rozlokowaniu w Iranie żołnierzy
Andersa, na podstawie rozkazu Na-

Artists saved from the ‘savage land’

O

n 30 July 1941 a bilateral agreement between Poland and the
USSR was signed by the Prime Minister of the Polish Government in Exile,
General Władysław Sikorski, and the
USSR Ambassador in London, Iwan
Majski, guaranteeing an ‘amnesty’ for
those Polish citizens who were political prisoners and exiles deprived
of liberty in the USSR, and who had
been held in prisons and camps from
September 1939 on. The legal conditions were thus secured for the release of all Polish prisoners in Soviet
Russia, including from ‘gulag’ camps
in the Far North, and for their forming
the foundation for the creation of the
Polish Armed Forces in the USSR.
Released from a Moscow prison
on 4 August 1941, Władysław Anders
was promoted to the rank of Major
General and appointed Commander
of the Polish Armed Forces in the
USSR, also known as the Anders’
Army. The Polish Armed Forces in
the USSR were formed in the Buzuluksky District, in Chkalov region
(now Orenburg Oblast). Divisions began to be formed in September 1941
at the Army Replacement Centre in
Totskoye, and in January and February 1942 the centres for the formation of the future Polish Army in the
USSR were transferred to Uzbekistan. In early August 1942 began the
evacuation Polish soldiers and civil-

ians from Krasnovodsk across the
Caspian Sea to Pahlevi (Nanur) in
Iran, where around 116,000 Poles, including approximately 45,000 civilians, were accommodated in camps
for the military and their families.

Ćwiczenia junaków z 2. Korpusu w Palestynie, 1942,
fot. arch. autora
The II Corps Cadets exercisingin Palestine, 1942, phot.
J. Fuks, arch. AE, Toruń

Most of the Poles rescued from the
USSR came from rural backgrounds.
A small group were from the liberal
professions among the educated
classes – academics, lawyers, medical doctors, performance and visual
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czelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała broni Władysława
Sikorskiego z dnia 12 września 1942
roku uformowała się Armia Polska na
Wschodzie, utworzona z połączenia
Wojska Polskiego na Środkowym
Wschodzie i Polskich Sił Zbrojnych
utworzonych w Związku Sowieckim.

21 lipca 1943 roku z dowództwa i jednostek Armii Polskiej na Wschodzie,
w północnym Iraku w rejonie Kirkuku i Ałtun Kapon, utworzony został
2. Korpus Polski, którego dowódcą
został generał Władysław Anders,
zachowując stanowisko dowódcy
Armii Polskiej na Wschodzie.

artists, and former students from
pre-war Polish art schools and fine
arts academies. After Anders’ soldiers were deployed in Iran, on the
basis of the 12 September 1942 order of the Supreme Commander of
the Polish Armed Forces, General
Władysław Sikorski, a Polish Army
was formed in the East, established
by the merging of the Polish Army
in the Middle East and the Polish

Armed Forces created in the Soviet
Union. On 21 July 1943, the Polish
II Corps was created in northern Iraq
in the Kirkuk Governorate and Alton
Kapon, including the commanders
and divisions of the Polish Army in
the East. The Commander of the Polish II Corps was General Władysław
Anders, who also retained the post
of Commander of the Polish Army in
the East.

Halima Nałęcz (Więckowska) w rozmowie
z W. Sikorskim, Palestyna 1943, fot. arch. JWS
Halima Nałęcz (Więckowska) in conversation with
W. Sikorski, Palestine 1943, phot. arch. JWS
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Dzieła sztuki
– świadectwa sowieckiej niewoli

T

wórczość plastyczna artystów-żołnierzy skupionych od 1941 roku
wokół generała Władysława Andersa
na „nieludzkiej ziemi”, pomimo braku
dostępu do materiałów malarskich, rejestrowała nie tylko ówczesną tragiczną
rzeczywistość, ale była również świadectwem potrzeby twórczej ekspresji,
pomimo warunków, w jakich powstawała. Jej przykładem są pochodzące jeszcze z 1941 roku rysunki i szkice
autorstwa Stanisława Westwalewicza
i Zygmunta Turkiewicza, czy też wykonane w kości zwierzęcej – miniaturowe
płaskorzeźby z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre z dzieł plastycznych, interesujące pod względem warsztatowym,
jak wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej

autorstwa Tadeusza Zielińskiego, stały
się symbolami i ikonami tamtych czasów – zarówno w pojęciu artystycznym,
jak i religijno-patriotycznym.
Poza kompozycjami malarskimi,
rzeźbiarskimi i licznymi rysunkami,
w Armii Polskiej na Wschodzie, a później w 2. Korpusie artyści realizowali
zlecenia dowództwa wojskowego na
oprawy plastyczne okolicznościowych uroczystości oraz na dekoracje
kaplic, świetlic i kantyn w miejscach
postojów. Oddzielną grupą prac są
rysunki, szkice węglem oraz akwarele i prace malarskie, które powstały
w warunkach bojowych i są dziełem
malarzy-korespondentów, którzy m.in.
w bitwie o Monte Cassino przebywali

Works of art
as testimonies to Soviet captivity

T

he work of the soldier artists
who gathered around General
Władysław Anders from 1941 onwards in the ‘savage land’ bears witness not only to the terrible reality of
those times, but also to the artists’
pressing need for creative expression, despite their lack of materials
and equipment and the extremely

their technique, such as the portrait
of Our Lady of Kozielsk by Tadeusz
Zieliński, have become symbols and

Drewniana płaskorzeźba Matki Boskiej Kozielskiej, pokolorowana kredkami przywiezionymi przez Tadeusza Zielińskiego w 1939 roku
z Polski, wykonana została w obozie kozielskim w 1941 roku. Uratowana ze Związku Sowieckiego w trakcie przeprawy przez Morze
Kaspijskie, przeszła wraz z żołnierzami generała Władysława Andersa cały szlak 2. Korpusu. Obecnie znajduje się w ołtarzu Kaplicy Pamięci Narodowej polskiego kościoła
pw. Św. Andrzeja Boboli w Londynie.
The wooden relief of Our Lady of Kozielsk,
coloured using crayons brought out of Poland by Tadeusz Zieliński in 1939, was created
in Kozielsk camp in 1941. Rescued from the
Soviet Union during the passage across the
Caspian Sea, it travelled with the soldiers of
General Władysław Anders for the entire route of the Polish II Corps. It is now housed at
the altar of the Chapel of National Remembrance in the Polish Church of St. Andrew Bobola in London.

Matka Boska z Dzieciątkiem – płaskorzeźby wykonane szpilką i kawałkiem noża w kości
wyjętej z zupy przez więźniów obozu NKWD w Starobielsku, 1941, Tockoje, ZSRR
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Our Lady with Child – reliefs made with a pin and a piece of knife in a bone removed from
the soup by prisoners of the NKVD camp in Starobelsk, 1941, Tockoje, USSR

difficult conditions. An example of
this are the drawings and sketches
by Stanisław Westwalewicz and
Zygmunt Turkiewicz from as early as
1941, or their miniature reliefs of the
Mother of God made from animal
bone. Some works, interesting for

Tadeusz Zieliński, Matka Boska
Kozielska, 1941, płaskorzeźba
kolorowana, fot. arch. JWS
Tadeusz Zieliński, Our Victorious Lady
of Kozielsk, 1941, crayon, wood, phot.
arch. JWS
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Dzieła sztuki – świadectwa sowieckiej niewoli
na liniach frontu i brali czynny udział
w działaniach bojowych. Przykładem
takich dzieł są prace Stanisława Gliwy, Karola Badury, Zygmunta Turkiewicza czy Stanisława Westwalewicza.
Najwięcej kompozycji malarskich powstało w okresie dłuższych postojów,

m.in. w krajach Bliskiego i Środkowego
Wschodu, w Afryce oraz we Włoszech,
gdzie artyści plastycy mieli dostęp do
materiałów malarskich, a ich twórczość mogła być prezentowana na
lokalnych i międzynarodowych wystawach.

icons of that period, both artistically
and in religious and patriotic terms.
As well as their paintings, sculptures and numerous drawings, these
artists were under orders fromtheir
military commanders in the Polish
Army in the East, and later in the
Polish II Corps, to create visual settings for special ceremonies and
decorations for chapels, common
rooms and canteens at reststops.
A separate group of works consists
of drawings, charcoal sketches,
wa-tercolours and paintings cre-

ated in battle by war artists on the
front lines who took an active part in
combat operations, such as the battle of Monte Cassino. They include,
for example, the works of Stanisław
Gliwa, Karol Badura, Zygmunt Turkiewicz and Stanisław Westwalewicz.
Most paintings were done during
longer stays, including in the Near
and Middle East, Africa and in Italy,
where artists had access to artists’
materials, and their work could appear in local and international exhibitions.

Stanisław Westwalewicz, plakat Monte Cassino,
maj 1945, arch. S. Westwalewicza, fot. JWS
Stanisław Westwalewicz, Monte Cassino Poster,
May 1945, arch. S. Westwalewicz, phot. JWS
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Wystawy plastyczne

N

a kształt pierwszych prezentacji sztuki polskiej na Bliskim
Wschodzie, poza Józefem Czapskim – ówczesnym kierownikiem
Referatu i Propagandy Armii Polskiej na Wschodzie, wielki wpływ
miał artysta malarz Józef Jarema. Na
początku 1940 roku, przez Rumunię
i Kretę, Jarema dołączył do szeregów powołanej w kwietniu 1940
roku Brygady Strzelców Karpackich
w Syrii. Z końcem czerwca 1940 roku

„Parada” 1944, nr 2, fot. JWS
“Parada” 1944, No. 2, phot. JWS
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brygada została ewakuowana do
Palestyny, a we wrześniu 1940 roku
do Egiptu. W grudniu 1940 roku
w brygadzie, przemianowanej na,
Samodzielną Brygadę Strzelców
Karpackich (SBSK), utworzono Sekcję Kulturalno-Oświatową SBSK, zaś
w 1942 roku, już na terenie Iranu,
powołano Polską Wytwórnię Artystyczną, w skład której wchodziły
oddziały: Pracownia Malarska, Pracownia Krawiecka, Pracownia Hafciarska, Pracownia Lalek i Pracownia
Stolarska, a także Związek Polskich
Artystów Plastyków.
Grupę artystów, najczęściej wystawiających w krajach Bliskiego
i Środkowego Wschodu oraz w Afryce i których prace malarskie i graficzne znajdowały największą rzeszę
miłośników i nabywców, stanowili:
Edward Matuszczak, Jerzy Młodnicki, Zygmunt Turkiewicza Józef Jarema, Józef Czapski, Stanisław Westwalewicz, Roman Burdyłło, Henryk Siedlanowski, Henryk Hoenigan,
Mikołaj Wisznicki, Stefan (Sevka)
Reychan, Jan Marian Kościałkowski,
Zygmunt Turkiewicz, Janina Wolff-Bogucka, Ludwik Wichecki, Krystyna Domańska, Konrad Zamorski,
Aleksander Werner, Henryk Węcwałowicz, Bolesław Baake, Zofia
Bobrowska, Mary Litauer-Schneider, Stefan Felsztyński, Bolesław
Kersen, Zofia Dembowska-Romer,

Art exhibitions

T

he way Polish art in the Middle East was first exhibited was
greatly influenced not only by Józef
Czapski, the then head of the Polish
Army Department for Propaganda in
the East, but also by the artist Józef
Jarema. Jarema had joined the ranks
of the Carpathian Rifle Brigade established in April 1940 in Syria, travelling through Romania and Crete in
early 1940. At the end of June 1940
the Brigade was evacuated to Palestine, and in September 1940 to
Egypt. In December 1940 the Cultural
and Educational Section of what had
now been re-named the Independent Carpathian Rifle Brigade (SBSK in
Polish) was established. By 1942, after the Brigade had moved on to Iran,
it created the Polish Artistic Workshop, including a Painters’ Studio,
a Dressmaking Studio, an Embroidery Studio, a Puppetry Studio and
a Carpentry Studio, as well as being
home to the Association of Polish
Visual Artists.
The group of artists most often
exhibited in the Near and Middle
East and in Africa and whose paintings and drawings found the largest group of aficionados and buyers
included: Edward Matuszczak, Jerzy
Młodnicki, Zygmunt Turkiewicz, Józef
Jarema, Józef Czapski, Stanisław
Westwalewicz, Roman Burdyłło,
Henryk Siedlanowski, Henryk Hoeni-

Józef Jarema

1900-1974

Wybitny artysta malarz i scenograf. Jako żołnierz 2. Korpusu, na
Bliskim i Środkowym Wschodzie,
w Afryce, a następnie na Półwyspie Apenińskim dał się poznać
jako niestrudzony społecznik
i działacz zatroskany o potrzebę
prezentacji i promocji polskiej
sztuki nawet w najbardziej obcych kulturowo krajach. Starał się
o podtrzymywanie w środowiskach międzynarodowych opinii,
że polska twórczość artystyczna nie legła w gruzach
wraz z utratą niepodległości. Po bitwie o Monte Cassino
osiadł w Rzymie, gdzie założył międzynarodowy Art Club
zrzeszający twórców awangardowych z wielu krajów.
Distinguished painter and set designer. As a soldier of the
Polish II Corps, in the Near and Middle East, in Africa, and
then in the Italian Peninsula, he became known as a tireless social activist concerned with the need to present
and promote Polish art even in the most culturally distant
countries. He worked tirelessly to remind the international community that Polish artistic creation had not been
crushed with the loss of Poland’s independence. After
the Battle of Monte Cassino he settled in Rome, where
he founded an international Art Club, bringing together
avant-garde artists from many countries.

gan, Mikołaj Wisznicki, Stefan (Sevka)
Reychan, Jan Marian Kościałkowski,
Zygmunt Turkiewicz, Janina WolffBogucka, Ludwik Wichecki, Krystyna Domańska, Konrad Zamorski, Aleksander Werner, Henryk
Węcwałowicz, Bolesław Baake, Zofia
Bobrowska, Mary Litauer-Schneider,
Stefan Felsztyński, Bolesław Kersen,
Zofia Dembowska-Romer, Antoni
Masłowski, Mieczysław Maruszewicz, Anna Załęska-Stahlowa and
Piotr Pawluczuk.
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Józef Czapski

1896–1993

wybitny intelektualista, malarz
i pisarz. Od września 1939 roku
więzień
sowieckiego
obozu
w Starobielsku. Cudem uniknął rozstrzelania. Po zwolnieniu
w 1941 roku z niewoli, na rozkaz
generała Andersa szukał polskich
oficerów zaginionych w Związku
Sowieckim. Przeszedł cały szlak
2. Korpusu – od Związku Sowieckiego, poprzez Bliski Wschód do
Włoch. Po wojnie osiadł w Paryżu,
współpracował z Instytutem Literackim i miesięcznikiem
„Kultura”, wydawanym przez Jerzego Giedroycia. Mieszkał w Maisons Laffitte, gdzie znajdowała się siedziba Instytutu i redakcja „Kultury”.
Outstanding intellectual, painter and writer. From September 1939 he was a prisoner in the Soviet camp in
Starobilsk. He miraculously escaped being shot. After
his release from captivity in 1941, on the order of General Anders, he searched for Polish officers who had gone
missing in the Soviet Union. He travelled the entire route
of the Polish II Corps, from the Soviet Union through the
Middle East to Italy. After the war he settled in Paris, working with the Literary Institute and the monthly Kultura
journal published by Jerzy Giedroyc. He lived in Maisons-Laffitte, where the seat of the Institute and the editorial
staff of Kultura were located.

Antoni Masłowski, Mieczysław Maruszewicz, Anna Załęska-Stahlowa
i Piotr Pawluczuk.

Aleksandria
Pierwszą udokumentowaną wystawą
osiągnięć malarskich polskich artystów-żołnierzy był zorganizowany we
wrześniu 1941 roku pod patronatem
dowódcy Armii Polskiej na Bliskim
Wschodzie generała Stanisława Kopańskiego i prezydenta miasta Aleksandrii Ahmeda Kamela Paszy pokaz
obrazów olejnych w aleksandryjskim
studiu „L’Atelier”. Wystawa stała się
okazją do nawiązania artystycznych
Józef Jarema, Dom i ogród, Mustafa Kamel w Alexandrii,
1941, fot. Agnieszka i Jarosław Dobrowolscy, arch. autora
Józef Jarema, House and garden, Mustafa Kamel in
Alexandria, 1941, photo: Agnieszka i Jarosław Dobrowolski,
author’s arch.

Alexandria
The first documented exhibition of
Polish soldier artists was organised
in September 1941 under the patronage of the Polish Army Commander in the Middle East, General Stanisław Kopański, and the
President of the city of Alexandria,
Ahmed Kamel Pasha: it was a display of oil paintings in the Alexandrian L’Atelier studio. The exhibition
became an opportunity to establish
artistic and personal contacts between Polish artists and the local artistic elite. The works of Poles were
well recived by contemporary art
experts, evidenced by the fact that
Polish paintings were bought by the
museum in Alexandria in 1942.

Józef Jarema (trzeci z pawej). Wystawa prac Józefa Jaremy,
Aleksandria 1941, za: „Nasze Drogi” 1941, nr 16, s. 14, fot. arch. JWS
Józef Jarema (third from right). Exhibition of works by Józef Jarema,
Alexandria 1941, as in: “Nasze Drogi” 1941, No. 16, p. 14, phot. arch. JWS

Cairo
In the years 1941 to 1945, artists from
the Polish Army in the East exhibited
their work in Cairo several times. The
honorary patron of the most notable
exhibition, held in January 1944, was
Farouk I, King of Egypt. It included
376 works by British, American, Greek,
Polish and Yugoslavian soldier artists.

Baghdad
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Of several exhibitions organized in
1943 and 1944 in Baghdad, the largest was the ‘Exhibition of Paintings
by Polish Soldier Artists’ in the British Institute in February 1943. Most
of the work presented at the exhibi-

Katalog wystawy, Wystawa malarstwa polskich
żołnierzy-artystów, 1942, fot. JWS
Exhibition Catalogue, Exhibition of paintings by Polish
soldiers-artists, 1943, phot. JWS
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Wystawy plastyczne
i osobistych kontaktów pomiędzy
artystami polskimi i miejscową elitą
artystyczną. Dzieła Polaków cenione były przez ówczesnych znawców
sztuki, czego świadectwem są zakupione w 1942 roku przez muzeum
w Aleksandrii obrazy polskich artystów.

cją sprawował Faruk I, król Egiptu.
Na wystawie pokazano trzysta siedemdziesiąt sześć prac autorstwa
żołnierzy-artystów brytyjskich, amerykańskich, greckich, polskich i jugosłowiańskich.

Bagdad
Kair
W latach 1941–1945 malarze z Armii
Polskiej na Wschodzie kilkakrotnie
wystawiali swoje dzieła w Kairze.
Patronat honorowy nad prezenta-

Największą prezentacją, pośród kilku
wystaw zorganizowanych w latach
1943–1944 w Bagdadzie, była prezentacja dzieł polskich artystów
malarzy-żołnierzy pt. „Exhibition of
Paintings by Polish Soldiers-Artists”.
Zdecydowana większość prezentowanych na wystawie dzieł plastycznych bliska była tradycji postimpresjonistycznej. Prace autorstwa Józefa
Czapskiego i Jerzego Młodnickiego
zakupił do swojej kolekcji regent
Iraku, a pięć płócien autorstwa Józefa Jaremy, Edwarda Matuszczaka
i Zygmunta Turkiewicza znalazło się
w prywatnej kolekcji premiera Iraku.

Tel Awiw

Edward Matuszczak, Grający w trik-trak, 1941, fot.
Agnieszka i Jarosław Dobrowolski, arch. autora
Edward Matuszczak, Playing trik-trak, 1941, photo:
Agnieszka i Jarosław Dobrowolski, author’s arch.
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Ważnym ośrodkiem prezentacji
sztuki był Tel Awiw, w którym sztuka
polska prezentowana była na wystawach od 1941 do 1947 roku. Najważniejszą prezentacją, ukazującą
szeroki wachlarz dzieł polskich artystów-żołnierzy w Tel Awiwie, była
zorganizowana w czerwcu 1943 roku
w miejscowym Muzeum Miejskim.
Towarzyszył jej katalog z tekstami
Józefa Jaremy i ks. Kamila Kantaka.

tion was in the Post-Impressionist
tradition. Works by Józef Czapski
and Jerzy Młodnicki were bought by
the Regent of Iraq for his collection,
and five canvases by Józef Jarema,
Edward Matuszczak and Zygmunt
Turkiewicz found their way into the
private collection of the Prime Minister of Iraq.

Tel Aviv
An important centre for the presentation of art was Tel Aviv, where
Polish art was exhibited from 1941
to 1947. The most important exhi-

Józef Jarema, Pejzaż z drzewami, 1941, fot. Agnieszka
i Jarosław Dobrowolski, arch. autora
Józef Jarema, Landscape with trees, 1941, photo:
Agnieszka i Jarosław Dobrowolski, author’s arch

bition, displaying a wide range of
works by Polish soldier artists, took
place in June 1943 at the Municipal
Museum in Tel Aviv. It was accompanied by a catalogue including
texts by Józef Jarema and Fr. Kamil
Kantak. The exhibition also had
a closing ceremony in which Józef
Czapski took part, and the event
gave rise to lively discussions about
art conducted in the Polish Jews’
Club. After the exhibition, the Poles
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Wystawy plastyczne
Prezentacja miała również swój
oficjalny finisaż z udziałem Józefa
Czapskiego i stała się powodem żywych dyskusji na temat sztuki, które
prowadzone były w Klubie Żydów
Polskich. Po wystawie zaproszono
Polaków na pobyt w koloniach żydowskich koło Samaleh.

Jerozolima
Po zwycięskiej bitwie o Monte Cassino w czerwcu 1944 roku, w Jerozolimie zaprezentowano kompozycje
malarskie Krystyny Domańskiej, Alicji Drwęskiej i Anny Stahl. Akcentem
symbolicznym, a jednocześnie religijno-patriotycznym
przeżyciem,
było uroczyste odsłonięcie 5 maja

1946 roku, na dziedzińcu kościoła św.
Piotra w Tyberiadzie, pomnika-ołtarza (zwanego ołtarzem polskim) wykonanego według projektu i z rzeźbami Tadeusza Zielińskiego. Pomnik
był darem Wojska Polskiego dla Ziemi Świętej. Nawiązywał on do pierwszej polskiej inicjatywy artystycznej
w Jerozolimie, którą była dekoracja
Kaplicy Domu Polskiego w Jerozolimie autorstwa Edwarda Matuszczaka, z rzeźbami Wiesława Łabędzkiego wykonana w 1941 roku.

Teheran
Pod koniec 1943 roku w stolicy Iranu
pokazano plastyczny dorobek polskich artystów-żołnierzy, na który

Ołtarz polski, Tyberiada
Polish altar, Tiberias

were invited to stay in the Jewish
colonies near Samaleh.

Jerusalem

Jerzy Młodnicki, W porcie, 1943, fot. Agnieszka i Jarosław Dobrowolski, arch. autora
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Jerzy Młodnicki, In the port, 1943, photo: Agnieszka i Jarosław Dobrowolski, author’s arch

After the victorious battle of Monte
Cassino in June 1944, the paintings of Krystyna Domańska, Alicja
Drwęska and Anna Stahl were exhibited in Jerusalem. One act of
great symbolic as well as religious
and patriotic importance was the
ceremonial unveiling on 5 May 1946
of a monumental altar, known as
the Polish Altar, in the courtyard of
the Church of St. Peter in Tiberias. It
was designed and sculpted by Ta-

deusz Zieliński. The monument was
a gift from the Polish Army to the
Holy Land and a reference to the
first Polish artistic initiative in Jerusalem, the 1941 decoration of the
Chapel of the Polish House in Jerusalem by Edward Matuszczak, with
sculptures by Wiesław Łabędzki.

Tehran
At the end of 1943 the Polish soldier
artists’ work was exhibited in the
capital of Iran, comprising as many
as 320 works by 26 painters. The
exhibition catalogue, published in
Polish, English, French and Per-
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Wystawy plastyczne

Malarstwo olejne

Oil painting

Jest techniką malarską polegającą na pokrywaniu zaprawionej powierzchni specjalną podmalówką, a następnie
wieloma warstwami przezroczystych lub lekko kryjących
farb olejnych. Z uwagi na warunki, w jakich tworzyli artyści
generała Andersa, bardziej popularna była metoda „alla
prima” – czyli „od pierwszego razu”, polegająca na użyciu
jednej, bardzo grubej warstwy farby. Do jej nakładania artyści stosowali pędzle lub szpachlę. Efektem tego zabiegu
była oryginalna faktura i dynamizm kompozycji.
Is a painting technique consisting of covering the treated
surface with a special undercoat and then with many layers of transparent or slightly opaque oil paints.
Because of the conditions in which the artists of General Anders
created, the „alla prima” method was more
popular - meaning
„from the first time”, based on the use of one,
very thick layer of paint.
Artists used brushes or
a trowel to apply it. The
effect of this treatment
created the unusual
texture and dynamism
of the composition.

składało się aż trzysta dwadzieścia
prac autorstwa dwudziestu sześciu
malarzy. W katalogu wystawy została opublikowana (w języku polskim,
angielskim, francuskim i perskim)
odezwa posła RP w Teheranie, Karola Badera, pt. „Do naszych przyjaciół
irańskich”. Przegrupowania 2. Korpusu, którego jednostki pod koniec
1943 roku w przeważającej większości
znalazły się na Półwyspie Apenińskim,
wpłynęły na geografię miejsc prezentacji plastycznego dorobku Polaków
na Bliskim i Środkowym Wschodzie.

sian, included an appeal by the
Member of the Polish Parliament
in Tehran, Karol Bader, entitled ‘To
our Iranian friends’. The regrouping
of the Polish II Corps, whose units

by the end of 1943 were stationed
mostly in Italy, influenced the geography of the places the art of the
Poles in the Near and Middle East
were presented.

Stanisław Westwalewicz, Z Kurdystanu, 1943, akwarela, pap.,
wł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, fot. P. Drewniak
Stanisław Westwalewicz, From Kurdistan, 1943, wat. col. on pap.,
prop. of Tarnów District Museum, phot. P. Drewniak
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Polish solidiers and civilians in Lebanon

Polscy żołnierze i cywile na uczelniach w Libanie

Polscy żołnierze i cywile
na uczelniach w Libanie

P

ierwsi polscy uchodźcy cywilni
na terytorium Libanu i Palestyny
pojawili się już w grudniu 1939 roku.
Ale rzeczywista fala uchodźców do
Libanu miała miejsce w 1942 roku,
po marcowo-kwietniowej i sierpniowej ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR.
W roku akademickim 1945/1946
w uczelniach bejruckich na różnych

kierunkach studiowało już dwustu sześćdziesięciu czterech Polaków, w tym stu czterdziestu trzech
na Uniwersytecie Francuskim, stu
na Uniwersytecie Amerykańskim
i dwudziestu jeden adeptów sztuk
plastycznych w Katedrze Malarstwa
w Libańskiej Akademii Sztuk Pięknych (ALBA).

Polish soldiers
and civilians in Lebanon

T

he first Polish civilian refugees began to arrive in Lebanon and Palestine in December 1939. But it was
not until 1942 that a great wave of
refugees reached Lebanon, after the
March/April and August evacuations
of the Polish Army from the USSR.

By the academic year 1945/1946,
as many as 264 Poles were studying
at Beirut universities, including 143
at the French University, 100 at the
American University, and 21 at the
Department of Painting at the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA).

„W drodze” 1944, nr 16. [2], fot. JWS
“W drodze” 1944, No. 16. [2], phot. JWS
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Soldiers-students at the Lebanese Academy of Fine Arts

Żołnierze-studenci w bejruckiej Akademii Sztuk Pięknych

Żołnierze-studenci
w bejruckiej Akademii Sztuk Pięknych

Z

ałożona w 1943 roku w Bejrucie
Akademia Sztuk Pięknych (ALBA)
miała trzy wydziały: architektury,
muzyki i sztuki. Do najbardziej znanych w tym czasie nauczycieli akademickich w ALBA należał César
Gemayel, który z architektem Alexisem Boutrosem był współtwórcą bejruckiej akademii. Jednym
z profesorów malarstwa i grafiki na
Wydziale Sztuki był pochodzący ze
Lwowa Antoni Markowski. W ALBA
studiowało około pięćdziesięciu
Polaków. Bejrut w tym czasie należał do najbardziej „wyrobionych”
artystycznie środowisk na Środko-

wym Wschodzie. Znacznie bardziej
ugruntowana niż w innych ośrodkach była tutaj tradycja kultury francuskiej. Polscy studenci stanowili
jedną z wielu etnicznych grup w bejruckiej Akademii Sztuk Pięknych. Po
wygaśnięciu w 1946 roku mandatu
rządu francuskiego w Libanie większość polskich studentów i absolwentów bejruckich uczelni nie wróciła do Polski, będącej już w strefie
wpływów ZSRR, na mocy postanowień konferencji w Jałcie. Wyjechali
i osiedlili się w Wielkiej Brytanii, we
Włoszech, w Argentynie, Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

Soldiers-students
at the Lebanese Academy of Fine Arts

F

ounded in 1943 in Beirut, the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA)
had three faculties: architecture, music
and art. Among the most well-known
academic teachers at ALBA was César
Gemayel, who co-founded the Beirut
academy together with the architect
Alexis Boutros. One of the professors of
painting and graphic art at the Faculty of
Arts was Antoni Markowski from Lwów
(presently Lviv in Ukraine). Around 50
Poles studied at the ALBA. Beirut at that
time was among the most ‘artistic’ environments in the Middle East. The tradi-

tion of French culture was much more
established there than in other centres.
Polish students formed one of many
ethnic groups at the Lebanese Academy of Fine Arts. After the mandate of
the French government in Lebanon
expired in 1946, most Polish students
and graduates of the Beirut universities
did not return to Poland, which had become part of the USSR’s sphere of influence after the Yalta conference. They
moved on, settling in Great Britain, Italy,
Argentina, the United States, Canada
and Australia.

Akademia Sztuk Pięknych w Bejrucie, arch. autora
Academy of Fine Arts in Beirut, author’s arch.
ALBA, Modelka w atelier malarskim, za: „Agenda” 2012, Universite de Balamand Academie
Libanaise des Beaux-Arts, Bejrut 2012, fot. arch. JWS
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ALBA, Female model in painter’s atelier, as in: “Agenda” 2012, Universite de Balamand Academie
Libanaise des Beaux-Arts, Beirut 2012, phot. arch. JWS
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The Polish School of Painting and Drawing in Beirut

Polska Szkoła Malarstwa i Rysunku w Bejrucie

Polska Szkoła Malarstwa
i Rysunku w Bejrucie

W

Bejrucie mieszkali i tworzyli
również polscy artyści plastycy niezwiązani z miejscową akademią
i z 2. Korpusem. Po pobycie w Teheranie, w pracowni położonej nad brzegiem morza, tworzył Bolesław Baake, który zorganizował wokół siebie
silne środowisko artystyczne. Już po

zakończeniu wojny w 1947 roku Bolesław Baake został dyrektorem Polskiej Szkoły Malarstwa i Rysunku. Na
zajęcia do szkoły uczęszczała grupa
polskich studentów, ale także artyści
niezrzeszeni, jak artystka sceniczna
Hanka Ordonówna. Szkoła funkcjonowała do czerwca 1950 roku.

The Polish School of Painting
and Drawing in Beirut

T

here were also other Polish artists living and working in Beirut who had no connection with
the local academy or the Polish II
Corps. Having moved from Tehran,
Bolesław Baake had created a studio on the seafront and he attracted
a strong artistic milieu there. After

the war ended he became Director
of the Polish School of Painting and
Drawing in 1947. A group of Polish
independent artists such as the actress Hanka Ordonówna and other
students attended the School,
which continued to operate until
June 1950.

Techniki mieszane

Mixed techniques

Polegają na łączeniu w jednej kompozycji kilku technik
plastycznych. Na papierze mogą to być: akwarela, akryl
i tusz. Ciekawe efekty daje np. łączenie farb wodnych
z pastelami. Tłusta powierzchnia pasteli nie przyjmuje
rozwodnionej farby, która pozostaje na powierzchni kompozycji, dzięki czemu powstaje wrażenie zróżnicowania
powierzchni oraz zmiękczenie konturów w poszczególnych elementach kompozycji.
These consist of combining several artistic techniques
in one composition. On paper, it could be: watercolour,
acrylic paint and ink. Interesting effects are achieved, for
example, by combining water-based paints with pastels.
The greasy surface of the pastels does not absorb the diluted paint which remains on the surface of the composition, resulting in an impression of surface differentiation
and the softening of contours in the individual elements
of the composition.

Liban, fot. arch. autora
Lebanon, phot. by author’s arch.
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Artists at the Battle of Monte Cassino

Artyści w bitwie o Monte Cassino

Artyści w bitwie o Monte Cassino

O

d końca 1943 roku, po przemieszczeniu 2. Korpusu z terenów Afryki na Półwysep Apeniński, kilkudziesięcioosobowa grupa
artystów plastyków, tak jak wszyscy
żołnierze, przygotowywała się do
zadań bojowych. W maju 1944 roku
artyści wzięli czynny udział w bitwie o Monte Cassino. Z karabinem
w ręku i szkicownikami, na wzgórzu Monte Cassino tworzyli m.in.:
Stanisław Westwalewicz, Mikołaj
Portus, Tadeusz Wąs, Karol Badura,
Stanisław Gliwa, wypowiadający się

w technice linorytu, i Roman Burdyłło, który oddał życie na polu bitwy.
Wysokimi walorami estetycznymi
odznaczają się wykonane na żywo
szkice i rysunki autorstwa Karola
Badury, Jana Mariana Kościałkowskiego, Aleksandra Wernera oraz
Henryka Siedlanowskiego, Stanisława Gliwy i Zygmunta Turkiewicza.
Na ich podstawie powstawały później kompozycje olejne. Szczególnie cenne są prace Turkiewicza, ze
względu na ich wartość dokumentacyjną, jak i artystyczną. Wykonane

Artists at the Battle of Monte Cassino

A

fter the Polish II Corps was moved from Africa to the Italian
Peninsula in late 1943, its several
dozen soldier artists, like all the soldiers, began preparing for battle. In
May 1944 the artists took part in action at the Battle of Monte Cassino.
Rifles and sketchbooks in their hands,
they continued their artistic work there: Stanisław Westwalewicz, Mikołaj
Portus, Tadeusz Wąs, Karol Badura,
Stanisław Gliwa, who worked in linocut, and Roman Burdyłło, who died
on the battlefield. The sketches and
drawings made in action by Karol Badura, Jan Marian Kościałkowski, Aleksander Werner and Henryk Siedlanowski, Stanisław Gliwa and Zygmunt

Turkiewicz are of great aesthetic value. They formed the basis for works
in oils later on. Turkiewicz’s works are
particularly important because of
their documentary as well as artistic
qualities. Made in mixed technique,
they were used as early as in 1944
in the first edition of Melchior Wańkowicz’s book, Monte Cassino. After
the victory at Monte Cassino and the
deployment of the Polish II Corps at
Cecchignola near Rome, the artists
and future students of the Academy
of Fine Arts in Rome joined the reviKarol Badura, Monte Cassino, 1944, tech.
mieszana, wł. pryw., fot. JWS
Karol Badura, Monte Cassino, 1944, mixed tech.,
priv. prop., phot. JWS

Zygmunt Turkiewicz, Monte Cassino, 1944, akw.,
pap., arch. AE, fot. JWS
Zygmunt Turkiewicz, Monte Cassino, 1944, wat. col.
on pap., arch. AE, phot. JWS
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Artists at the Battle of Monte Cassino

Artyści w bitwie o Monte Cassino
w technice mieszanej, zostały wykorzystane już w 1944 roku w pierwszym wydaniu książki Melchiora
Wańkowicza „Monte Cassino”. Po
zwycięstwie na Monte Cassino i rozlokowaniu się 2. Korpusu w Checchignoli pod Rzymem, artyści oraz
przyszli studenci rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych wpisali się w odradzające się w Wiecznym Mieście
życie artystyczne. Już w 1944 roku

Józef Jarema, założyciel i pierwszy
prezes Art Clubu – zrzeszającego
artystów z wielu krajów świata, zorganizował w Rzymie pierwszą wielką wystawę plastyczną polskich
artystów-żołnierzy, pt. „Wystawa
polskich malarzy-żołnierzy”. Wystawie towarzyszył katalog w języku
polskim i angielskim, ze słowem
wstępnym futurysty włoskiego Gino
Severiniego.

val of artistic life in the Eternal City. As
early as 1944, Józef Jarema, founder
and first president of the Art Club in
Rome which brought together artists
from many countries of the world,
organized the first large exhibition in

Rome for Polish soldier artists, entitled ‘Exhibition by Polish Painter
Soldiers’. The exhibition was accompanied by a catalogue in Polish and
English, with an introduction by the
Italian futurist artist Gino Severini.

Linoryt

Linocut

Jest techniką graficzną należącą do technik druku wypukłego. Różni się tym od drzeworytu, że zamiast rysunku (żłobienia) w drewnie artysta żłobi go w linoleum.
Dzięki temu, iż materiał ten odporny jest na uszkodzenia, rycie jest możliwe we wszystkich kierunkach.
Do opracowania matrycy używa się dłut, noży i innych
narzędzi umożliwiających cięcie materiału. Odbitki na
papierze skończonej (wyżłobionej w linoleum) kompozycji, wykonuje się na prasie ręcznej lub za pomocą
kostki introligatorskiej.

Logo Art Clubu, fot. arch. JWS
Art Club Logo, phot. arch. JWS

A graphic technique that belongs to the techniques of
convex printing. It differs from wood engraving by the
fact that instead of drawing (carving) in wood, the artist
carves in linoleum. Since this material is resistant to damage, carving is possible in all directions. Chisels, knives
and other tools for cutting the material are used to form
the matrix. Prints on paper of the finished composition
(carved out of the linoleum) are made on a hand press or
using a binding block.

Monte Cassino, główne wejście na cmentarz, fot. arch. JWS
Monte Cassino, main gate to cemetery, phot. arch. JWS
Katalog wystawy polskich
malarzy-żołnierzy, Rzym 1944,
fot. JWS
Polish painter-soldiers’ exhibition
catalogue, Rome 1944, phot. JWS
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The Marian Bohusz-Szyszko’s School of Painting in Rome

Rzymska Szkoła Malarstwa Mariana Bohusza-Szyszki

Rzymska Szkoła Malarstwa
Mariana Bohusza-Szyszki

The Marian Bohusz-Szyszko
School of Painting in Rome

O

F

d 1944 roku do artystów będących żołnierzami 2. Korpusu dołączali systematycznie Polacy
wyzwoleni z niemieckich obozów jenieckich, uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz żołnierze AK. Po
zwycięskiej bitwie o Monte Cassino
dowództwo 2. Korpusu otworzyło na
terenie Włoch ośrodki akademickie
rozlokowane w Bolonii, Mediolanie,
Turynie i Rzymie. Grupa zebranych
przez generała Władysława Andersa
i odkomenderowanych do Ośrodka
Akademickiego w Cecchignoli pod
Rzymem plastyków liczyła jedena-

stu oficerów oraz trzydziestu sześciu
podoficerów i szeregowych. Grupą
ochotniczek-studentek opiekowała się dr Karolina Lanckorońska, zaś
opiekę nad przyszłymi studentami
rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych
objął artysta malarz i przedwojenny pedagog Marian Bohusz-Szyszko, który do 2. Korpusu dołączył po
blisko pięciu latach spędzonych
w obozach jenieckich na terenie Niemiec. Był artystą, który jeszcze jako
student krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych zafascynowany był malarstwem postimpresjonistyczym.

rom 1944 onwards, the soldier
artists of the Polish II Corps gradually began to be joined by Poles
liberated from German prisoner
of war camps, participants of the
Warsaw Uprising, and soldiers of
the Polish Underground Army. After
the victorious battle of Monte Cassino, the command of the Polish
II Corps opened academic centres
in Italy, located in Bologna, Milan,
Turin and Rome. A group of General
Władysław Anders’ artists, comprising 11 officers and 36 non-commissioned officers and privates, were
summoned to the Academic Centre
in Cecchignola near Rome. The women volunteer students were supervised by Karolina Lanckorońska and
the future students of the Academy
of Fine Arts in Rome were looked
after by the artist and pre-war educator, Marian Bohusz-Szyszko, who
had joined the Polish II Corps after
nearly five years spent in prisoner

Marian Bohusz–Szyszko
1901-1995
Wybitny artysta malarz, pedagog i matematyk. Nestor
polskich artystów na emigracji. W czasie drugiej wojny
światowej więzień pięciu obozów jenieckich na terenie
Niemiec. W 1945 roku dołączył do 2. Korpusu generała
Andersa stacjonującego pod Rzymem. Organizator życia artystycznego i naukowego w zakresie sztuk pięknych we Włoszech w latach 1945–1946. Po osiedleniu
się w Wielkiej Brytanii, twórca Szkoły Malarstwa Sztalugowego i Grafiki Użytkowej w Wielkiej Brytanii w latach
1946–1948. Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.
Outstanding artist, painter, educator and mathematician. Doyen of Polish artists in exile. During the Second
World War he was imprisoned in five prisoner of war
camps in Germany. In 1945 he joined General Anders’
Polish II Corps stationed near Rome. Organiser of artistic
and academic life in the field of fine arts in Italy in 1945
and 1946. After settling in Great Britain he founded the
School of Easel Painting and Graphic Design in Great Britain 1946-1948. Professor of the Polish University in Exile
(PUNO) in London.

of war camps in Germany. He was
an artist with a profound interest in
Post-Impressionist painting, first developed while still a student at the
Kraków Academy of Fine Arts.

Marian Bohusz-Szyszko, Rzym 1945, fot. arch. JWS
Marian Bohusz-Szyszko, Rome 1945, phot. arch. JWS
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Soldiers of the Polish II Corps at the Academy of Fine Arts in Rome

Żołnierze 2. Korpusu w Akademii Sztuk Pieknych w Rzymie

Żołnierze 2. Korpusu
w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie

C

hętni na studia artystyczne we
Włoszech otrzymywali skierowania na egzaminy wstępne do
rzymskiej Accademia di Belle Arti.
Warunkiem przyjęcia na akademię
był egzamin z rysunku, udokumentowana matura i znajomość (choćby podstawowa) języka włoskiego.
Kandydaci nieposiadający świadectwa maturalnego zapisywali się do

Liceum Artystycznego, którego program dydaktyczny był powiązany
z programem studiów w Accademia
di Belle Arti. Nieliczni przyszli polscy
artyści, w tym Tadeusz Znicz-Muszyński, studiowali poza Rzymem,
w Bolonii lub we Florencji. Do listopada 1946 roku około tysiąca dwustu
studentów polskich zostało oficjalnie
przyjętych na włoskie uczelnie.

Soldiers of the Polish II Corps
at the Academy of Fine Arts in Rome

A

fter the war ended, those wishing to study in Italy were directed to sit entrance examinations
for the Accademia di Belle Arti in
Rome. In order to be admitted to the
Academy, candidates had to pass
an examination in drawing, possess
a secondary school leaving examination certificate, and have at least an
elementary knowledge of the Italian language. Candidates who did

not have a school leaving certificate
enrolled at the Artistic High School,
whose curriculum was linked to
the programme of study at the Accademia di Belle Arti. Only a few future Polish artists, including Tadeusz
Znicz-Muszyński, studied outside
Rome, in Bologna or in Florence. By
November 1946 around 1,200 Polish
students had been formally admitted
to Italian universities.

Accademia di Belle Arti, Rzym, 1945 (w grupie 20
polskich studentów z 2. Korpusu), fot. arch. JWS
Accademia di Belle Arti, Rome, 1945 (In the group of 20
Polish students from the 2nd Corps), phot. arch. JWS

Edward Matuszczak, Pejzaż z Bagdadu, 1941, fot.
Agnieszka i Jarosław Dobrowolski, arch. autora
Edward Matuszczak, Landscape from Baghdad, 1941,
photo: Agnieszka i Jarosław Dobrowolski, author’s arch.
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The Polish II Corps and Polish artists in Great Britain 1946-1948

2. Korpus i polscy artyści w Wielkiej Brytanii 1946-1948

2. Korpus i polscy artyści
w Wielkiej Brytanii 1946-1948

N

ie wiadomo, jak potoczyłyby się
losy polskich studentów w Rzymie, gdyby nie konieczność przemieszczenia żołnierzy 2. Korpusu
z Włoch do Wielkiej Brytanii. Żołnierze-studenci, którzy zdecydowali się
na wyjazd z Półwyspu Apenińskiego
do Anglii wraz z generałem Władysławem Andersem i ich opiekunem
Marianem Bohuszem-Szyszką, ostatecznie (prawie wszyscy) dokończyli
edukację artystyczną w Londynie.
Gorzej ułożyły się, jak się wydaje,
losy tych, którzy – po wygaśnięciu
pomocy materialnej, którą zapewniał
im Polski Komitet Przysposobienia
i Rozmieszczenia – pozostali w Rzymie i ostatecznie zdecydowali się na
powrót do Polski lub wyjazd poza
Włochy. Szczególnie ci artyści, którzy
zdecydowali się przyjechać do Polski
Ludowej, przez lata – szczególnie
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w okresie stalinowskim i w epoce
Gomułki – nie utrzymywali żadnych
kontaktów z kolegami z rzymskiego okresu, a ich kariery artystyczne albo zostały przerwane, albo ich
twórczość przez dziesięciolecia była
w Polsce marginalizowana. Wyjazd żołnierzy-artystów z 2. Korpusu
z Włoch na Wyspy Brytyjskie nastąpił
na przełomie października i listopada
1946 roku. Pod koniec października
transport Ośrodka Akademickiego spod Rzymu dotarł do Neapolu.
Tam, z racji na nie najlepsze wówczas warunki atmosferyczne – zimno i deszcz – żołnierze musieli odczekać tydzień pod przemoczonymi
namiotami, a kolejne dni oczekiwania
spędzili na zacumowanym w porcie
okręcie India Victory SS. Nocą z 2 na
3 listopada 1946 roku polscy żołnierze dopłynęli do portu w Glasgow.

The Polish II Corps and Polish
artists in Great Britain 1946-1948

W

e do not know what the fate
of Polish students in Rome
would have been if it were not for
the need to relocate soldiers from
the 2nd Corps from Italy to the
United Kingdom. Soldier-students
who decided to leave the Apennine
Peninsula for England together with
General Władysław Anders and their
guardian Marian Bohusz-Szyszko,
eventually (almost all) completed
their artistic education in London.
The fate of Those who remained in
Rome after the financial help provided by the Polish Resettlement Corps
ran out, seemed to fare worse.Ultimately, they decided either to return to Poland or to go somewhere
outside Italy. Those artists who decided to go to the People’s Republic of Poland, did not maintain any

contacts with colleagues from the
Roman period for years, especially
during the Stalinist period and in the
Gomułka Era. Their artistic careers
were either interrupted or their work
was marginalized in Poland for decades.The departure of soldier-artists
from the 2nd Corps from Italy to the
British Isles took place in late October and early November 1946. At the
end of October, those from the Academic Centrenear Rome reached
Naples. There, because of the poor
weather conditions -cold and rain–
the soldiers had to wait a week under rain soaked tents, and the next
days of waiting were spent on the
SS India Victory moored in the port.
On the night of November 2 1946,
Polish soldiers sailed to the port
of Glasgow.
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Camps in Sudbury and Kingwood Common

Obozy w Sudbury i Kingwood Common

Obozy w Sudbury
i Kingwood Common

P

o rozlokowaniu w obozach w Sudbury niedaleko Reading, a następnie w Kingwood Common, byli
studenci rzymskiej Akademii Sztuk
Pięknych w Rzymie tworzyli jednorodną ponad dwudziestoosobo-

wą grupę akademicką, którą nadal
opiekował się Marian Bohusz-Szyszko. W 1948 roku, dzięki staraniom
Bohusza oraz zabiegom Edwarda
hrabiego Raczyńskiego, większość
studentów ze Studium Malarstwa

Camps in Sudbury
and Kingwood Common

A

fter being assigned to camps
at Sudbury near Reading, and
then at Kingwood Common, the
former students of the Academy
of Fine Arts in Rome were a united
group of more than 20 people, still

being looked after by Marian Bohusz-Szyszko. In 1948, thanks to the
efforts of Bohusz and Count Edward
Raczyński, most of the students from
the Easel Painting and Graphic Arts
Studio were awarded scholarships

Studenci plastycy z gronem pedagogicznym, 15 lipca
1947, Sudbury, fot. arch. JWS
Art students with teachers, 15 July 1947, Sudbury, phot.
arch. JWS

Okładka katalogu wystawy prac
studentów w Kingwood Common,
proj. R. Demel, 1948, fot. arch. AE
Kingwood Common, student works
exhibition catalogue cover, designed
by R. Demel, 1948, phot. arch. AE
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Camps in Sudbury and Kingwood Common

Obozy w Sudbury i Kingwood Common

Postimpresjonizm
Post-Impressionism
W malarstwie jest nurtem narodzonym we Francji, który
wyrósł z impresjonizmu, chociaż w dużej mierze odrzucał
jego założenia. Postimpresjoniści kontynuowali zainicjowane przez impresjonistów poszukiwania kolorystyczne,
ale z drugiej strony – odrzucali zasadę mimesis (naśladowanie natury). Według postimpresjonistów obraz powinien być autonomicznym dziełem sztuki. Od wiernego
naśladowania natury ważniejsza była inwencja artysty –
uchwycenie przemijającej ulotnej chwili i oddanie swoich
emocji, przemyśleń i uczuć. Tak jak impresjoniści kładli
ogromny nacisk na ukazanie gry świateł, to w malarstwie
postimpresjonistów najważniejsza była dbałość o bogaty
koloryt dzieła.
In painting is a trend that began in France It grew out of
Impressionism, although it largely rejected its assumptions. Although Post-Impressionists continued the colour
explorations initiated by the Impressionists, they rejected
the principle of mimesis (the imitation of nature). According to Post-Impressionists, the picture should be an
autonomous work of art. More important than the faithful imitation of nature was the inventiveness of the artist
in capturing the fleeting moment and communicating
emotions, reflections and feelings. Just as the Impressionists put a lot of emphasis on showing the play of light, in
Post-Impressionist painting what matters most is the rich
colour of the work.
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Sztalugowego i Grafiki Użytkowej
otrzymała od Komitetu dla Spraw
Oświaty Polaków w Wielkiej Brytanii
stypendia w wysokości 20 funtów
miesięcznie na podjęcie studiów
wyższych na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. A dzięki przychylności
ówczesnego rektora Sir John Cass
Institute of Art and Design Edwarda
Bainbridge Copnalla (przyjaciela generała Władysława Andersa z czasów wojny), wybitnego brytyjskiego
artysty rzeźbiarza, kilkunastu Polaków otrzymało indeksy tejże uczelni.

of £20 a month from the Committee for Education for Poles in Great
Britain, in order to take up higher
education in Great Britain and Ireland. As a result of the kindness of
the then rector of the Sir John Cass
Institute of Art and Design, Edward
Bainbridge Copnall, an outstanding
British sculptor who had been a wartime friend of General Władysław
Anders, around a dozen were admitted to that institute.

Sztuka abstrakcyjna

Abstract art

Zwana także sztuką nieprzedstawiającą, sztuką niefiguratywną lub sztuką bezprzedmiotową odnosi się do
tych kompozycji malarskich i rzeźbiarskich, w których nie
rozpoznajemy przedmiotów występujących w świecie
zewnętrznym. Odrywa się więc od obrazowego przedstawiania rzeczywistości. Jako kierunek, odnosi się do
sztuki współczesnej, chociaż występuje w różnych formach w sztuce dawnej i w różnych kręgach kulturowych.
Linie, kształty, bryły, barwy, formy i układy tworzące dzieło sztuki abstrakcyjnej konstytuują je jako autonomiczną,
odrębną rzeczywistość.
Also known as non-representational art, non-figurative art or non-objective art, refers to those painted and
sculptural compositions in which we do not recognize
objects from the outside world. Thus it is detached from
the figurative depiction of reality. As a trend, it refers to
contemporary art, although it occurs in various forms in
early art and in various cultural circles. Lines, shapes, solids, colours, forms and compositions that create a work
of abstract art make it an autonomous, separate reality.
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The 49 Group

Grupa 49

Grupa 49

W

1949 roku Marian Bohusz-Szyszko powołał w Londynie
awangardową grupę artystyczną
pod nazwą Grupa 49. W jej skład
weszli malarze, graficy i rzeźbiarze,
którzy w swoich poszukiwaniach artystycznych zwrócili się w kierunku
szeroko rozumianej sztuki abstrakcyjnej. W ciągu dziesięciu lat istnienia
(1949–1959), członkami Grupy 49 (w
różnych okresach), wraz z Marianem
Bohuszem-Szyszką, było dwudziestu artystów plastyków: Zbigniew
Adamowicz, Janina Baranowska, Ta-

deusz Beutlich, Andrzej Bobrowski,
Mieczysław Chojko, Ryszard Demel,
Kazimierz Dźwig, Antoni Dobrowolski, Janusz Eichler, Jan Marian Kościałkowski, Stefan Łukaczyński,
Piotr Mleczko, Henryk Paar, Benon
Paszkowski, Leon Piesowocki, Kazimierz Stachiewicz, Stefan Starzyński, Aleksander Werner i Tadeusz
Znicz-Muszyński. Artyści ci wpisali
się swoją twórczością w dzieje sztuki brytyjskiej jak i polskiej II połowy
XX wieku. Rodząca się na początku
lat 50. XX wieku w Wielkiej Brytanii sztuka abstrakcyjna była także
jednym z impulsów do „narodzin”
trzech polskich galerii sztuki współczesnej w Londynie: Drian Galleries
Halimy Nałęcz, Grabowski Gallery
Mateusza Grabowskiego i Centaur
Gallery Jana i Dinah Wieliczów, które od przełomu lat 50. i 60. XX wieku
aż do początku XXI wieku, na stałe
wpisały się w pejzaż współczesnego ówczesnego życia artystycznego
Londynu.

The 49 Group

I

n 1949 Marian Bohusz-Szyszko established an artistic avant-garde
group in London called the 49 Group.
Its members included painters,
graphic artists and sculptors, who in
their artistic quest had turned to abstract art, broadly understood. During its ten years of existence from
1949 to 1959 the members of the 49
Group, as well as Marian BohuszSzyszko, included twenty visual artists at different periods: Zbigniew
Adamowicz, Janina Baranowska, Tadeusz Beutlich, Andrzej Bobrowski,
Mieczysław Chojko, Ryszard Demel,
Kazimierz Dźwig, Antoni Dobrowolski, Janusz Eichler, Jan Marian
Kościałkowski, Stefan Łukaczyński,
Piotr Mleczko, Henryk Paar, Benon

Paszkowski, Leon Piesowocki, Kazimierz Stachiewicz, Stefan Starzyński,
Aleksander Werner and Tadeusz
Znicz-Muszyński. These artists became part of the history of British
and Polish art in the second half of
the twentieth century. The abstract
art born in the early 1950s in Great
Britain also prompted the founding of three Polish contemporary art
galleries in London: Halima Nałęcz’s
Drian Galleries, Mateusz Grabowski’s Grabowski Gallery, and Jan and
Dinah Wieliczko’s Centaur Gallery.
From the end of the 1950s and the
turn of the 1960s until the beginning
of the twenty-first century, these became a permanent fixture in contemporary artistic life in London

Członkowie Grupy 49,
fot. arch. JWS
Katalog Grupy 49, fot. JWS
Group Forty-Nine catalogue, phot. JWS
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Group Forty-Nine members,
phot. arch. JWS
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Conclusion

Zakończenie

Zakończenie

M

arząc o wolnej Polsce, generał Władysław Anders widział
w uratowanych artystach nadzieję na
odbudowę najwartościowszej tkanki społecznej odrodzonej ojczyzny.
Sam jednak, tak jak prawie wszyscy
artyści-żołnierze 2. Korpusu, pomimo
zwycięstwa na Monte Cassino, wolnej Polski (która wyzwoliła się spod
wpływów Związku Radzieckiego dopiero po upadku muru berlińskiego
w 1989 roku) już nie zobaczył. Zmarł
w rocznicę bitwy o Monte Cassino
w maju 1970 roku i spoczął pośród swoich żołnierzy na cmentarzu na Monte
Cassino. Dopiero dzisiaj, siedemdziesiąt lat od zakończenia drugiej wojny
światowej, do dziejów historii Polski,
wraz z nieobecną dotychczas sztu-
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ką polską powstałą na emigracji po
1939 roku, powracają jego artyści. Ich
osiągnięcia artystyczne odgrywały poważną rolę w sztuce II połowy
XX wieku. Po artystycznych studiach
w Accademia di Belle Arti w Rzymie,
na gruncie brytyjskim polscy malarze
rozpoczęli poszukiwania nowoczesnych form wypowiedzi malarskich,
które doprowadziły do powołania
Grupy 49 promującej malarstwo abstrakcyjne. Większość z nich, po osiedleniu się na ziemi brytyjskiej, przez
ponad pół wieku poważnie wpływała
na kształt środowiska artystycznego w Wielkiej Brytanii, ale także we
Włoszech, Francji, Hiszpanii, Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku
i w Argentynie.

Conclusion

D

reaming about a free Poland,
General Władysław Anders saw
in the artists he had rescued a hope
for the re-creation of the most precious thread of the social fabric of
his reborn homeland. He himself,
however, like almost allthe artist soldiers of the Polish II Corps, despite
the victory at Monte Cassino, would
never see the restoration of a free
Poland, which liberated itself from
Soviet domination only after the fall
of the Berlin Wall in 1989. General
Anders died in May 1970, on the anniversary of the battle of Monte Cassino, and he lies buried among his
soldiers in the cemetery there. It is
only today, 70 years after the end of
the Second World War, that his art-

Ists and the work they created in exile after 1939, are being restored to
Polish history. Their artistic achievements played a major role in the art
of the second half of the twentieth
century. Having studied at the Accademia di Belle Arti in Rome, Polish
painters in Britain began searching
for modern forms of artistic expression, which led to the founding of
the 49 Group and its promotion of
abstract painting. After settling in
the United Kingdom, most of them
went on to have a notable influence
on the British artistic milieu for the
following half century and more,
as well as on those of Italy, France,
Spain, the United States, Canada,
Mexico and Argentina.
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Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz,
historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator. Specjalista w zakresie sztuki i kultury polskiej
na emigracji po 1939 roku. Kieruje jedynym
w Polsce w strukturach uniwersyteckich Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na
Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest autorem, współautorem i współredaktorem ponad 200 publikacji, w tym 40 książek
dotyczących kultury artystycznej w obrębie polskiej i europejskiej
sztuki nowoczesnej a szczególnie polskiej plastyki i polskiego życia artystycznego poza Polską w XX i XXI wieku. Za wybitne zasługi w badaniach i w upowszechnianiu sztuki i kultury polskiej powstałej na emigracji, w 2014 roku odznaczony został przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze
Gloria Artis. Mieszka w Warszawie i w rodzinnej Przerośli.
Professor Jan Wiktor Sienkiewicz, PhD, art historian, art critic, art
curator. Specialist in the field of Polish art and culture in exile
after 1939. The chair of the Department of Art History and Culture
of Polish Emigration at the University of Nicolaus Copernicus in
Torun, the only such department in Polish university structures.
An author, co-author and co-editor of over 200 publications, including 40 books on artistic culture within the area of modern
Polish and European art, especially Polish visual arts and Polish
artistic life abroad in 20th and 21st century. For his outstanding
merits in research and popularization of Polish art and culture
in exile, in 2014 he was awarded the Medal for Merit to Culture –
Gloria Artis - by the Minister of Culture and National Heritage of
the Republic of Poland. Living in Warsaw and his native Przerośl.
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