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Edukacyjny projekt interdyscyplinarny z zakresu historii, historii sztuki, lek-
cji wychowawczej

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 14–17 lat.

Okres historyczny – II wojna światowa

Tematyka:  historia powszechna, historia Polski, konflikty zbrojne, historia 
sztuki, biografie

Organizacja czasu pracy

1.  zajęcia na 45 minut
2.  zajęcia  na 90 minut

Cele

1.  Zapoznanie uczniów z elementami historii powszechnej (utworzenie Ar-
mii gen. Władysława Andersa w ZSRR podporządkowanej rządowi RP 
na emigracji, jej losy) na tle historii Polski lat 1939–1945.

2.  Zapoznanie uczniów z biografiami żołnierzy związanych z działaniami 
Armii Władysława Andersa.

3.  Zapoznanie uczniów z trendami panującymi w sztukach plastycznych 
powyższego okresu.

4.  Ukazanie fenomenu Armii Andersa, polegającego na przygotowaniu 
walczących żołnierzy do życia poza armią poprzez kształcenie i na-
ukę zawodu.
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sonalny boginie i bogów, co miało ich przybliżyć wierzącym. Personalizacja 
pomagała też w przedstawieniach plastycznych, bo odwoływała się do tego, 
co ludziom jest znane, czyli do ich własnego wizerunku. Nawet w religiach, 
które nie pozwalały na przedstawianie Boga w ludzkiej postaci – judaizm i is-
lam – bardzo rozwinięte było zdobnictwo za pomocą motywów roślinnych 
czy zwierzęcych. W chrześcijaństwie, zwłaszcza od IV wieku, kiedy stało się  
ono religią panującą, sztuka mocno połączyła się z obrzędowością. Popular-
ne stały się przedstawienia Chrystusa i świętych oraz scen z Ewangelii i ży-
wotów świętych. Mniej ukazywano postać Boga Ojca. A w tradycji katolickiej 
i prawosławnej ogromną popularność zyskały przedstawienia Maryi. Wiele 
z nich uznano za cudowne, a miejsca, w których się znajdują, stały się miej-
scami szczególnego kultu. Z czasem wraz z rozpowszechnieniem się technik 
malarskich i dostępnością sztuki obrazy zaczęły pojawiać się najpierw w do-
mach możnych, a później również zwykłych ludzi. Obrazom przypisywano 
cudowną moc ochrony przed złem. Obnoszono je i wystawiano w uroczy-
stych procesjach w chwilach zagrożenia wojną, klęską żywiołową czy innych 
nieszczęśliwych wypadkach.

Następnie prowadzący mówi, jakich profesji ludzie znaleźli się w Armii ge-
nerała Andersa i jakie to miało znaczenie. 

Należy wspomnieć, że w Armii generała Andersa znaleźli się zarówno profeso-
rowie, jak i analfabeci. Inteligenci, tzn. lekarze, adwokaci, nauczyciele, urzędni-
cy państwowi, ale również rzemieślnicy różnych profesji – krawcy, szewcy, jak 
też chłopi. Sprawiało to, że spotkali się i wymieniali doświadczeniami ludzie 
o różnym światopoglądzie i postrzeganiu świata. Inteligenci wnosili szerokie 
spojrzenie na problemy różnych dziedzin nauki, znajomość języków i innych 
kultur, literatury i trendów w sztuce. Rzemieślnicy poprzez biegłość w swoich 
profesjach byli w stanie wykonać nie tylko przedmioty codziennego użytku, 
ale również te o wyższych walorach artystycznych, jak np. biżuteria, pamiątki. 
Chłopi, często niepiśmienni, wzbogacali armię folklorystycznymi elementami 
zapamiętanymi ze swoich stron. Miało to wpływ na zdobienia, poezję czy two-
rzenie muzyki, w której można doszukać się elementów muzyki ludowej. 

Wszystko to sprawiało, że Armia Władysława Andersa jak żadna inna była prze-
krojem całego przedwojennego społeczeństwa ze wszystkimi jego zaletami 
i wadami. Czerpała z doświadczeń wszystkich stanów i regionów geograficznych.

Odwołanie do uczuć i praktyk religijnych – interpretacja obrazu ze stro-
ny  11  podręcznika ze wskazaniem podobieństw do najbardziej znanych 
polskich wizerunków Maryi.

Artyści Andersa – 45 minut (wersja 1)

Część wprowadzająca

Prowadzący w trakcie mini wykładu informuje słuchaczy, na jakim tle histo-
rycznym rozgrywały się wydarzenia, o których będzie mowa na zajęciach. 
Wyjaśnia termin „nieludzka ziemia”. Odwołanie do str. 4 podręcznika i do 
mapy na str. 5. Równocześnie można użyć mapy ściennej lub mapy mul-
timedialnej w zależności od wyposażenia sali i pomocy naukowych. Wyja-
śnienie terminu znajduje się w załączniku nr 1.

W tym momencie musi pojawić się postać generała Władysława Andersa 
jako „sprawcy” wyjścia z „nieludzkiej ziemi”.

Uczestnicy zajęć mogą poszukać w dostępnych źródłach postaci generała 
i uzupełnić tekst w załączniku nr 2.

Prowadzący mówi o znaczeniu sztuki w życiu człowieka zwłaszcza w bar-
dzo trudnych czasach, jak konflikty zbrojne. W tym miejscu należy uwypu-
klić wpływ sztuki na:

• łagodzenie obyczajów – sztuka wszelkiego rodzaju zawsze związana 
była ze strefą piękna, a co za tym idzie, z łagodnością. Często w wie-
rzeniach bogowie opiekujący się sztuką, jak np. Apollo, byli odbiciem 
kanonów piękna swoich czasów. Szczególnie miało to związek ze sztu-
kami plastycznymi, bo człowiek jest wzrokowcem i jako pierwszy działa 
u niego właśnie zmysł wzroku. Dlatego zdobienia pojawiały się nie tyl-
ko na przedmiotach codziennego użytku ale też na broni i elementach 
chroniących walczącego takich jak tarcza. Posłowie wysyłani z misja-
mi negocjacyjnymi też występowali w strojach nie tylko bogatych, ale 
uważanych w danym kręgu kulturowym za piękne.

• charakter terapeutyczny – zwłaszcza sztuk plastycznych – jest znany 
i stosowany w medycynie od lat. Sprawdza się zwłaszcza u pacjentów 
ze schorzeniami psychicznymi, również tych z objawami agresji, u lu-
dzi po traumatycznych przeżyciach, utracie pamięci, schorzeniach neu-
rologicznych. Wykonywanie prac plastycznych zaleca się pacjentom 
w trakcie terapii wszelkiego rodzaju uzależnień. 

• wiązanie się z wierzeniami i sferą sacrum – najstarsze znane zabytki związa-
ne ze sztuką sakralną pochodzą nawet sprzed 40 tysięcy lat i wiążą się z kul-
tem płodności i zmarłych. W wielu kulturach przedstawiano w sposób per-
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Najpopularniejszymi  przedstawieniami Maryi w Polsce są:

• obraz Matki Boskiej Częstochowskiej,
• obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej,
• obraz Matki Bożej Pocieszenia z Gniezna,
• Matka Boża Jazłowiecka,
• Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
• Obraz Matki Bożej Piekarskiej,
• Obraz Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy.

Kolejnym punktem lekcji jest pokazanie szlaku bojowego żołnierzy Ander-
sa i połączenie tego z omówieniem twórczości artystycznej:

• Aleksandria – wrzesień 1941 roku – 
• Kair – 27 października 1941 roku – 
• Bagdad – luty 1943 roku – 
• Tel Awiw – czerwiec 1943 roku – 
• Jerozolima – czerwiec 1944 roku – 
• Teheran – koniec 1943 roku – 

Można, korzystając z podręcznika, opisać, jaki charakter miała wystawa 
w danym mieście ewentualnie dodać nazwiska artystów, jacy w danym 
okresie zaistnieli. Dobrze sprawdzi się tu podział na grupy gdzie każda 
z grup musi w określonym czasie, np. 5 minut, opisać daną wystawę. Za-
łącznik nr 3 

• 1. grupa opisuje wystawę  w Aleksandrii,
• 2. grupa opisuje wystawę w Kairze,
• 3. grupa opisuje wystawę w Bagdadzie,
• 4. grupa opisuje wystawę w Telawiwie,
• 5. grupa opisuje wystawę w Jerozolimie,
• 6. grupa opisuje wystawę w Teheranie.

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę, jak zmieniała się twór-
czość artystów, na jakich etapach jakie motywy dominowały i dlaczego. 

Nauczyciel tłumaczy słuchaczom, że najbardziej znane wydarzenie, czyli bi-
twa o Monte Cassino, oprócz tego, że była ogromnym wysiłkiem militarnym, 
to stała się również inspiracją dla twórców, a dzieła wówczas stworzone miały 
nie tylko znaczenie artystyczne, ale również dokumentujące i dzisiaj są cen-
nym źródłem historycznym. 

Słuchacze otrzymują zadanie przeczytania fragmentu podręcznika na str. 30 
o znaczeniu dokumentalnym powstałych pod Monte Cassino prac. 

W maju 1944 roku artyści wzięli czynny udział w bitwie o Monte Cassi-
no. Z karabinem w ręku i szkicownikami, na Monte Cassino tworzyli m.in.: 
Stanisław Westwalewicz, Mikołaj Portus, Tadeusz Wąs, Karol Badura, 
Stanisław Gliwa – wypowiadający się w technice linorytu, i Roman Bur-
dyłło – który oddał życie na polu bitwy. Wysokimi walorami estetyczny-
mi odznaczają się wykonane na żywo szkice i rysunki autorstwa Karola 
Badury, Jana Mariana Kościałkowskiego, Aleksandra Wernera oraz Hen-
ryka 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 w technice mieszanej, zostały wykorzystane już 
w 1944 roku w pierwszym wydaniu książki Melchiora Wańkowicza „Mon-
te Cassino”.

Prowadzący pokazuje uczestnikom zdjęcia przedstawiające cmentarz żoł-
nierzy na Monte Cassino (źródło może być dowolne, aby zwiększyć oddzia-
ływanie, można pokazać fotografie i ujęcia filmowe miejsca z różnych okre-
sów istnienia, począwszy od roku 1944, a skończywszy na współczesnych). 
Można skorzystać ze stron:

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Cmentarz_Wojenny_na_Monte_Cassino
• https://roadtripbus.pl/cmentarz-na-monte-cassino/
• www.montecassino.org.pl/

Łącząc opisy i ikonografie, wspólnie dokonujemy interpretacji symboli 
umieszczonych na cmentarzu. Załącznik nr 4.

Można do tego wykorzystać tabelę, prosząc uczniów aby wpisali do niej 
skojarzenia z danymi elementami. Następnie wspólnie odczytujemy pomy-
sły i ustalamy prawidłowe odpowiedzi. 

Podsumowaniem lekcji jest opowieść o powojennych losach artystów 
związanych z Armią generała Andersa. 

Po zakończeniu wojny wszyscy żołnierze generała Andersa stanęli przed 
trudnym wyborem dalszej drogi. Część z nich wybrała pozostanie na emi-
gracji, m. in. w Wielkiej Brytanii, ale także we Włoszech, Francji, Hiszpanii, 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i w Argentynie. 
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Około 1200 byłych żołnierzy studiowało na kierunkach artystycznych we 
Włoszech, m. in. w Rzymie, Bolonii i Florencji. 

Kilkunastu studiowało w Wielkiej Brytanii otrzymując specjalne stypendia 
od Komitetu do spraw Polaków w Wielkiej Brytanii.

Około 20 artystów z Marianem Bohuszem-Szyszką stworzyło w Londynie  
Grupę 49.

Część powróciła do Polski, będącej wówczas pod wpływami komunistów. 
Nie mieli przez wiele lat kontaktu z kolegami, którzy zostali po drugiej stro-
nie „żelaznej kurtyny”. Zdarzało się, że poddawani byli różnorakim represjom.

Jeżeli jest taka możliwość, można zadać pracę do wykonania w domu. 
Może być to praca dla wszystkich lub tylko dla chętnych. 

Do wyboru:

–  Opisz swoje odczucia, kiedy oglądasz obrazy artystów związanych z ar-
mią Władysława Andersa. MOŻESZ UŻYĆ TYLKO 5 SŁÓW!

– Wykonaj pracę plastyczną w dowolnej technice, która byłaby Twoim 
prezentem dla żołnierzy uratowanych z „nieludzkiej ziemi”. Zastanów 
się, jakich elementów symbolicznych możesz użyć. Jaka kolorystyka 
będzie dominowała. Jakiej techniki użyjesz i dlaczego.

Wykonaj własną interpretację Matki Boskiej Kozielskiej, inspirując się pła-
skorzeźbą Tadeusza Zielińskiego pt. „Matka Boska Kozielska”. Znajdź infor-
mację o historii jej powstania.

Przy tym zadaniu należy skorzystać z podręcznika na str. 11 lub/i ze strony 
internetowej www.artysciandersa.pl

Wybrane prace mają pokazać różnorodność tematów podejmowanych 
przez artystów:

• Zbigniew Turkiewicz „W obozowym baraku”
• Józef Czapski „Rysunek”
• Józef Jarema „Kościół w Tobruku po zbombardowaniu”
• Stanisław Westwalewicz „Portret kobiety”, akwarela
• Zofia Romer „Ulica w Teheranie”
• Tadeusz Wąs „Wielka Zbrodnia”.

Artyści Andersa – 45 minut (wersja 2)

Drugie zajęcia, również 45-minutowe, mogą być wykonane w wersji tylko 
pracy z filmem.

Do tego celu jednak konieczne jest wprowadzenie jak w wersji pierwszej.

Prowadzący  w trakcie miniwykładu informuje słuchaczy, na jakim tle histo-
rycznym rozgrywały się wydarzenia, o których będzie mowa na zajęciach. 
Wyjaśnia termin „nieludzka ziemia”. Odwołanie do str. 4 podręcznika i do 
mapy na str. 5. Równocześnie można użyć mapy ściennej lub mapy mul-
timedialnej w zależności od wyposażenia sali i pomocy naukowych. Wyja-
śnienie terminu znajduje się w załączniku nr 1.

W tym momencie musi pojawić się postać generała Władysława Andersa 
jako „ sprawcy” wyjścia z „nieludzkiej ziemi”. Prowadzący mówi o znaczeniu 
sztuki w życiu człowieka, zwłaszcza w bardzo trudnych czasach, jak kon-
flikty zbrojne. W tym miejscu należy uwypuklić wpływ sztuki na łagodzenie 
obyczajów oraz jej charakter terapeutyczny. Należy również podkreślić, że 
sztuka zawsze mocno wiązała się z wierzeniami i sferą sacrum.

• łagodzenie obyczajów – sztuka wszelkiego rodzaju zawsze związana 
była ze strefą piękna, a co za tym idzie, z łagodnością. Często w wie-
rzeniach bogowie opiekujący się sztuką, jak np. Apollo, byli odbiciem 
kanonów piękna swoich czasów. Szczególnie miało to związek ze sztu-
kami plastycznymi, bo człowiek jest wzrokowcem i jako pierwszy działa 
u niego właśnie zmysł wzroku. Dlatego zdobienia pojawiały się nie tyl-
ko na przedmiotach codziennego użytku ale też na broni i elementach 
chroniących walczącego takich jak tarcza. Posłowie wysyłani z misja-
mi negocjacyjnymi też występowali w strojach nie tylko bogatych, ale 
uważanych w danym kręgu kulturowym za piękne.

• charakter terapeutyczny – zwłaszcza sztuk plastycznych – jest znany 
i stosowany w medycynie od lat. Sprawdza się zwłaszcza u pacjentów 
ze schorzeniami psychicznymi, również tych z objawami agresji, u lu-
dzi po traumatycznych przeżyciach, utracie pamięci, schorzeniach neu-
rologicznych. Wykonywanie prac plastycznych zaleca się pacjentom 
w trakcie terapii wszelkiego rodzaju uzależnień. 

• wiązanie się z wierzeniami i sferą sacrum – najstarsze znane zabytki zwią-
zane ze sztuką sakralną pochodzą nawet sprzed 40 tysięcy lat i wiążą się 
z kultem płodności i zmarłych. W wielu kulturach przedstawiano w sposób 
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Artyści Andersa – 90 minut (wersja 1)

Zajęcia prowadzone w cyklu 90-minutowym są rozszerzeniem zajęć w wer-
sji 45-minutowej.

Część wprowadzająca

Prowadzący w trakcie miniwykładu informuje słuchaczy, na jakim tle histo-
rycznym rozgrywały się wydarzenia, o których będzie mowa na zajęciach. 
Wyjaśnia termin „nieludzka ziemia”. Odwołanie do str. 4 podręcznika i do 
mapy na str. 5. Równocześnie można użyć mapy ściennej lub mapy mul-
timedialnej w zależności od wyposażenia sali i pomocy naukowych. Wyja-
śnienie terminu znajduje się w załączniku nr 1.

 W tym momencie musi pojawić się postać generała Władysława Andersa 
jako „sprawcy” wyjścia z „nieludzkiej ziemi”. 

Mówi o znaczeniu sztuki w życiu człowieka, zwłaszcza w bardzo trudnych 
czasach, jak konflikty zbrojne. W tym miejscu należy uwypuklić wpływ sztu-
ki na łagodzenie obyczajów oraz jej charakter terapeutyczny. Należy rów-
nież podkreślić, że sztuka zawsze mocno wiązała się z wierzeniami i sfe-
rą sacrum.

• łagodzenie obyczajów – sztuka wszelkiego rodzaju zawsze zwią-
zana była ze strefą piękna, a co za tym idzie, z łagodnością. Często 
w wierzeniach bogowie opiekujący się sztuką, jak np. Apollo, byli od-
biciem kanonów piękna swoich czasów. Szczególnie miało to zwią-
zek ze sztukami plastycznymi, bo człowiek jest wzrokowcem i jako 
pierwszy działa u niego właśnie zmysł wzroku. Dlatego zdobienia 
pojawiały się nie tylko na przedmiotach codziennego użytku ale też 
na broni i elementach chroniących walczącego takich jak tarcza. Po-
słowie wysyłani z misjami negocjacyjnymi też występowali w stro-
jach nie tylko bogatych, ale uważanych w danym kręgu kulturowym 
za piękne.

• charakter terapeutyczny – zwłaszcza sztuk plastycznych – jest znany 
i stosowany w medycynie od lat. Sprawdza się zwłaszcza u pacjentów 
ze schorzeniami psychicznymi, również tych z objawami agresji, u lu-
dzi po traumatycznych przeżyciach, utracie pamięci, schorzeniach neu-
rologicznych. Wykonywanie prac plastycznych zaleca się pacjentom 
w trakcie terapii wszelkiego rodzaju uzależnień. 

personalny boginie i bogów, co miało ich przybliżyć wierzącym. Personaliza-
cja pomagała też w przedstawieniach plastycznych, bo odwoływała się do 
tego, co ludziom jest znane, czyli do ich własnego wizerunku. Nawet w re-
ligiach, które nie pozwalały na przedstawianie Boga w ludzkiej postaci – ju-
daizm i islam – bardzo rozwinięte było zdobnictwo za pomocą motywów ro-
ślinnych czy zwierzęcych. W chrześcijaństwie, zwłaszcza od IV wieku, kiedy 
stało się  ono religią panującą, sztuka mocno połączyła się z obrzędowością. 
Popularne stały się przedstawienia Chrystusa i świętych oraz scen z Ewan-
gelii i żywotów świętych. Mniej ukazywano postać Boga Ojca. A w tradycji ka-
tolickiej i prawosławnej ogromną popularność zyskały przedstawienia Ma-
ryi. Wiele z nich uznano za cudowne, a miejsca, w których się znajdują, stały 
się miejscami szczególnego kultu. Z czasem wraz z rozpowszechnieniem się 
technik malarskich i dostępnością sztuki obrazy zaczęły pojawiać się najpierw 
w domach możnych, a później również zwykłych ludzi. Obrazom przypisywa-
no cudowną moc ochrony przed złem. Obnoszono je i wystawiano w uroczy-
stych procesjach w chwilach zagrożenia wojną, klęską żywiołową czy innych 
nieszczęśliwych wypadkach.

Następnie uczestnicy zostają podzieleni na grupy (najlepiej, jeżeli każda 
grupa będzie liczyła nie więcej niż 4 osoby).

Prowadzący informuje, że film, który za chwilę obejrzą, będzie dzisiaj ma-
teriałem, na którym będą pracować. Każda grupa otrzymuje inne zadanie. 
Następnie efekty zostaną przedstawione na forum. 

Karty pracy do filmu jako załączniki nr 5.

Podsumowaniem zajęć będzie odczytanie odpowiedzi na zadane pytania 
tak aby wszyscy uzyskali jednolite odpowiedzi. Grupa, która będzie miała 
najwięcej prawidłowych odpowiedzi może za wygranie rywalizacji otrzy-
mać nagrodę (wedle uznania prowadzącego).
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• wiązanie się z wierzeniami i sferą sacrum – najstarsze znane zabyt-
ki związane ze sztuką sakralną pochodzą nawet sprzed 40 tysięcy lat 
i wiążą się z kultem płodności i zmarłych. W wielu kulturach przedsta-
wiano w sposób personalny boginie i bogów, co miało ich przybliżyć 
wierzącym. Personalizacja pomagała też w przedstawieniach plastycz-
nych, bo odwoływała się do tego, co ludziom jest znane, czyli do ich 
własnego wizerunku. Nawet w religiach, które nie pozwalały na przed-
stawianie Boga w ludzkiej postaci – judaizm i islam – bardzo rozwinię-
te było zdobnictwo za pomocą motywów roślinnych czy zwierzęcych. 
W chrześcijaństwie, zwłaszcza od IV wieku, kiedy stało się  ono reli-
gią panującą, sztuka mocno połączyła się z obrzędowością. Popular-
ne stały się przedstawienia Chrystusa i świętych oraz scen z Ewangelii 
i żywotów świętych. Mniej ukazywano postać Boga Ojca. A w tradycji 
katolickiej i prawosławnej ogromną popularność zyskały przedstawie-
nia Maryi. Wiele z nich uznano za cudowne, a miejsca, w których się 
znajdują, stały się miejscami szczególnego kultu. Z czasem wraz z roz-
powszechnieniem się technik malarskich i dostępnością sztuki obrazy 
zaczęły pojawiać się najpierw w domach możnych, a później również 
zwykłych ludzi. Obrazom przypisywano cudowną moc ochrony przed 
złem. Obnoszono je i wystawiano w uroczystych procesjach w chwilach 
zagrożenia wojną, klęską żywiołową czy innych nieszczęśliwych wy-
padkach.

Następnie prosi o odszukanie w tekście odpowiedzi na pytanie  jakich pro-
fesji ludzie znaleźli się w Armii generała Andersa, i wspólnie ustalamy, jakie 
to miało znaczenie.

Należy wspomnieć, że w Armii generała Andersa znaleźli się zarów-
no profesorowie, jak i analfabeci. Inteligenci, tzn. lekarze, adwokaci, 
nauczyciele, urzędnicy państwowi, ale również rzemieślnicy różnych 
profesji – krawcy, szewcy, jak też chłopi. Sprawiało to, że spotkali się 
i wymieniali doświadczeniami ludzie o różnym światopoglądzie i po-
strzeganiu świata. Inteligenci wnosili szerokie spojrzenie na problemy 
różnych dziedzin nauki, znajomość języków i innych kultur, literatury 
i trendów w sztuce. Rzemieślnicy poprzez biegłość w swoich profe-
sjach byli w stanie wykonać nie tylko przedmioty codziennego użytku, 
ale również te o wyższych walorach artystycznych, jak np. biżuteria, pa-
miątki. Chłopi, często niepiśmienni, wzbogacali armię folklorystycznymi 
elementami zapamiętanymi ze swoich stron. Miało to wpływ na zdobie-
nia, poezję czy tworzenie muzyki, w której można doszukać się elemen-
tów muzyki ludowej. 

Wszystko to sprawiało, że Armia Władysława Andersa jak żadna inna była prze-
krojem całego przedwojennego społeczeństwa ze wszystkimi jego zaletami 
i wadami. Czerpała z doświadczeń wszystkich stanów i regionów geograficznych.

Odwołanie do uczuć i praktyk religijnych – interpretacja obrazu ze stro-
ny  11  podręcznika ze wskazaniem podobieństw do najbardziej znanych 
polskich wizerunków Maryi.

Kolejnym punktem lekcji jest pokazanie szlaku bojowego żołnierzy Ander-
sa i połączenie tego z omówieniem twórczości artystycznej

• Aleksandria – wrzesień 1941 roku – 
• Kair – 27 października 1941 roku – 
• Bagdad – luty 1943 roku – 
• Tel Awiw – czerwiec 1943 roku – 
• Jerozolima – czerwiec 1944 roku – 
• Teheran – koniec 1943 roku – 

Nauczyciel prosi o obejrzenie ilustracji pochodzących z poszczególnych 
okresów i prosi o odpowiedź na następujące pytania:

• Jakie elementy wspólne widzisz w przedstawionych dziełach?
 Najczęściej pojawiające się motywy to portrety, krajobrazy i elementy 

sakralne, np. wizerunki Maryii.
• Czym się one różnią?
 Materiałem, na jakim zostały wykonane, techniką, ujęciem problemu 

(realistyczne, abstrakcyjne).
• Czym można wytłumaczyć różnice? Czy to tylko kwestia różnych tech-

nik?
 Artyści, którzy są autorami tych dzieł, byli w różnym wieku i często nale-

żeli do różnych tzw. szkół. Tworzyli w różnych technikach i formatach.
• Na ile otoczenie w którym się znajdowali artyści, wpływało na końco-

wy efekt?
 Otoczenie było najczęściej uwiecznianym motywem dlatego jego zna-

czenie jest pierwszorzędne. Na początku pojawiają się motywy miej-
sca zesłania, a w miarę wydłużania się trasy marszu pojawiają się nowe, 
często egzotyczne motywy.

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę, jak zmieniała się twór-
czość artystów, na jakich etapach jakie motywy dominowały i dlaczego. 
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Można do tego wykorzystać tabelę, prosząc uczniów aby wpisali do niej 
skojarzenia z danymi elementami. Załącznik nr 4.  Następnie wspólnie od-
czytujemy pomysły i ustalamy prawidłowe odpowiedzi. 

Podsumowaniem lekcji jest opowieść o powojennych losach artystów 
związanych z Armią generała Andersa. 

Jeżeli jest taka możliwość, można zadać pracę do wykonania w domu. 
Może być to praca dla wszystkich lub tylko dla chętnych. 

Do wyboru:

• Ułóż krzyżówkę, której hasła związane będą z życiem i twórczością arty-
stów armii Andersa. Hasło końcowe powinno brzmieć ARTYŚCI ANDERSA.

• Wykonaj pracę plastyczną w dowolnej technice, która byłaby Twoim 
prezentem dla żołnierzy uratowanych z „nieludzkiej ziemi”. Zastanów się 
,jakich elementów symbolicznych możesz użyć. Jaka kolorystyka bę-
dzie dominowała. Jakiej techniki użyjesz i dlaczego.

• Wykonaj kolaż lub grafikę Matki Boskiej Kozielskiej inspirując się pła-
skorzeźbą Tadeusza Zielińskiego pt. „Matka Boska Kozielska” i „Matką 
Boską Ostrobramską” Adama Kossowskiego.

Wybrane prace mają pokazać różnorodność tematów podejmowanych 
przez artystów:

• Zbigniew Turkiewicz „W obozowym baraku”
• Józef Jarema „Kościół w Tobruku po zbombardowaniu”
• Józef Czapski „Rysunek”
• Stanisław Westwalewicz „Portret kobiety” akwarela
• Zygmunt Turkiewicz „Kwiaty”
• Zofia Romer „Ulica w Teheranie”
• Tadeusz Wąs „Wielka zbrodnia”
• Janina Wolf-Bogucka „Kobiety kurdyjskie”
• Adam Kossowski „Matka Boska Ostrobramska”.

Artyści najczęściej przedstawiali najbliższe sobie wydarzenia i krajobrazy, 
ale zdarzało im się również malować na zamówienie, zwłaszcza portrety. 
W momentach przełomowych bitew pojawia się malarstwo batalistyczne.

Należy również przypomnieć o wyróżnikach charakterystycznych dla sztu-
ki terenów leżących na szlaku armii Andersa. Trzeba powiedzieć o różni-
cach wynikających z innego kręgu kulturowo-religijnego jak również o ele-
mentach uniwersalnych w sztuce.

Szlak armii generała Andersa wiódł przez takie tereny, jak Iran, Egipt czy 
Palestyna. Wszystkie one mają kulturę odmienną i o wiele starszą niż euro-
pejska. Jednak wielowiekowe wpływy, jakie na tych terenach się przenika-
ły, sprawiły, że sztuka łączyła w sobie wiele elementów. Przede wszystkim 
inaczej podchodzono tu do ukazywania człowieka. Ze względów religijnych 
było to ograniczone, a ukazywanie Boga w postaci personalnej u wyznaw-
ców judaizmu czy islamu było w ogóle zabronione. Inne też było podejście 
do twórczości kobiet, w tamtych kręgach niespotykane. Uniwersalne za to 
były takie elementy, jak roślinność, krajobraz, budowle.

W miarę możliwości czasowych można wybrać jedną fotografię obrazu 
z książki i poprosić uczniów, aby po kolei opisywali go jednym słowem, np. 
obraz na str. 23 ładny, uroczy, kolorowy, ekscytujący, fascynujący, ciekawy, 
intrygujący. (użyte słowa są tylko przykładowe i w żaden sposób nie mogą 
być wyznacznikiem udzielanych odpowiedzi). Wyrażenia nie mogą się po-
wtarzać. Ten, kto w wyznaczonym czasie nie dołoży swojego określenia, 
odpada z rywalizacji. 

Nauczyciel tłumaczy słuchaczom, że najbardziej znane wydarzenie, czyli 
bitwa o Monte Cassino, oprócz tego, że była ogromnym wysiłkiem militar-
nym, to stała się również inspiracją  dla twórców, a dzieła wówczas stwo-
rzone miały nie tylko znaczenie artystyczne, ale również dokumentujące 
i dzisiaj są cennym źródłem historycznym. 

Prowadzący pokazuje uczestnikom zdjęcia przedstawiające cmentarz żoł-
nierzy na Monte Cassino (źródło może być dowolne, aby zwiększyć od-
działywanie, można pokazać fotografie i ujęcia filmowe miejsca z różnych 
okresów istnienie począwszy od roku 1944, a skończywszy na współcze-
snych). Słuchacze otrzymują zadanie przeczytania fragmentu podręcznika 
na str. 30, w którym opisane jest powstanie założenia cmentarnego. Łącząc 
opis podręcznikowy i ikonografie, wspólnie dokonujemy interpretacji sym-
boli umieszczonych na cmentarzu. 
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zaleca się pacjentom w trakcie terapii wszelkiego rodzaju uzależ-
nień. 

• wiązanie się z wierzeniami i sferą sacrum – najstarsze znane zabyt-
ki związane ze sztuką sakralną pochodzą nawet sprzed 40 tysięcy lat 
i wiążą się z kultem płodności i zmarłych. W wielu kulturach przedsta-
wiano w sposób personalny boginie i bogów, co miało ich przybliżyć 
wierzącym. Personalizacja pomagała też w przedstawieniach plastycz-
nych, bo odwoływała się do tego, co ludziom jest znane, czyli do ich 
własnego wizerunku. Nawet w religiach, które nie pozwalały na przed-
stawianie Boga w ludzkiej postaci – judaizm i islam – bardzo rozwinię-
te było zdobnictwo za pomocą motywów roślinnych czy zwierzęcych. 
W chrześcijaństwie, zwłaszcza od IV wieku, kiedy stało się  ono reli-
gią panującą, sztuka mocno połączyła się z obrzędowością. Popular-
ne stały się przedstawienia Chrystusa i świętych oraz scen z Ewangelii 
i żywotów świętych. Mniej ukazywano postać Boga Ojca. A w tradycji 
katolickiej i prawosławnej ogromną popularność zyskały przedstawie-
nia Maryi. Wiele z nich uznano za cudowne, a miejsca, w których się 
znajdują, stały się miejscami szczególnego kultu. Z czasem wraz z roz-
powszechnieniem się technik malarskich i dostępnością sztuki obrazy 
zaczęły pojawiać się najpierw w domach możnych, a później również 
zwykłych ludzi. Obrazom przypisywano cudowną moc ochrony przed 
złem. Obnoszono je i wystawiano w uroczystych procesjach w chwilach 
zagrożenia wojną, klęską żywiołową czy innych nieszczęśliwych wy-
padkach.

Uczestnicy proszeni są, aby w trakcie oglądania filmu robili notatki, w któ-
rych mają znaleźć się informacje na temat artystów, którzy tworzyli, będąc 
równocześnie żołnierzami Armii generała Władysława Andersa. Proszeni są 
również, aby wybrali sobie jedno z nazwisk, nad którym będą pracować. Po 
obejrzeniu filmu prowadzący odpowiada na pytania, które mogły się ewen-
tualnie pojawić w trakcie projekcji. 

Ze względu na złożoność tematu, czyli połączenie historii i sztuki, mogą 
pojawić się pytania z każdej z tych kwestii. Słuchacze mogą pytać o tło hi-
storyczne, np.:

•	 Dlaczego	Polska	w 1939	roku	musiała	walczyć	na	dwa	fronty?	

Było to wynikiem układu pomiędzy ZSRR a III Rzeszą podpisanego w sierp-
niu 1939 roku, w którym te dwa państwa zobowiązały się do wspólnych 
działań przeciwko Polsce.

Artyści Andersa  - 90 minut (wersja 2)

– zajęcia z wykorzystaniem całego filmu

W tym wariancie na zajęciach wykorzystywany jest cały film pt. „Artyści An-
dersa”. 

Grupa uczestników informowana jest, że w pierwszej części będzie oglą-
dała film pt. „Artyści Andersa”. Przed filmem konieczne jest wprowadzenie 
historyczne. Prowadzący w trakcie miniwykładu informuje słuchaczy na ja-
kim tle historycznym rozgrywały się wydarzenia, o których będzie mowa 
na zajęciach. Wyjaśnia termin „nieludzka ziemia”. Odwołanie do str. 4 pod-
ręcznika i do mapy na str. 5. Równocześnie można użyć mapy ściennej lub 
mapy multimedialnej w zależności od wyposażenia sali i pomocy nauko-
wych. Wyjaśnienie terminu znajduje się w załączniku nr 1. W tym momen-
cie musi pojawić się postać generała Władysława Andersa jako „sprawcy” 
wyjścia z „nieludzkiej ziemi”. 

Mówi o znaczeniu sztuki w życiu człowieka, zwłaszcza w bardzo trudnych 
czasach, jak konflikty zbrojne. W tym miejscu należy uwypuklić wpływ sztu-
ki na łagodzenie obyczajów oraz jej charakter terapeutyczny. Należy rów-
nież podkreślić, że sztuka zawsze mocno wiązała się z wierzeniami i sfe-
rą sacrum.

• łagodzenie obyczajów – sztuka wszelkiego rodzaju zawsze zwią-
zana była ze strefą piękna, a co za tym idzie, z łagodnością. Często 
w wierzeniach bogowie opiekujący się sztuką, jak np. Apollo, byli od-
biciem kanonów piękna swoich czasów. Szczególnie miało to zwią-
zek ze sztukami plastycznymi, bo człowiek jest wzrokowcem i jako 
pierwszy działa u niego właśnie zmysł wzroku. Dlatego zdobienia 
pojawiały się nie tylko na przedmiotach codziennego użytku ale też 
na broni i elementach chroniących walczącego takich jak tarcza. Po-
słowie wysyłani z misjami negocjacyjnymi też występowali w stro-
jach nie tylko bogatych, ale uważanych w danym kręgu kulturowym 
za piękne.

• charakter terapeutyczny – zwłaszcza sztuk plastycznych – jest 
znany i stosowany w medycynie od lat. Sprawdza się zwłaszcza 
u pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, również tych z objawa-
mi agresji, u ludzi po traumatycznych przeżyciach, utracie pamię-
ci, schorzeniach neurologicznych. Wykonywanie prac plastycznych 
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Załączniki

Załącznik nr 1

„Nieludzka ziemia” – termin użyty przez Józefa Czapskiego, pisarza, mala-
rza i żołnierza 2. Korpusu, określający niewolę i los polskich żołnierzy i cy-
wilów w Związku Sowieckim w latach 1939–1942 – będący tytułem jego 
książki „Na nieludzkiej ziemi”, wydanej we Francji w 1949 roku. Treść książ-
ki, podzielona na trzy części, zawiera wspomnienia autora z życia w niewoli 
sowieckiej w ekstremalnie trudnych, nieludzkich warunkach i tułaczkę Po-
laków po Rosji do momentu opuszczenia Związku Sowieckiego pod opieką 
generała Władysława Andersa oraz opis mordu polskich oficerów w Katy-
niu dokonany w 1940 roku (Jan Wiktor Sienkiewicz, „Artyści plastycy gene-
rała Władysława Andersa” str. 4).

Terminem tym zwykło się określać te tereny, na które zsyłano Polaków za-
mieszkujących dawne Kresy Wschodnie. Akcja wysiedlania Polaków roz-
poczęła się 10 lutego 1940 roku i trwała do czerwca 1941 roku. Wywózce 
podlegali głównie osadnicy wojskowi, policjanci, urzędnicy państwowi, pra-
cownicy kolei, służby więziennej, nauczyciele. Trzeba pamiętać, że depor-
tacji podlegały całe rodziny.

Osadzono ich m. in. w republikach Komi, Jakuckiej, Baszkirskiej, Kazach-
skiej, w Kraju Ałtajskim i Krasnojarskim. 

Nie można z całą pewnością określić liczby deportowanych ze względu na 
niedostępność wszystkich źródeł. Różne źródła podają, że liczba ta może 
wynosić od 800 000 do 1 200 000.

Załącznik nr 2

Władysław ………………(drugie imię) Anders urodził się ………………………………………………….(do-
kładna data urodzenia), zmarł 12 maja 1970 roku. W czasie pierwszej woj-
ny światowej służył w Armii………………………………………………………………………………(podać nazwę 
państwa). W odrodzonej Polsce nadal służył w wojsku. Walczył w kam-
panii wrześniowej i 29 września 1939 roku został ranny i dostał się do nie-
woli sowieckiej. Po wybuchu wojny pomiędzy Związkiem Radzieckim 
a Niemcami został mianowany dowódcą tworzonych Polskich ………………………….. 
Zbrojnych w ZSRR (w wolne miejsce wstaw wyraz, tak aby utworzyć peł-
ną nazwę formacji).  Latem ……………………………. roku wyprowadził swoich żołnie-

•	 W	jakich	okolicznościach	doszło	do	utworzenia	Armii	Władysława	An-
dersa	w ZSRR?

Stało się tak po napaści Niemiec na ZSRR, kiedy to przedstawiciele pol-
skiego i radzieckiego rządu podpisali porozumienie o wspólnym działaniu 
przeciwko Niemcom. Do nowo tworzonej armii trafili ochotnicy zamieszku-
jący tereny zajęte przez Związek Radziecki, jak i przetrzymywani w łagrach 
i więzieniach obywatele polscy.

•	 W	jaki	sposób	artyści	znaleźli	się	w nowo	tworzonej armii?

W pierwszej kolejności deportowano i zamknięto w więzieniach polskich 
inteligentów, w tym również artystów. Kiedy dowiedzieli się o tworzeniu no-
wej polskiej armii, tak jak pozostali, zgłosili się do niej jako ochotnicy.  

W razie wątpliwości pomocny może być podręcznik przygotowany dla 
ucznia i strona internetowa www.artysciandersa.pl. Kolejnym krokiem jest 
podzielenie uczniów na grupy, tak aby w jednej znaleźli się wszyscy, któ-
rzy wybrali danego artystę. Następnie uczestnicy za pomocą strony in-
ternetowej i informacji z filmu piszą wspólnie biogram wybranego arty-
sty i przedstawiają go na forum klasowym. Zakończeniem jest wykonanie 
przez każdego z uczestników pracy w stylu jak najbardziej przypominają-
cym twórczość wybranej osoby. Prace mogą zostać ocenione lub wysta-
wione w miejscu do tego przeznaczonym, np. w szkolnej galerii.
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Załącznik nr 3 – odpowiedzi (elementy, które mogą się znaleźć w opi-
sach)

1. grupa opisuje wystawę w Aleksandrii – wrzesień 1941 r., patronat do-
wódcy Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie i prezydenta miasta Aleksan-
drii. Jej zadaniem było nawiązanie kontaktów artystycznych pomiędzy arty-
stami z Armii Polskiej i Aleksandrii. Prace swoje wystawił tam Józef Jarema.

2. grupa opisuje wystawę w Kairze – był on miejscem kilkukrotnych wy-
staw. Patronem honorowym był król Egiptu. Oprócz Polaków wystawiali tam 
Brytyjczycy, Amerykanie, Grecy, Jugosłowianie.

3. grupa opisuje wystawę w Bagdadzie – wystawa utrzymana w tradycji 
postimpresjonistycznej. Wystawiono tam prace Józefa Czapskiego, Jerze-
go Młodnickiego, Józefa Jaremy, Edwarda Matuszczaka, Zygmunta Turkie-
wicza.

4. grupa opisuje wystawę w Tel Awiwie – kilka wystaw na przestrzeni kil-
ku lat. Uczestnikami byli m.in. Józef Jarema, Józef Czapski. Wywołała żywą 
dyskusję w Klubie Żydów Polskich

5. grupa opisuje wystawę w Jerozolimie – zaprezentowano tam prace 
Krystyny Domańskiej, Alicji Drwęskiej i Anny Stahl. Wojsko ofiarowało Ziemi 
Świętej Ołtarz Polski autorstwa Tadeusza Zielińskiego ustawiony na dzie-
dzińcu kościoła św. Piotra w Tyberiadzie. 

6. grupa opisuje wystawę w Teheranie –  ostatnia na szlaku wędrówki na 
Wschodzie. Później wojsko zostało przegrupowane i w większości przewie-
zione na Półwysep Apeniński. Wystawiało tam 26 malarzy. 

Załącznik nr 4

SYMBOL             ZNACZENIE

Znicz cmentarny

Wawrzyn 

Brązowe orły

Biały orzeł

Orły husarskie

rzy i około 20 tysięcy cywilów z granic ZSRR i przeszedł z nimi na teren 
…………………………………(wpisz nazwę państwa, do którego się udał). Walczył ze swo-
im wojskiem m. in. we Włoszech, gdzie jego żołnierze wsławili się zdoby-
ciem zamienionego w twierdzę klasztoru na ……………………………………….............. (podać 
nazwę wzgórza o które w 1944 roku toczono ciężkie walki). Po zakończe-
niu wojny pozostał na emigracji. Przez rząd Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej pozbawiony obywatelstwa zmarł w Londynie. Pochowany został 
wśród swoich żołnierzy na Monte Cassino.

Załącznik nr 2  – proponowane odpowiedzi

Władysław Albert (drugie imię) Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku 
(dokładna data urodzenia), zmarł 12 maja 1970 roku. W czasie pierwszej 
wojny światowej służył w Armii Rosyjskiej ewentualnie odpowiedź Ce-
sarstwa Rosyjskiego (podać nazwę państwa). W odrodzonej Polsce nadal 
służył w wojsku. Walczył w kampanii wrześniowej i 29 września 1939 roku 
został ranny i dostał się do niewoli sowieckiej. Po wybuchu wojny pomię-
dzy Związkiem Radzieckim a Niemcami został mianowany dowódcą two-
rzonych Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (w wolne miejsce wstaw wyraz, tak 
aby utworzyć pełną nazwę formacji). Latem 1942 roku wyprowadził swo-
ich żołnierzy i około 20 tysięcy cywilów z granic ZSRR i przeszedł z nimi na 
teren Iranu (wpisz nazwę państwa do którego się udał). Walczył ze swo-
im wojskiem m.in. we Włoszech, gdzie jego żołnierze wsławili się zdoby-
ciem zamienionego w twierdzę klasztoru na Monte Cassino (podać nazwę 
wzgórza, o które w 1944 roku toczono ciężkie walki). Po zakończeniu wojny 
pozostał na emigracji. Przez rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po-
zbawiony obywatelstwa zmarł w Londynie. Pochowany został wśród swo-
ich żołnierzy na Monte Cassino.

Załącznik nr 3

• 1. grupa opisuje wystawę w Aleksandrii;
• 2. grupa opisuje wystawę w Kairze;
• 3. grupa opisuje wystawę w Bagdadzie;
• 4. grupa opisuje wystawę w Tel Awiwie;
• 5. grupa opisuje wystawę w Jerozolimie;
• 6. grupa opisuje wystawę w Teheranie.
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4.  Jakie motywy pojawiały się w twórczości artystów-żołnierzy?
5.  Która z prezentowanych prac plastycznych podobała się wam najbar-

dziej i dlaczego?

III grupa

Oglądając film, odpowiedz na pytania:

1.  Jaka była liczebność Armii generała Andersa?
2.  Kim była Karolina Lanckorońska? Zbierz z całego filmu jak najwięcej infor-

macji.
3.  Czym był Art Club?
4.  Jakie były powojenne losy artystów z armii? 
5.  Która z prezentowanych prac plastycznych podobała się wam najbar-

dziej i dlaczego?

IV grupa

Oglądając film, odpowiedz na pytania:

1.  Z czego przed wojną słynął generał Anders?
2.  Kim był Józef Jarema? Zbierz z całego filmu jak najwięcej informacji.
3.  Gdzie w Wielkiej Brytanii znajdowały się obozy dla ewakuowanych 

z Włoch polskich żołnierzy?
4.  Jaki rodzaj sztuki uprawiali artyści z Grupy 49?
5.  Która z prezentowanych prac plastycznych podobała się wam najbar-

dziej i dlaczego?

Załącznik nr 5 – proponowane odpowiedzi

I grupa

Oglądając film, odpowiedz na pytania:

1.  Pod jakimi nazwami funkcjonowała Armia Władysława Andersa?
 Armia Polska na Wschodzie, 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne).
2.  Kim był Stanisław Westwalewicz? Zbierz z całego filmu jak najwięcej in-

formacji.
 Oficer, przeżył obóz w Kozielsku. Po wojnie wrócił do Polski.
3.  Jaki tytuł nosiła objazdowa wystawa twórczości artystów na szlaku bojowym?
 Armia Polska na Wschodzie w plakatach i fotografii.

Załącznik nr 4 – przykładowe odpowiedzi

SYMBOL             ZNACZENIE

Znicz cmentarny Symbol wiecznego światła

Wawrzyn  Zwany też laurem symbol zwycięstwa 
W starożytności nagroda dla sportowców

Brązowe orły  Orzeł to ptak królewski i zwycięski, a brąz był 
najczęściej wykorzystywanym materiałem na 
pomniki

Biały orzeł Godło Polski

Orły husarskie  Połączenie symboliki orła jak wyżej ze skrzy-
dłami husarskimi, które były znakiem najbar-
dziej rozpoznawalnej i utytułowanej zwycię-
stwami formacji polskiej

Załącznik nr 5

I grupa

Oglądając film, odpowiedz na pytania:

1.  Pod jakimi nazwami funkcjonowała Armia Władysława Andersa?
2.  Kim był Stanisław Westwalewicz? Zbierz z całego filmu jak najwięcej in-

formacji.
3.  Jaki tytuł nosiła objazdowa wystawa twórczości artystów na szlaku bo-

jowym?
4.  W jakich miastach we Włoszech studiowali żołnierze Władysława Andersa?
5.  Która z prezentowanych prac plastycznych podobała się wam najbar-

dziej i dlaczego?

II grupa

Oglądając film, odpowiedz na pytania:

1.  Ludzi jakich profesji i pochodzenia wchodzili w skład armii Władysła-
wa Andersa?

2. Jakie pracownie artystyczne istniały w Armii?
3.  Kim był Marian Bohusz-Szyszko? Zbierz z całego filmu jak najwięcej in-

formacji.
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IV grupa

Oglądając film, odpowiedz na pytania:

1.  Z czego przed wojną słynął generał Anders?
 Z zamiłowania do koni, doskonale uszytych mundurów i kontaktów ze 

światem artystycznym.
2.  Kim był Józef Jarema? Zbierz z całego filmu jak najwięcej informacji.
 Artysta, trafił do Armii generała Andersa poprzez Rumunię i Syrię. Prze-

szedł cały szlak bojowy, twórca Art Clubu.
3.  Gdzie w Wielkiej Brytanii znajdowały się obozy dla ewakuowanych 

z Włoch polskich żołnierzy?
 W Sudbury i Kingwood Common.
4.  Jaki rodzaj sztuki uprawiali artyści z Grupy 49?
 Sztukę abstrakcyjną.
5.  Która z prezentowanych prac plastycznych podobała się wam najbar-

dziej i dlaczego?

Załącznik nr 6

1  Wypisz wszystkie nazwiska artystów, jakie udało ci się  „wyłapać” z filmu.
 Tadeusz Znicz-Muszyński, Jadwiga Żylińska, Maria Litauer, Stanisław 

Westwalewicz, Roman Sznajder, Zygmunt Turkiewicz, Andrzej Kuhn, 
Stanisław Gliwa, Karol Badura, Feliks Topolski, Leon Piesowocki, Alek-
sander Werner, Ryszard Demel, Antoni Dobrowolski, Zygmunt Kowa-
lewski, Halina Nałęcz, Józef Czapski, Józef Jarema.

2  Jakimi słowami określany jest w filmie generał Anders?
 Doskonały dowódca, znawca sztuki, miłośnik i hodowca koni wyścigowych.
3  Jakie pracownie artystyczne działały w Armii Andersa?
 Krawiecka, hafciarska, stolarska, lalkarska, malarska.
4  Ilu żołnierzy generał Anders wysłał na studia?
 Około 1200.
5  Jakie ośrodki (miasta), w których studiowali polscy artyści wymieniane 

są w filmie?
 Rzym, Bolonia, Florencja, Londyn.

4.  W jakich miastach we Włoszech studiowali żołnierze Władysława Andersa?
 Rzym, Bolonia, Florencja.
5.  Która z prezentowanych prac plastycznych podobała się wam najbar-

dziej i dlaczego?

II grupa

Oglądając film, odpowiedz na pytania:

1.  Ludzi jakich profesji i pochodzenia wchodzili w skład armii Władysła-
wa Andersa?

 Lekarze, prawnicy, rzemieślnicy, chłopi.
2. Jakie pracownie artystyczne istniały w armii?
 Malarska, hafciarska, lalek, stolarska, krawiecka.
3.  Kim był Marian Bohusz-Szyszko? Zbierz z całego filmu jak najwięcej informacji.
 Artysta malarz, profesor, opiekun artystów w Armii Andersa, przygoto-

wywał kandydatów na Akademię Sztuk Pięknych, twórca Grupy 49
4.  Jakie motywy pojawiały się w twórczości artystów-żołnierzy?
 Motywy związane ze wspomnieniami ojczyzny oraz krajobraz, który wi-

dzieli na szlaku bojowym. 
5.  Która z prezentowanych prac plastycznych podobała się wam najbar-

dziej i dlaczego?

III grupa

Oglądając film, odpowiedz na pytania:

1.  Jaka była liczebność Armii generała Andersa?
 Żołnierze ok. 78 tys.
 Cywile 37 tys w tym 18 tys. dzieci.
2.  Kim była Karolina Lanckorońska? Zbierz z całego filmu jak najwięcej in-

formacji.
 Doktor historii sztuki, żołnierz 2. Korpusu.
3.  Czym był Art Club?
 Założony przez Józefa Jaremę, stawiał sobie za zadanie prezentację 

twórczości polskich artystów z Armii generała Andersa.
4.  Jakie były powojenne losy artystów z Armii? 
 Część została na emigracji, część wróciła do Polski. Większość tworzyła 

dalej, chociaż byli też tacy, którzy zmienili zawód.
5.  Która z prezentowanych prac plastycznych podobała się wam najbar-

dziej i dlaczego?
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czył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Felicjana Szczę-
snego Kowarskiego. Uczył się tkactwa, liternictwa oraz sztuki egipskiej.

W czasie drugiej wojny światowej aresztowany przez władze sowiec-
kie. Osadzony na Łubiance, a potem w Kozielsku. W 1941 roku, po amne-
stii, dostał się do Wojska Polskiego w Rosji. Przeszedł wraz z 2. Korpusem 
Armii gen. Władysława Andersa cały szlak bojowy. Wraz z nim, przez Bli-
ski Wschód, dotarł do Włoch, do Rzymu. Jeszcze w Teheranie, Jerozolimie, 
Bejrucie, Kairze organizował wystawy sztuki swoich kolegów-artystów z Ar-
mii Polskiej na Wschodzie jako kierownik Wydziału Plastycznego. Był też 
korespondentem wojennym. Walczył pod Monte Cassino. W 1946 roku jego 
prace, pokazujące walki o Monte Cassino, znalazły się wśród prac dwuna-
stu polskich malarzy, odwołujących się do tej tematyki, na wystawie zorga-
nizowanej wówczas w Rzymie.

 W 1948 roku po demobilizacji przeniósł się do Londynu, gdzie osiadł na 
stałe i gdzie związał się ze środowiskiem polskich artystów plastyków. Na-
leżał do Zrzeszenia Plastyków Polskich na Obczyźnie. W Wielkiej Brytanii 
został rysownikiem „Życia” i „Gazety Niedzielnej”. Współpracował też z Pa-
ryską Kulturą jako ilustrator oraz włoskim czasopismem „Irydion”.  W Anglii 
swoje prace wystawiał w Galerii Grabowskiego oraz w Drain Gallery Halimy 
Nałęcz. Zginął tragicznie potrącony przez samochód w Londynie.

Jego pierwsze prace utrzymane były w stylistyce impresjonistycznej. Po-
tem Turkiewicz przeszedł na stronę abstrakcji o filozoficznych konotacjach 
i niejednoznacznej tematyce. Artysta stworzył własną technikę fresco. Cykl 
obrazów „Drzewo Wiadomości” uznawany jest przez krytyków za jeden 
z najciekawszych w jego twórczości.

Stanisław Westwalewicz (urodził się 13 listopada 1906 roku w Kozienicach, 
zmarł 15 maja 1997 roku w Tarnowie) – malarz, grafik i rysownik.

Stanisław Westwalewicz studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
w latach 1928–1933, pod kierunkiem profesorów Włodzimierza Jareckiego, 
Ignacego Pieńkowskiego, Karola Frycza i Fryderyka Pautscha. Pierwsza in-
dywidualna wystawa jego prac miała miejsce w Pałacu Sztuki w Krakowie 
w 1937 roku. W 1938 roku ożenił się z Wandą Konieczną.

We wrześniu 1939 roku zgłosił się do wojska, służąc w stopniu podporuczni-
ka. Po 17 września dostał się do niewoli radzieckiej, do 1941 roku był więzio-
ny w obozie w Kozielsku a później w obozie jenieckim NKWD w Griazowcu. 

Załącznik nr 7 – przykładowe biogramy artystów

Leon Stanisław Piesowocki urodził się 9 grudnia 1925 roku w Poznaniu, jako 
drugie dziecko Juliusza Piesowockiego (1889–1979) i Łucji, z domu Kurow-
skiej (1894–1972). Poza rocznym pobytem w Berlinie (1935–1936) wycho-
wywał się, wspólnie z siostrą Wandą i bratem Kazimierzem, na Jerzycach. 
W 1943 roku powołany do Wermachtu ze względu na niemieckie obywatel-
stwo, został wysłany do Bourg-en-Bresse we Francji, a następnie w okolice 
Livorno we Włoszech. Po dezercji do aliantów, dostał się do polskiego obozu 
przejściowego w bazie II Korpusu w Motolla koło Taranto, a następnie przy-
dzielony został do II Oddziału Kontrwywiadu w Trzeciej Brygadzie Strzelców 
Karpackich. Uczył się rysunku i malarstwa w rzymskiej Accademia delle Bel-
le Arti (1945–1946), zaś po przeniesieniu się wraz z armią Andersa do Wielkiej 
Brytanii w 1946 r., kontynuował naukę w polskim Studium Malarstwa Sztalu-
gowego i Grafiki Użytkowej w Waldingfield k. Sudbury, w którym zajęcia pro-
wadzili m.in. Marian Bohusz-Szyszko i Wojciech Jastrzębowski.

Po demobilizacji w czerwcu 1947 roku został zatrudniony w Biurze Projektowa-
nia Miast w Portsmouth. Dzięki stypendium Komitetu do spraw Oświaty Pola-
ków, mógł podjąć naukę w Sir John Cass College of Art w Londynie. Wspólnie 
z m.in. Tadeuszem Beutlichem, Ryszardem Demelem, Januszem Eichlerem, 
Kazimierzem Dźwigiem i Aleksandrem Wernerem założył Grupę 49, której 
członkowie zamieszczali rysunki na łamach „Orła Białego” i organizowali do-
roczne wystawy w londyńskiej Kingley Gallery, a następnie Grabowski Galle-
ry. Od 1952 roku prowadził wraz z Zygmuntem Kowalewskim firmę projektu-
jącą i wykonującą witryny. Przez ponad dziesięć lat tworzyli – głównie dla biur 
turystycznych i firm transportowych – oryginalne dekoracje, często z zastoso-
waniem papieroplastyki. W tym samym roku ożenił się z Tillą Benderm. Z tego 
związku w 1954 roku urodziła się córka Krystyna. W 1960 r. przeprowadził się 
z Londynu do Steyning, gdzie urządził pracownię oraz warsztat drukarski. Jed-
nocześnie sporo tworzył i miał kilka wystaw indywidualnych.

Zauroczony Prowansją, przeprowadził się w 1976 roku do Pont-de-Barret, 
co ograniczyło współpracę z galeriami. W latach 1981–1984 mieszkał we 
Frankfurcie, gdzie dla tamtejszego „Figuren Theater” projektował sceno-
grafie i plakaty oraz ilustrował książki dla dzieci. Na początku lat 80. zwią-
zał się z Marie Luise Ritter, matką Saskii – drugiej córki artysty (urodzonej 
w 1982 roku) i powrócił do Francji. 

Zygmunt Turkiewicz – artysta malarz, grafik, rysownik, ilustrator książek; 
ur. 1912 roku w Chełmie – zmarł 1973 roku w Londynie. W 1939 roku ukoń-
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rzystał z amnestii i przyłączył się do Armii Andersa. Wraz z jej 2. Korpusem 
przeszedł cały szlak bojowy. Brał udział w walkach o Monte Cassino, co 
utrwali w licznych szkicach i wierszach. W czasie wojny swój warsztat do-
skonalił też, wykonując szkice do utworzonego w 1943 roku pisma „Sitwa”.

Jego praca wykonana na konkurs „Bitwa o Monte Cassino” w 1957 roku zo-
stała uznana przez komisję za najlepszą spośród 500 nadesłanych tam 
dzieł i otrzymała pierwszą nagrodę.    

Z Włoch wyemigrował do Argentyny z żoną, znaną w tym kraju malarką 
Vittorią Benassai. Mieszkał tam w latach 1948–1953, gdzie utrzymywał się, 
pracując jako drwal i stolarz. Nie porzucił jednak malarstwa, któremu po-
święcał wolny czas. Jego sytuacja zmieniła się w 1953 roku po indywidual-
nej wystawie twórczości w prestiżowej  galerii Van Riel w Buenos Aires, któ-
ra sprawiła, że został doceniony tu w końcu jako artysta. Wyrazem uznania 
było przyznanie Badurze „Wielkiej Nagrody Argentyny”.  

 W 1953 roku wrócił z powrotem do Rzymu. Nie bez pewnych trudności po 
kilku latach nieobecności, odbudował swoją pozycję i związał się z tutej-
szym środowiskiem artystycznym. O jego pozycji i uznaniu świadczy indy-
widualna wystawa jego prac, zorganizowana w renomowanej galerii „Il Ca-
mino”, w 1962 roku. Badura był też jednym z niewielu Polaków przyjętych 
jako honorowy członek do Academii Tiberiana. Otrzymał we Włoszech li-
czące się nagrody Leonarda da Vinci i Dantego Alighieri.

Po drugiej wojnie odwiedził Polskę tylko raz. Z tej podróży przywiózł garst-
kę cieszyńskiej ziemi, która spoczęła wraz z nim na cmentarzu w Prima Por-
ta pod Rzymem, gdzie został pochowany. 

Jego prace pokazano w Polsce w latach 70. XX wieku na kilku wystawach 
w Bielsku-Białej i Cieszynie. Po jego śmierci w 1985 odbyły się też dwie 
retrospektywne wystawy, jedna w Galerii Kordegarda w Warszawie, druga 
w Galerii Awangarda we Wrocławiu.

Badurę jako malarza interesował nie człowiek, lecz pejzaż. Przed wojną stu-
diował i utrwalał na swych płótnach widoki Beskidów. Niestety, ze szkiców 
i obrazów z tych młodzieńczych, przedwojennych lat zachowało się prak-
tycznie niewiele. Malarstwo Badury należy do szeroko pojętego koloryzmu, 
popularnego w Polsce przed drugą wojną światową, natomiast na emigra-
cji konsekwentnie kontynuowanego również po jej zakończeniu. W swo-
ich obrazach zajmował się przede wszystkim pejzażem, widokami miast 

Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej wstąpił do Armii Polskiej gen. An-
dersa. Został przydzielony do polowej drukarni wydającej tygodnik „Orzeł 
Biały”, a później do sekcji graficznej Oddziału Oświaty II Korpusu w Neapolu.

Po zakończeniu wojny pozostał w Rzymie i wziął udział w pracach zało-
życielskich międzynarodowego stowarzyszenia artystów Circolo Artisti-
co Internazionale. Później wyjechał do Wielkiej Brytanii. Powrócił do Pol-
ski w czerwcu 1947 roku. W 1951 roku zamieszkał w Pilźnie, a od 1962 roku 
w Tarnowie. Od 1974 roku pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Od-
działu Związku Polskich Artystów Plastyków w Tarnowie. Należał również 
do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1975 roku został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Twórczość Stanisława Westwalewicza to przede wszystkim malarstwo 
sztalugowe (martwe natury, pejzaże i portrety) i akwarelowe. Zajmował się 
także sztuką sakralną. Jego dziełem są m.in. polichromie w kościołach: kar-
melitów w Pilźnie, Dobrkowie, Porębie Radlnej czy Przecławiu oraz 16 obra-
zów przedstawiających świętych w kościele Trójcy Świętej w Tarnowie. Na-
malował także obraz beatyfikacyjny Marii Teresy Ledóchowskiej.

W latach 90. XX wieku miało miejsce kilka dużych wystaw retrospektyw-
nych twórczości Stanisława Westwalewicza, m.in. w Instytucie Polskim 
w Wiedniu (1992), Pałacu Sztuki w Krakowie (1993), Galerii Sztuki Współ-
czesnej w Tarnowie (1993 i 1996) oraz Muzeum Regionalnym w Kozienicach 
(1996 – w związku z 90. urodzinami malarza).

Stanisław Westwalewicz zmarł 15 maja 1997 roku w Tarnowie i został po-
chowany na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie – Krzyżu. Uroczysto-
ściom pogrzebowym przewodniczył kapelan Rodzin Katyńskich, ksiądz 
Zdzisław Peszkowski.

Karol Badura – malarz, pisarz, poeta, nauczyciel, oficer 2. Korpusu Wojska 
Polskiego oraz korespondent wojenny Armii Andersa; urodził się w 1907 roku 
w Aleksandrowicach – zmarł w 1983 roku w Rzymie. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym uczył w szkołach na Śląsku Cieszyńskim, studiując jednocze-
śnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studia przerwał wybuch wojny. 
Kontynuował je później, jak wielu innych artystów z Armii Andersa, w Królew-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, gdzie dyplom uzyskał w 1946 roku.

W 1939 roku uciekł z Górnego Śląska na Wschód, do Lwowa, gdzie został 
aresztowany i wywieziony do łagru. Na mocy układu Sikorski–Majski  sko-
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Załącznik nr 8 – przykładowe techniki artystyczne

Malarstwo olejne – technika posługująca się farbami olejnymi. Polega ona 
na pokrywaniu naprężonego i zagruntowanego płótna, gładkiej deski lub in-
nego podobrazia farbami, składającymi się z oleju lnianego (lub rzadziej in-
nych roślinnych olejów schnących, np. konopnych, makowych) i odpowied-
nich pigmentów. Malarstwo olejne ma bardzo dużą swobodę w doborze 
i mieszaniu barw, uzyskiwaniu efektu matu lub połysku. Z łatwością tworzą 
się efekty półprzezroczystości, przenikania barw oraz złożone faktury, jak 
również impasty. Umożliwia ona wielokrotne retuszowanie przez nakładanie 
kolejnych warstw farby na obraz. Obrazy olejne cechuje duża trwałość.

Malarstwo akwarelowe – technika ta polega na malowaniu rozcieńczony-
mi w wodzie pigmentami na porowatym papierze, który szybko wchłania 
wodę. Rozcieńczone pigmenty nie są kryjące. Pozostawiają widoczną fak-
turę papieru, co powoduje, że na efekt pracy bardzo duży wpływ ma barwa 
i faktura papieru. Kolejne warstwy farby nie pokrywają się całkowicie, dlate-
go nie można dokonywać nimi poprawek i retuszy. To czyni z akwareli jed-
ną z trudniejszych technik malarskich. Obrazy malowane tą techniką mają 
zazwyczaj delikatną, pastelową kolorystykę.

Malarstwo akrylowe – technika malarska wykorzystująca farby akrylowe, 
które w porównaniu z farbami olejnymi czy akwarelowymi zostały wynale-
zione stosunkowo niedawno bo w latach 40. i 50. minionego wieku. Farby 
akrylowe są oparte na żywicy syntetycznej i mają wszystkie zalety farb tra-
dycyjnych. Ich cechą charakterystyczną jest krótki czas wysychania, trwa-
łość, odporność na skutki starzenia i elastyczność. Można nimi uzyskać 
efekty bardzo zbliżone do efektów, jakie dają farby olejne. Umożliwiają peł-
ne mieszanie kolorów i dokonywanie retuszy. 

Kolaż – główną zasadą tej techniki jest łączenie ze sobą różnych materia-
łów tak, by stworzyć ciekawą kompozycję. Do kolażu używa się gazet, tka-
nin, fotografii oraz różnych przedmiotów, które naklejane są na płótno lub 
papier za pomocą kleju. Obraz może być łączony z innymi technikami ma-
larskimi lub graficznymi.

Pastel – technika malarska i rysunkowa, do której używa się pałeczek paste-
lowych. Robi się je z pigmentów drobno mielonych, zmieszanych z wypeł-
niaczem, np. kredą lub glinką, połączonych spoiwem tak, że tworzą gęstą 
pastę. Z pasty formuje się pałeczki, a następnie je suszy. Jako podobra-
zie dla kompozycji pastelowych najczęściej wykorzystuje się powierzchnie 

i architekturą. Jego kompozycje wyróżniają się kubizującą formą, część 
z nich ociera się o abstrakcję malarską, nawiązuje do postimpresjonizmu. 
W niektórych pracach artysta odwołuje się do zgeometryzowanych pejza-
ży Paula Cezanne’a, nie rezygnując przy tym z lekcji koloryzmu.

Zofia Romer, także Dembowska-Romer, z domu Zofia Dembowska (urodzi-
ła się 16 lutego 1885 roku w Dorpacie, zmarła 23 sierpnia 1972 roku w Mont-
realu) – malarka pochodzenia polskiego.

Córka lekarza Tadeusza Dembowskiego i jego żony Matyldy z domu Gros-
se. Studia malarskie rozpoczęła w Wilnie u Iwana Pietrowicza Trutniewa, 
kontynuowała w Krakowie i Monachium. W latach 1903–1904 studiowała 
w Paryżu u Jacques Émile Blanche i Luc-Olivier Mersona. Zakończyła stu-
dia w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych u Józefa Siedleckiego.

Debiutowała w 1909 roku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. W latach 1909–1913 uczestniczyła w wystawach Towarzystwa Za-
chęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

W roku 1911 poślubiła Eugeniusza Romera (1871–1943), właściciela uzdro-
wiska w Cytowianach na Litwie.

Podczas pierwszej wojny światowej Zofia i Eugeniusz Romerowie przeby-
wali w Annińsku na Witebszczyźnie (obecnie wieś Anninskoje, rejon siebie-
ski, obwód pskowski, Rosja). Po zakończeniu wojny wrócili do Cytowian.

W 1926 roku zaprezentowała swe prace (głównie pejzaże) na wystawie in-
dywidualnej w Rydze i w Szawlach.

Podczas drugiej wojny światowej, 16 czerwca 1941 roku Zofia Romer zosta-
ła wywieziona wraz z mężem w głąb Rosji do republiki autonomicznej Komi 
i przez Teheran, Kair, Londyn i USA dostała się do Kanady. Mąż zmarł w Rosji 
w roku 1943.

Jej obrazy znajdują się w kolekcjach muzeów litewskich oraz w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Portrety z okresu pobytu w Kanadzie znajdują 
się w wielu zbiorach prywatnych.
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Płaskorzeźba – rodzaj reliefu. Kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie 
kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Dzie-
ło uzyskuje się poprzez rzeźbienie, kucie lub odlewanie. Płaskorzeźby po-
wstawały jako dekoracja architektoniczna, jednak często stanowią odrębne 
dzieło sztuki.

Witraż – kompozycja figuralna lub ornamentalna z barwnych szkieł łączo-
nych ołowianymi ramkami osadzonych między żelaznymi sztabami. Witra-
że stosowano głównie w budownictwie sakralnym. Technika witrażu znana 
była w starożytności, następnie została rozpowszechniona we wczesnym 
średniowieczu, a rozwinęła się w sztuce gotyckiej. Renesans witrażownic-
twa nastąpił na przełomie wieków XIX i XX w sztuce secesji.

Pejzaż, malarstwo krajobrazowe – przedstawiające krajobraz, widok natu-
ry lub otoczenia miejskiego.

Malarstwo rodzajowe – malarstwo o tematyce związanej z życiem co-
dziennym, obyczajami, obrzędami, pracą, wypoczynkiem i zabawą. W sce-
nach rodzajowych bohaterami są zwykle anonimowe osoby, przedstawia-
ne bez upiększeń i idealizacji, podczas wykonywania zwykłych czynności.

Malarstwo batalistyczne – przedstawienia scen bitewnych, pochodów 
wojennych, oblężeń i życia obozowego.

Marynistyczne – przedstawia krajobraz morski z łodziami, okrętami, widok 
portu, wybrzeża oraz sceny batalistyczne na morzu.

szorstkie. Do utrwalania pasteli stosuje się różnego rodzaju fiksatywy. Ko-
lory wykonane w tej technice malarskiej są świetliste, miękkie i łagodne.

Asamblaż – kompozycja z przedmiotów gotowych, trójwymiarowa odmia-
na kolażu. Praca złożona z różnego rodzaju przedmiotów: codziennego 
użytku, bezużytecznych fragmentów, form naturalnych, wszelkich możli-
wych obiektów. Asamblaż może mieć postać jednego obiektu powstałego 
z połączenia innych lub może stanowić rodzaj zbioru, kolekcji przedmiotów. 
Poszczególne fragmenty w asamblażu mogą być ze sobą sklejone, związa-
ne, umieszczone w rodzaju wspólnego pojemnika, luźno położone, powie-
szone obok siebie itd. Dzięki asamblażom z fragmentów tworzone są nowe 
znaczenia, powstają nowe związki między znaczeniami, które niosą ze sobą 
składowe części.

Grafika – obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na różnych 
podłożach: papierze, tkaninie lub uprzednio przygotowanej formie. Rozróż-
niamy grafikę artystyczną zwaną też warsztatową oraz grafikę użytkową. 
Grafika artystyczna, tzw. warsztatowa, wyróżnia się skupieniem w rękach 
artysty całego procesu twórczego, od projektu przez wykonanie matrycy 
do wykonania odbitek – rycin, które mają wartość oryginalnych dzieł sztu-
ki. Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca 
celom użytkowym. Związana jest z rynkiem wydawniczym i reklamą. Grafi-
ka użytkowa obejmuje plakat, ilustracje, druki okolicznościowe, magazyny, 
gazety, znaczki pocztowe, banknoty, ekslibrisy i liternictwo.

Ikona – obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyńskiej, wyobrażają-
cy postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-sym-
boliczne, charakterystyczny dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, 
w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Ikony najczęściej malowano 
na specjalnie przygotowanym drewnie cedrowym lub cyprysowym. Naj-
starsze ikony były malowane przeważnie przy zastosowaniu techniki en-
kaustycznej (połączenie spoiwa na bazie wosku pszczelego z pigmentem). 
Od VI wieku farby te zaczęto zastępować temperą, w której spoiwem jest 
wino, ocet lub woda zmieszane z żółtkiem jajka kurzego (tempera jajowa).

Rzeźba – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malar-
stwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość. Sposób wykonania rzeźby zale-
ży od użytego materiału. Najczęściej używa się drewna, kamienia, meta-
li szlachetnych, tworzywa sztucznego, kości słoniowej, gipsu, gliny, brązu, 
wosku i innych.
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Test sprawdzający dla ucznia do tematu lekcji:  
Artyści Andersa

1  Termin „nieludzka ziemia” oznacza:
  tereny , na których podczas okupacji powstawały obozy koncentra-

cyjne
  tereny działania polskich żołnierzy w Afryce
  tereny w północno-wschodniej części ZSRR, na które zsyłano m.in. 

obywateli polskich z ziem zajętych w 1939 r.  

2 Generał Władysław Anders w czasach II Rzeczpospolitej znany był 
m.in. z
  zamiłowania do jazdy konnej, 
  występów w teatrze
  pokrewieństwa z brytyjską rodziną królewską

3  Do armii generała Andersa przyjmowano 
  tylko inteligentów
  tylko chłopów
  ludzi różnego pochodzenia

4  Malarstwo batalistyczne ukazuje głównie 
  sceny bitew
  pejzaże
  sceny z życia rodzinnego

5  Grupę 49 stworzył 
  Stanisław Westwalewicz
  Marian Bohusz-Szyszko
  Władysław Anders

6  Jakie pracownie artystyczne działały w armii Andersa
  złotnicza, stolarska, kowalstwa artystycznego, hafciarska
  modelarska, krawiecka, złotnicza, lalkarska
  krawiecka, hafciarska, stolarska, lalkarska, malarska

7  Jak nazywało się wzgórze, o które w maju 1944 roku żołnierze II Kor-
pusu toczyli zacięte walki 
  Monte Casino
  Mont Blanc
  Monte Sernio

8  Kto był twórcą Art Clubu
  Józef Jarema
  Zygmunt Turkiewicz
  Feliks Topolski

9  Który z artystów wcześniej przeżył obóz w Kozielsku
  Aleksander Werner
  Stanisław Westwalewicz
  Józef Czapski

10  Ikona to obraz o tematyce sakralnej malowany na desce. Charaktery-
styczny jest dla 
  islamu
  chrześcijaństwa wschodniego
  katolicyzmu

11  Jaki tytuł nosiła objazdowa wystawa twórczości artystów armii An-
dersa na szlaku bojowym
  artyści z nieludzkiej ziemi
  obrazy z bojowego szlaku
  armia Polska na Wschodzie w plakatach i fotografii

12  Znicz na pomniku żołnierzy pod Monte Casino symbolizuje
  wieczne światło
  drogę żołnierzy do kraju
  ziemię, z której przybyli żołnierze

13  Karolina Lanckorońska była
  doktorem medycyny, żołnierzem 2. Korpusu
  doktorem prawa, żołnierzem 2. Korpusu
  doktorem historii sztuki, żołnierzem 2. Korpusu

14  Kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej 
lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła to
  asamblaż
  płaskorzeźba
  pastela
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