
Przewodnik po wystawie 

„Henryk Streng/Marek Włodarski” 

i modernizm żydowsko-polski” 

w tekście łatwym do czytania i rozumienia 

Część 3. Wojna i po wojnie 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie



Wstęp 

To jest trzecia część przewodnika po wystawie 

„Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski” 

Najlepiej czytać przewodnik po kolei. 

Zacznij od części pierwszej i drugiej, 

potem przeczytaj tą części przewodnika. 

Wszystkie części znajdziesz na stronie Muzeum. 

Jeśli czytasz przewodnik na komputerze,  

możesz otworzyć część pierwszą i drugą klikając poniżej: 

Przewodnik po wystawie część 1. Ulica we Lwowie 

Przewodnik po wystawie część 2. Sztuka w obronie człowieka 

PAMIĘTAJ: 

Artysta miał dwa imiona i nazwiska, 

dlatego nazywamy go Henryk/Marek. 

Z tej części przewodnika dowiesz się, 

dlaczego musiał zmienić imię i nazwisko.

http://artmuseum.pl/public/upload/files/Henryk-Streng-Marek-Wlodarski-cz.-1.pdf
http://artmuseum.pl/public/upload/files/Henryk-Streng-Marek-Wlodarski-cz.-2.pdf


Druga wojna świ atowa 

Henryk/Marek był Polakiem i Żydem. 

W domu mówił po polsku, 

a jego rodzina wyznawała judaizm, czyli religię Żydów. 

Nie wiemy, czy sam Henryk/Marek był osobą religijną, 

Ale w dokumentach miał wpisane, że jest Polakiem i Żydem. 

Kiedy Henryk/Marek miał 41 lat 

rozpoczęła się druga wojna światowa. 

Wojnę rozpoczął niemiecki przywódca: Adolf Hitler. 

Hitler nienawidził Żydów i kazał ich mordować. 

Wojska niemieckie zaatakowały Lwów. 

Żołnierze Hitlera mieli zabić 

wszystkich mieszkających tu Żydów. 

Henryk/Marek musiał się ukrywać. 

Nikt nie mógł wiedzieć, że jest Żydem, 

dlatego zniszczył swoje dokumenty. 

Zmienił żydowskie imię i nazwisko: Henryk Streng, 

na polskie: Marek Włodarski.



Wnętrza i  martwe natur y 

Henryk/Marek ukrywał się w mieszkaniu przyjaciół. 

Przez 2 lata siedział zamknięty w pokoju. 

Nikt nie mógł wiedzieć, że jest w mieszkaniu, 

dlatego nie mógł z niego wychodzić i wyglądać przez okno. 

Nie mógł nawet rozmawiać z przyjaciółmi, 

bo sąsiedzi mogli usłyszeć jego głos. 

Kiedy siedział sam w pokoju, rysował otaczające go przedmioty. 

Rysował kredkami na kartkach z notesu, 

bo w czasie wojny trudno było kupić farby i płótna.



Zadanie 1 

Jakie przedmioty ty masz w pokoju? Narysuj je. 

Czy ty rysujesz w czasie wolnym? Czy lubisz inaczej spędzać czas? 

Co byś robił, gdybyś musiał długo siedzieć w samotności? 

Napisz lub narysuj. 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................



Kopie obrazów 

Przyjaciele, u których ukrywał się Henryk/Marek 

interesowali się sztuką 

i mieli dużo albumów z obrazami słynnych artystów. 

Henryk/Marek kopiował słynne dzieła. 

Namalował na przykład mężczyznę w kapeluszu z piórami. 

Skopiował obraz holenderskiego malarza Rembrandta. 

Zadanie 2 

Narysuj w ramce swoją wersję mężczyzny w kapeluszu z piórami.

Obraz Rembrandta Obraz Henryka/Marka 

Miejsce na Twój obraz 



Rysunki z obozu 

Henrykowi/Markowi nie udało się ukryć do końca wojny. 

Żołnierze Hitlera odnaleźli go 

i wysłali do obozu koncentracyjnego. 

Obóz koncentracyjny był więzieniem, 

w którym bardzo źle traktowano więźniów. 

Silni więźniowie musieli ciężko pracować, 

ale za swoją pracę nie dostawali pieniędzy. 

Dostawali bardzo mało jedzenia 

i umierali ze zmęczenia lub głodu. 

Słabi więźniowie nie mogli pracować 

i strażnicy ich zabijali. 

W czasie drugiej wojny światowej w obozach koncentracyjnych 

zginęło bardzo wielu ludzi.



Henryk/Marek rysował ludzi w obozie. 

Dzięki rysunkom, wiemy jak żyli. 

Na jednym rysunku pokazał więźniów, 

którzy modlą się przed obrazem Matki Boskiej. 

Wspólne modlitwy pomagały więźniom. 

Czuli, że nie są sami 

i wierzyli, że Bóg im pomoże. 

W obozie Henryk/Marek  

malował też obrazki religijne. 

Na ilustracji widzisz  

taki obrazek z Matką Boską. 

Robił jeden rysunek,  

a potem kopiował go wiele razy. 

Kopie rysunków rozdawał więźniom, 

żeby mogli się przy nich modlić.



 

Zadanie 3 

Do tego zadania będziesz potrzebować kalkę rysunkową, 

czyli kartkę z cienkiego papieru. 

Kupisz ją w sklepie papierniczym. 

Możesz wykorzystać też kawałek białego papieru śniadaniowego. 

Połóż kalkę lub papier śniadaniowy na obrazku poniżej. 

Kalka i papier śniadaniowy są przeźroczyste, 

dlatego widzisz przez nie obrazek. 

Przerysuj obrazek kopiując czarne kontury. 

Właśnie w taki sposób Henryk/Marek mógł kopiować obrazki.



Wymazane syg natur y 

Po wojnie Henryk/Marek nie wrócił do Lwowa. 

Zamieszkał w Warszawie. 

Poślubił Janinę Brosch, u której ukrywał się podczas wojny. 

Do końca życia artysta używał nowego imienia i nazwiska: 

Marek Włodarski. 

Na obrazach sprzed wojny były jednak podpisy: Henryk Streng. 

Henryk/Marek nie chciał, 

żeby na obrazach było jego dawne imię i nazwisko. 

Dlatego wziął ostre narzędzie i zdrapał nim farbę w miejscu, 

w którym były podpisy. 

Na obrazach malowanych po wojnie podpisywał się : Włodarski.



Ilustracje 

Obraz „Ulica” pochodzi z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, 

a obraz „Budowa” z kolekcji LIBRA Dom Aukcyjny. 

Pozostałe obrazy Henryka/Marka pokazane w tym przewodniku  

pochodzą z kolekcji Galerii Piekary i Fundacji Art Space 9/11 w Poznaniu.  

Obraz Rembrandta pochodzi z muzeum Mauritshuis w Hadze. 

W tekście wykorzystano też ilustracje udostępniane na licencji Creative Commons. 

To znaczy, że autorzy piktogramów pozwalają korzystać z nich ludziom. 

Zazwyczaj za korzystanie z piktogramów musisz zapłacić. 

Ci autorzy pozwalają korzystać z piktogramów bezpłatnie. 

Ilustracje możesz znaleźć w internecie i możesz ich użyć. 

Autorzy proszą o napisanie, że to oni zrobili ilustracje. 

Proszą też, żeby podać nazwę licencji Creative Commons. 

Nazwę licencji zapisuje się skrótem, na przykład CC BY 4.0. 

Wzór dowodu osobistego pochodzi od Zylli 

i jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0. 

Pozostałe ilustracje zrobił Sergio Palao. 

Można je pobrać ze strony ARASAAC (http://www.arasaac.org). 

Są udostępnione na licencji CC (BY-NC-SA). 

Właścicielem piktogramów jest rząd Aragonii. 

Autorzy 

Tekst opracowali: Marta Przasnek, Anna Szczepanik i Leszek Bocheński 

https://arasaac.org/
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