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Joanna Tomalska 

 

MICHAŁ DUNIEC – SZKIC DO BIOGRAFII ZAPOMNIANEGO 

BIAŁOSTOCKIEGO ARTYSTY 
 

 

 Pisanie o sztuce Białegostoku przed drugą wojną światową przypomina opowiadanie o 

świecie, którego już nie ma. Jak można opowiedzieć o mieście, które w 1944 r., a właściwie 

rok wcześniej, przestało istnieć? Jak mówić o kulturze i artystycznej twórczości w miejscu, 

w którym przetrwało tak niewiele prac artystów, tworzących z własnej woli lub pracujących 

w osławionych warsztatach Oskara Steffena w białostockim getcie? Co wiemy o malarzach, 

rzeźbiarzach, grafikach, aktorach – słowem: artystach wszelkiej maści, dla których Białystok 

był miastem rodzinnym albo miastem dobrowolnego lub wymuszonego okolicznościami 

osiedlenia? Co wiemy o dramatycznych losach Marii Amalii ze Schmoraków Bernzweigowej, 

utalentowanej malarki i autorki galerii portretów białostockich dam? Co wiemy o aktywności 

artystów żydowskiego pochodzenia, którzy tak gremialnie przyjechali do naszego miasta 

jesienią 1939 r.? Co się stało z artystyczną produkcją członków związku artystów Zachodniej 

Białorusi z siedzibą w Białymstoku, do której należał jeden z bardzo znanych w regionie 

malarzy – Józef Charyton? 

 Pytania można mnożyć, przy obecnym stanie badań jest ich znacznie więcej niż 

odpowiedzi, ale sam fakt, że wiemy o co pytać jest dla wyjaśnienia problemu równie istotny, 

pozwala bowiem wytyczyć kierunki badań. 

 Nie mniej ważnym pytaniem, na które także nie znamy odpowiedzi, jest kwestia 

wykorzystania w Białymstoku sztuki do celów politycznych. Bezpardonowa eksploatacja 

talentów, znana z okresu stalinizmu i lat późniejszych, nie była obca okupantom niemieckim. 

Sytuację twórców w takich okresach równie lapidarnie jak trafnie podsumował Jerzy Zaruba: 

artysta jest jak zdun, raz stawia piec na plebanii, innym zaś razem w domu publicznym. 

 W niniejszym tekście chciałabym przedstawić jednego z najbardziej utalentowanych, 

zarazem zaś jednego z najmniej znanych spośród białostockich artystów: Michała Duńca. 

Kim był? Kto był jego mistrzem? Co malował? Co było dlań artystyczną inspiracją? Jakie 

były losy artysty i co się stało z jego pracami? 

 Z zachowanej w zbiorach rodzinnych fotografii, zapewne zdjęcia oficjalnego z 

legitymacji lub innego dowodu tożsamości, patrzy na świat młodzieniec o szczupłej twarzy, 

krótko ostrzyżonych ciemnych włosach i wyrazistych ciemnych oczach. Nie wiemy, kiedy 

wykonano tę fotografię, z pewnością jednak jest jedną z wczesnych podobizn malarza i 

pochodzi z białostockiego okresu jego życia. 

 Niewiele wiadomo artyście, zaś zachowane wiadomości są niepewne. Michał Duniec 

był członkiem jedynej znanej formacji artystycznej w przedwojennym Białymstoku, grupy 

3F: „Forma – Farba – Faktura”. Data jej powstania należy do niewyjaśnionych aspektów 

historii sztuki Białegostoku, formację znamy dziś z jedynego folderu wystawy, w którym 

znalazła się informacja o trzech jego obrazach: „Motyw taneczny”, „Murzynka” i „Kwiaty”
1
. 

 W 1931 r. Michał Duniec wziął udział w białostockim Salonie Jesiennym, zaś na 

przełomie 1931 i 1932 r. prezentował nieznany dziś obraz „Postać siedząca” w Salonie 

Zimowym w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie
2
. 

 Grupa 3F nie była dużą formacją, obok Michała Duńca należeli do niej białostoccy 

malarze: Bencjon Rabinowicz, Czesław Sadowski, Nachum Edelman i Ichiel Tynowicki. 

                                                 
1
 Archiwum Ewy i Mariusza Chacianowskich. 

2
 Polskie życie artystyczne w latach 1915 – 1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – 

Gdańsk 1974, s. 254. 
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 Spośród członków ugrupowania najlepiej są dziś znani Czesław Sadowski (1902 – 

1959) i Bencjon Rabinowicz (1905 – 1989). Pierwszy, rysownik, malarz i pedagog, uczeń 

Karola Tichego, należał do popularnych postaci lokalnej bohemy artystycznej. Był autorem 

udanych karykatur ważnych ówcześnie postaci białostockiego życia politycznego i 

kulturalnego, wedut i pejzaży
3
. Był też stypendystą białostockiego magistratu, władze miasta 

ufundowały artyście pobyt w Paryżu w latach 1929 – 1930. Jak możemy przypuszczać 

stypendium otrzymał w uznaniu zasług za dotychczasową działalność, może też była to forma 

nagrody za artystyczną aktywność. Czesław Sadowski był postacią znaną, świetnym 

rysownikiem i portrecistą i niezłym malarzem, o czym przekonują rysowane zdecydowaną 

kreską autoportrety, portrety matki i karykatury
4
. 

 Jak długo Czesław Sadowski bawił w Paryżu? Czy był uczniem któregoś ze znanych 

wówczas artystów francuskich? Zorganizowaną przezeń w stolicy Francji wystawę zwiedzili, 

jak donosiła białostocka prasa, sławni rodacy mieszkający w Paryżu, m.in. sama Maria 

Skłodowska-Curie i Maria Mickiewiczówna, wnuczka Adama. Dla mieszkańca 

prowincjonalnego miasta pobyt w artystycznej stolicy świata był zapewne silnym przeżyciem, 

zaś artysta wykorzystał ów pobyt na wszelkie sposoby. Po powrocie do Białegostoku Czesław 

Sadowski próbował zaktywizować miejscowe środowisko artystyczne i życie kulturalne. 

Należał do współzałożycieli Grupy Plastyków Białostockich 3F „Forma – Farba – Faktura”, 

organizował wystawy, odczyty i spotkania, malował portrety i karykatury miejscowej 

śmietanki towarzyskiej. Dlaczego więc w 1938 r. zdecydował się na wyjazd do Lwowa? 

Ponoć tuż po wojnie, w 1944 lub 1945 r. przyjechał do rodzinnego miasta, jednak nie doszło 

do porozumienia z nowym wówczas środowiskiem plastycznym, w efekcie artysta na zawsze 

wyjechał do Łodzi. 

 Prawdziwa międzynarodowa kariera stała się udziałem innego członka Grupy 3F, 

Bencjona Rabinowicza, który również został uhonorowany stypendium artystycznym 

(trzyletnim) w Paryżu. W odróżnieniu od Czesława Sadowskiego pozostał tu do końca życia, 

nie zrywając jednak związków z rodzinnym miastem (w którym pozostała cała jego rodzina), 

brał udział w organizowanych tu (a właściwie współorganizowane przezeń) wystawach
5
. 

Niewiele wiadomo o jego białostockiej twórczości. Zachowana reprodukcja rysunkowego 

portretu ojca, sygnowana „Benn” i datowana na 1928 r., przedstawia głowę brodatego 

mężczyzny w kapeluszu
6
. Szlachetne rysy modela o wąskich oczach pod lekko 

zmarszczonymi brwiami, z długim, orlim nosem i małymi ustami okolonymi wąsami i brodą, 

zostały zaznaczone twardą zdecydowaną kreską, rysy twarzy zaś uległy lekkiej kubizującej 

geometryzacji, szczególnie widocznej w zarysie nosa, załamaniu skroni i rysunku ucha. 

 Do artystów najsłabiej znanych należy Ichiel Tynowicki (daty życia nieznane). Znamy 

zachowany w reprodukcji drzeworyt zatytułowany „Zamenhofa naskodomo”
7
, 

przedstawiający rozpadający się drewniany dom ujęty od szczytu, z małą niską przybudówką 

od frontu. W Białymstoku, rodzinnym mieście Ludwika Zamenhofa, dwukrotnie odbywały 

się uroczyste kongresy esperantystów: w 1927 i 1931 r., zapewne grafika powstała dla 

upamiętnienia owego wydarzenia
8
 Ten sam motyw przedstawił także Czesław Sadowski, tyle 

                                                 
3
 J. Tomalska, Białystok za pałacową bramą, Rewiry artystów, „Ananke”, nr 1 – 2 (66 – 67), [2012], s. 22. 

4
 Zbiory Muzeum Historycznego, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 

5
 J. Tomalska, Bencjon Rabinowicz, Litografie, [katalog wystawy], Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok 

2010, passim. 
6
 Archiwum Ewy i Mariusza Chacianowskich. 

7
 Ichiel Tynowicki, Zamenhofa Naskodomo en Bialystok, drzeworyt, [w:] „Enciklopedio de Esperanto”, t. 1, red. 

L. Kökény, V. Blezer, Budapeszt 1933, il. 68. Pocztówka z reprodukcją zachowała się w zbiorach Sammlung für 

Plansprachen und Esperantomuseum der Österreichischen Nationalbibliothek w Wiedniu; panu Christianowi 

Cimpa serdecznie dziękuję za pomoc. 
8
 „Enciklopedio de Esperanto”, t. 1, s. 74. 
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że w sposób bardziej realistyczny. Na wystawie Grupy 3F Ichiel Tynowicki zaprezentował 

cztery nieznane dziś obrazy: „Lunapark”, „Motyw urbanistyczny”, „Blondynka” i „Tulipany”. 

 Równie mało wiadomo dziś o życiu i twórczości Nahuma Edelmana (daty życia 

nieznane). Na wystawie Grupy 3F pokazał dwa obrazy: „Żydzi” i „Martwa natura”. Jak 

wynika z folderu mieszkał wówczas przy ul. Grochowej 28. Niewiele więcej wiadomo dziś o 

tym artyście. Zmarł podczas II wojny światowej w białostockim getcie, gdzie był zatrudniony 

w osławionej pracowni kopii obrazów Oskara Steffena
9
. Znany jedynie z przedwojennej 

reprodukcji rysunek tuszem (?) przedstawia dwóch brodatych mężczyzn w ujęciu wprost, 

w chałatach i nakryciach głowy, upozowanych symetrycznie wobec siebie, z głowami lekko 

odchylonymi na zewnątrz i brodami tworzącymi kształt litery V. Szeroko kładzione plamy 

ekspresyjnie pogrubionego konturu w partiach twarzy i ramion, szeroki kontur w partii nóg 

oraz świadome uproszczenia nadające rysunkowi znamiona malarskiego potraktowania 

tematu, wreszcie nie pozbawione humoru ujęcie świadczą o niepoślednim talencie niesłusznie 

zapomnianego malarza. Kilka prac tego białostockiego artysty znajduje się dziś w zbiorach 

Yad Vashem w Jerozolimie
10

. 

 Równie tajemniczym malarzem pozostawał Michał Duniec, również jeden z członków 

grupy „Forma – Farba – Faktura”. Do niedawna był znany jedynie z kilku zachowanych w 

przedwojennej prasie czarno-białych reprodukcji
11

. Jedna z nich, prezentowana na plenerowej 

wystawie „Ślady pamięci” w lipcu i sierpniu 2011 r. przy białostockim Ratuszu
12

, przedstawia 

półpostać młodej kobiety o dłoniach splecionych na piersi, i kokieteryjnie przekrzywionym 

kapelusiku. Jej owalną twarz o regularnych rysach rozświetlają duże oczy o migdałowym 

wykroju, ze spojrzeniem skierowanym w lewo, charakteryzuje zaś mały nos i usta o wyraźnie 

wykrojonej górnej linii. Silny akcent tworzy ciemna plama sięgających ramion, rozdzielonych 

nad czołem włosów. Uwagę zwracają duże, schematycznie zaznaczone dłonie o lekko tylko 

zaznaczonych palcach. 

 Inny obraz miał się zachować w prywatnych zbiorach w Stanach Zjednoczonych: 

znany jedynie z niedoskonałej fotografii i wykonany nieznaną techniką przedstawia 

chaotyczny układ płotów i małych drewnianych budek przykrytych jedno- lub dwuspadowym 

dachami, z fragmentem płotu na pierwszym planie i drewnianym domkiem w głębi. 

W znamionującym talent wysokiej próby obrazie, malowanym szerokimi płaskimi 

pociągnięciami pędzla, dominują odcienie pruskiego błękitu zrównoważone akcentami 

żółcieni i ugru
13

. 

 O życiu Michała Duńca wiadomo bardzo niewiele. Bardzo niepełna, lakoniczna notka 

w Słowniku artystów polskich informuje, że w 1931 r. wziął udział w Salonie Zimowym 

w Białymstoku oraz wystawie w warszawskim Salonie Instytutu Propagandy Sztuki
14

. 

Kontakt z mieszkającą w Izraelu rodziną artysty pozwolił nieco pełniej poznać biografię i 

twórczość tego znakomitego i niesłusznie zapomnianego artysty. 

 Jak się okazało omówiony wyżej, znany dotąd jedynie z reprodukcji portret młodej 

kobiety szczęśliwym zbiegiem okoliczności zachował się w zbiorach rodzinnych, dzięki 

czemu możemy poznać jego kolorystykę i sposób malowania. Linearny obraz wyróżnia 

stonowana kolorystyka: jasna karnacja i jasne włosy modelki harmonizują z lekko 

rozbielonym odcieniem błękitnej bluzki, mocny akcent zaś tworzy modny w tym czasie 

                                                 
9
 J. Tomalska, J. Szczygieł – Rogowska, Warsztaty Oskara Steffena, Nieznany rozdział z dziejów getta w 

Białymstoku, „Pro Memoria”, Pismo Muzeum Auschwitz – Birkenau, nr 21 (29) 2009, s. 173 – 179. 
10

 Pani Pninie Rubesh z Yad Vashem w Jerozolimie serdecznie dziękuję za pomoc. 
11

 Archiwum Ewy i Mariusza Chacianowskich. 
12

 Wystawa zorganizowana przez Fundację „Sąsiedzi” prezentowała reprodukcje obrazów dziesięciu 

białostockich artystów; archiwum własne autorki. 
13

 Archiwum Ewy i Mariusza Chacianowskich. 
14

 Duniec Michał [w:] Słowniki artystów polskich i w Polsce działających, Malarze, Rzeźbiarze, Graficy, t. II, 

Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975, s. 116. 
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ciemny kapelusz – kubełek odsłaniający czoło dziewczyny. Brak pewności utalentowanego 

artysty jest widoczny tylko w sposobie malowania nieco zbyt dużych rąk modelki, 

szczególnie jej prawej dłoni o nieczytelnym zarysie palców
15

. 

 W innym portrecie rudowłosa modelka zwrócona w ¾ w lewo, z kokieteryjnym 

spojrzeniem ciemnych oczu i wydatnymi kośćmi policzkowymi, została wyrysowana 

płynnym ciemnym konturem, wyraziście odcinającym sylwetkę od tła, złożonego z 

przenikających się plam ultramaryny, rozbielonego błękitu i łamanego czerwienią różu. Na 

dekoracyjnie potraktowane włosy składają się nieregularne plamy chromowej zieleni i 

akcentów brązu. Na długiej wygiętej szyi i odsłoniętym dekolcie lekki światłocień tworzą 

plamy jasnej chromowej zieleni. 

 W innym obrazie ta sama modelka o gładkich ciemnorudych włosach przykrytych 

jasną chustką, z wysokim, odsłoniętym czołem i dużymi, błękitnymi oczami, została 

przedstawiona w półpostaci na neutralnym tle w ciemnym odcieniu nasyconej kobaltowej 

zieleni. Nosi jasnobłękitną bluzkę z nieregularnymi plamami odcieni czerwieni i pomarańczy, 

z kontrastową jasnoróżową wstawką w partii dekoltu. Obraz, w którym wartości dekoracyjne 

i czysto malarskie (zestawienie odcieni barw, statyczna poza modelki) tworzą harmonijną 

całość i świadczą o niekwestionowanym talencie młodego malarza. Obraz został namalowany 

w stylistyce bliskiej twórczości wysoko cenionego malarza Eugeniusza Zaka (1884 – 1926): 

z wyrazistym, ciemnym konturem i twardym, płaskim modelunkiem, bez dbałości o 

szczegół
16

. 

 Jeden z najciekawszych pod względem formalnym obrazów, przedstawiający kościół 

farny (zespół bazyliki archikatedralnej) w Białymstoku, to dzieło, w którym architektura 

została sprowadzona do zestawienia uproszczonych brył geometrycznych, ukazanych z żabiej 

perspektywy. Niewielka późnorenesansowa budowla z jedną wieżą, tzw. stary kościół 

fundacji Piotra Wiesiołowskiego, został zestawiony z majestatyczną bryłą neogotyckiej 

świątyni o zdwojonej wieży. Wrażenie architektonicznej monumentalności potęguje niski 

punkt widzenia. Geometryczną twardość i kompozycyjną surowość obrazu autor starał się 

zniwelować, przydając na pierwszym planie z lewej sylwetkę skręconego, bezlistnego 

drzewa. Wyrysowany twardym konturem obraz, w którym wszystkie linie zdają się podążać 

ku górze, sprawia też wrażenie weduty odrealnionej, miasta bez mieszkańców. To wrażenie 

potęguje koloryt, z dominacją szarości i ultramaryny i ciemnego, groźnego nieba z akcentami 

szarych chmur. 

 Nie wszystkie obrazy artysty są równie mroczne. Przedstawiony w pełnym słońcu 

pejzaż, z kępą drzew na pierwszym planie i niewielką prostokątną sadzawką w głębi to dzieło 

na wskroś malarskie, z gęstą fakturą kładzionych alla prima nasyconych barw: kobaltowej i 

chromowej zieleni, błękitu i ultramaryny oraz akcentów ugru. Próżno by tu szukać twardego 

konturu czy płaskiego modelunku, znanego z innych prac artysty. 

 Trudno oceniać twórczości malarza na podstawie kilkunastu dzieł, zachowanych 

w zbiorach prywatnych, szczególnie że wszystkie pochodzą sprzed 1930 r., to jest z czasów, 

kiedy ich autor był bardzo młodym człowiekiem. Jego biografia pozostaje słabo rozpoznana, 

przekazane przez rodzinę informacje biograficzne również pozostają niepewne, łącznie z datą 

urodzenia. 

 Według przekazów rodzinnych Michał Duniec urodził się w Białymstoku w 1912 r. 

w biednej rodzinie żydowskiej. Pierwsze artystyczne nauki pobierał w Białymstoku, ale nie 

wiadomo, kto był jego nauczycielem. W rodzinie zachował się przekaz, informujący, że 

młody artysta wykorzystywał do malowania wszystko, co możliwe, również worki po 

                                                 
15

 Wszystkie niżej opisane obrazy pochodzą ze zbiorów rodzinnych w Izraelu. Rodzinie artysty serdecznie 

dziękuję za pomoc w zbieraniu materiałów. 
16

 J. Pollakówna, Malarstwo polskie: między wojnami, 1918 – 1939, Warszawa 1982, il. 28, 30, 31. 
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ziemniakach, co z jednej strony może stanowić dowód ubóstwa, z drugiej zaś przemożnej 

potrzeby malowania. 

 W 1930 r. część rodziny młodego malarza podjęła decyzje o wyjeździe na stałe do 

Palestyny, w 1932 lub 1933 r. wyjechali rodzice Michała Duńca, Szejna i Izaak, zabierając ze 

sobą część dzieł syna. Michał pozostał w rodzinnym mieście. Dlaczego podjął taką decyzję? 

Czy zdecydowały względy artystyczne? Czy wiązała go z miastem grupa artystyczna 3F 

„Forma – Farba – Faktura”? Nie wiadomo. Z pewnością jednak fakt, że wyjeżdżający zabrali 

ze sobą również prace brata i syna, przyczynił się do ich zachowania, w Białymstoku bowiem 

nie zachowała się żadna jego praca. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności część prac 

młodego malarza spłonęła w pożarze izraelskiego domu, przetrwało tylko kilkanaście (około 

dwudziestu) dzieł, które są dziś dowodem talentu wysokiej próby. 

 Co działo się życiu artysty po wyjeździe rodziny? Jego losy pozostają dla nas 

tajemnicą. W rodzinie zachowała się wiadomość, że Michał Duniec wyjechał do ówczesnego 

Leningradu i gdzie miał się ożenić. Tam przyszły na świat dwie jego córki. Do późnych lat 

czterdziestych XX w. utrzymywał kontakt z rodzicami, po ich śmierci więzi z rodziną uległy 

rozluźnieniu. Jeszcze w początkach lat sześćdziesiątych utrzymywał kontakty z rodziną, 

później, zapewne nie bez wpływu sytuacji politycznej, owe kontakty stały się coraz rzadsze. 

Michał Duniec zmarł w Leningradzie w późnych latach sześćdziesiątych XX w. 

 Kiedy wyjechał? Te wiadomości również nie są pewne. Zapewne już po zajęciu 

Białegostoku przez wojska radzieckie. Być może jego talent został doceniony przez 

nieznanego z nazwiska leningradzkiego malarza, który tworzył w Bialymstoku związek 

artystów Zachodniej Białorusi? Nazwisko Michała Duńca nie pojawia się w znanych dziś 

katalogach ówczesnych wystaw w Brześciu i Moskwie, zatem być może Michała Duńca już 

tu wówczas nie było. Nie jest też, jak się wydaje, notowany w materiałach archiwalnych, 

(teczkach osobowych) kandydatów do związku artystów Zachodniej Białorusi z siedzibą 

w Białymstoku, zachowanych w moskiewskich archiwum
17

. 

 Być może wyjechał do ówczesnego Związku Radzieckiego już po zakończeniu 

wojny? W rodzinie zachowały się bowiem wiadomości, świadczące iż Michał Duniec należał 

do oddziałów partyzanckich, działających w podbiałostockich lasach, lecz nie mamy 

pewności, która wersja jego biografii jest prawdziwa. 

 Czy w Leningradzie pozostał malarzem? Czy poddał się rygorom socrealizmu? Czy 

brał czynny udział w powojennym życiu artystycznym? Czy w dzisiejszym Petersburgu 

zachowały się jego prace? Czy wracał w nich do białostockiej młodości? 

 Pytania można mnożyć. Nie wiadomo, kto był nauczycielem Michała Duńca, niektóre 

cechy jego twórczości, takie jak płaskość i dekoracyjność ujęcia, przypominają dzieła 

lwowskiego malarza Ottona Hahna (1904 – 1942), choć białostockiemu malarzowi obce są 

daleko idące ekspresyjne uproszczenia
18

. Być może najsilniejszy wpływ na artystyczne 

wybory młodego malarza miała działalność grupy „Jung Idysz”, łódzkiej grupy założonej w 

1919 r. przez Mojżesza Brodersona, Jankiela Adlera, Marka Szwarca i Wincentego 

Braunera
19

, lecz daleko idące deformacje zostały przez Michała Duńca złagodzone. 

 W niektórych pracach czytelny jest również wileński klasycyzm, lecz przetworzony na 

indywidualną modłę. Artystyczne związki z Wilnem nie byłyby niczym dziwnym, jako że dla 

Białegostoku właśnie Wilno było najbliższym i najsilniejszym ośrodkiem artystycznym. 

 Nietrudno też odnaleźć w pracach Michała Duńca fascynację twórczością starszego 

odeń Romana Kramsztyka (1885 – 1942). W „Portrecie aktorki Marii Strońskiej” Romana 
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Kramsztyka, datowanym na około 1920 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
20

 

odnajdziemy podobną dekoracyjność, twardość modelunku i harmonię barw, choć w obrazach 

białostockiego malarza widoczna jest większa swoboda (wynikająca być może z faktu, że 

jego obrazy nie były malowane na sprzedaż?). 

 W większości przypadków w portretach Michała Duńca modelką była siostra artysty 

Ewa (Hava), w pejzażach zaś – rodzinne miasto. Czy malował również innych członków 

rodziny? Czy sprzedawał swoje obrazy? 

 Czy jest możliwe, by autorem przedstawionych obrazów, świadczących przecież nie 

tylko o wybitnym talencie, lecz także artystycznej dojrzałości, był tak młody malarz? Jeśli 

istotnie Michał Duniec urodził się w 1912 r., jego zachowane w rodzinnych zbiorach prace 

powstały przed 1930 – 1932 r., sprzed daty emigracji jego bliskich do Palestyny. Ich autor 

liczył wówczas tylko około dwudziestu lat. Rzadko się zdarza, by twórcą dzieł o tak wysokim 

poziomie artystycznym był tak młody malarz. 

 W Polsce okres międzywojenny jest czasem niezwykłego rozkwitu talentów 

artystycznych. W tę epokę bujnego rozwoju kultury w sposób szczególny wpisuje się 

Białystok, gdzie przyszło na świat wielu wybitnych artystów, zupełnie zapomnianych przez 

następne pokolenia. Fascynująca, odkrywana powoli artystyczna przeszłość naszego miasta, 

pozwala przypomnieć bardzo wiele ważnych i obdarzonych wyjątkowym talentem postaci, 

dla których rodzinne miasto okazało się zbyt ciasne. Wielu (m.in. Molli Chwat, Nota 

Kozłowski, Simon Segal i Bencjon Rabinowicz) wyjechało stąd na zawsze. Michał Duniec 

jest jedną z ważnych osobowości w tej grupie. Jeśli wyjechał przed zajęciem miasta przez 

wojska niemieckie, bez wątpienia uchronił się przed podzieleniem losu wielu mieszkańców 

miasta. Niniejszy artykuł jest pierwszą po latach niepamięci próbą oddania hołdu wybitnemu 

artyście.  
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