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Dofinansowano	ze	środków	Ministra	Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego

przy	współpracy	
Narodowego	 
Instytutu	Dziedzictwa

Od Redakcji

W	związku	 z	 80.	 rocznicą	 wybuchu	 drugiej	 wojny	 światowej	 przygotowaliśmy	 oko-
licznościowy	numer	„Spotkań	z	Zabytkami”,	niemal	w	całości	poświęcony	dziełom	
sztuki,	zabytkom	architektury	oraz	związanym	z	nimi	ludziom	w	kontekście	wyda-

rzeń	tego	apokaliptycznego	konfliktu	zbrojnego.	W	prologu	numeru	(s.	4-9)	publikujemy	
fragmenty	wspomnień	gimnazjalisty	oraz	dwóch	innych	świadków	historii:	studentki	me-
dycyny	i	podporucznika	artylerii	w	czynnej	służbie,	które	dotyczą	ich	losów	w	pierwszych	
dniach	i	tygodniach	wojny	1939	r.	Żadna	z	tych	osób	już	nie	żyje.	Najmłodszy	(gimnazja-
lista)	zmarł,	w	wieku	95	 lat,	 ledwie	przed	 rokiem,	ale	wszyscy	pamiętali,	by	pozostawić	
potomnym	zapis	tamtych,	 jakże	dla	nich	trudnych,	a	często	też	bolesnych	dni,	które	za-
początkowały	najtragiczniejsze	w	XX	w.	lata	wojennej	pożogi	i	zhańbienia.	Czy	można	było	
przed	nimi	przestrzec?

Malarz	Jan	Rembowski	(1879-1923)	zrobił	to	na	swój	sposób.	„W 1915 roku –	czytamy	
w	artykule	Ewy	Olkuśnik	–	powstał obraz »Uchodźcy«. Dzieło sugestywnie ukazuje dramat 
ludzi zmuszonych podczas wojny do ucieczki. Zdecydowana kolorystyka i na wskroś reali-
styczne ujęcie tematu sprawiają, że płótno wywiera nadzwyczaj silne wrażenie. Stłoczone 
na moście postaci zdają się porwane przez nurt rzeki ludzkiej. Niektórym, głównie kobie-
tom z dziećmi i starcom, udało się zająć miejsce na wozie. Inni, kłębiąc się na deskach 
mostu, walczą, aby tłum nie zepchnął ich w głębinę. Są też i tacy, którzy już zostali stra-
towani… Przepychający się nieszczęśnicy, zgiełk, otwarte usta krzyczących, płacz dzieci, 
przerażone oczy kobiet nie mogą pozostawić widza obojętnym” (https://www.historiapo-
szukaj.pl/wiedza,obrazy,972,obraz_uchodzcy.html).	

Obraz	 Rembowskiego	 „odnaleziony”	 został	
nie	 tak	 dawno	 w	 magazynie	 Muzeum	 Narodo-
wego	 w	Warszawie	 i,	 dzięki	 funduszom	 zebra-
nym	 przez	 Stowarzyszenie	 Przyjaciele	 Muzeum	
Narodowego	 w	 Warszawie,	 poddany	 gruntow-
nej	konserwacji.	W	ubiegłym	roku	dzieło	to	za-
prezentowano	 na	 wystawie	 „Krzycząc:	 Polska.	
Niepodległa	1918”,	a	jego	losy	w	ostatnich	kil-
kudziesięciu	latach	opisał	w	katalogu	tej	ekspo-
zycji	Łukasz	Mieszkowski:	„Płótno Rembowskie-
go po raz ostatni zostało pokazane publicznie 
prawdopodobnie w 1923 roku […] na wystawie 
w warszawskiej Zachęcie. Później trafiło do Mu-
zeum Narodowego. W pewnym momencie, być 
może w czasie II wojny światowej, zostało zdję-
te z blejtramu, zwinięte, schowane do magazy-

nu, i na długie dekady zapomniane – tak, jak historia, którą opowiada” (Ł.	Mieszkowski, 
Liście, nie ludzie,	[w:] Krzycząc: Polska. Niepodległa 1918,	katalog	wystawy	w	MNW,	War-
szawa	2018,	s.	159).

Przed	stu	 laty	podobną	funkcję	przestrzegania	przed	okrucieństwami	wojny	miał	rów-
nież	pełnić	album	z	czarno-białymi	fotografiami,	ukazującymi	zniszczenia	w	wyniku	dzia-
łań	wojennych	w	 latach	1914-1918	francuskich	miast	 i	miasteczek,	w	tym	także	wynio-
słych	gotyckich	katedr	(s.	10-17).	Tyle	tylko,	że	te	i	inne	ostrzeżenia,	biorąc	pod	uwagę	
wybuch	kolejnego	zbrojnego	konfliktu	zaledwie	po	dwóch	dekadach	od	tamtych	wydarzeń,	
zostały	całkowicie	zlekceważone…

Osobny	blok	artykułów	związanych	tematycznie	z	Ogólnopolską	Konferencją	Konserwa-
torską	„Rany	pamięci”	przygotowali	pracownicy	Biura	Stołecznego	Konserwatora	Zabytków	
(s.	44-53).

Zapraszamy	do	lektury.NA	OKŁADCE:	
Fragment	arkad	Domu	Artysty	
Plastyka	przy	ul.	Mazowieckiej	
11a	w	Warszawie.	W	siedzibie	
tej	instytucji	odbędzie	się	
konferencja	„Rany	pamięci”	
(zob.	s.	44-53).

(fot. Małgorzata Jaworska)

Jan Rembowski, „Uchodźcy”, ok. 1915, olej, 
płótno, wym. 200 x 284 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

(fot. Piotr Ligier)
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PRACE	W	ZAMKU	PIASTÓW	ŚLĄSKICH
W	BRZEGU
Na terenie Zamku Piastów Śląskich 
w Brzegu rozpoczęły się prace remonto-
we. Do końca bieżącego roku zostanie 
wymieniona cała konstrukcja dachu 
wraz z pokryciem. 

Zamek powstał w XIII w. W XVI w. został 
przebudowany w  stylu renesansowym. 
Był siedzibą ostatniego władcy ze ślą-
skiej linii Piastów i  całej dynastii − Je-
rzego IV Wilhelma, który zmarł w 1675 r. 
Zamek brzeski jest także największą ne-
kropolią Piastów. Spoczywa tu 43 przed-
stawicieli tego rodu. W  ubiegłym roku 
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu otrzy-
mał status Pomnika Historii. 

KONFERENCJA	„DZIEDZICTWO	
AKADEMICKIE”

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych 
we współpracy z  gdańskimi muzeami 
uczelnianymi organizuje w dniach 23-25 
października 2019  r. w  Gdańsku IV na-
ukową konferencję Stowarzyszenia Mu-
zeów Uczelnianych „Dziedzictwo Aka-
demickie. Formy i  kierunki partycypacji 
muzeów uczelni wyższych”.  
Grupa muzeów uczelnianych w  Polsce 
to dziś prawie 100 instytucji. W samym 
Gdańsku funkcjonuje w  obrębie uczel-
ni wyższych około 12 muzeów i  kolek-
cji, są to jednostki m.in. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 

Akademii Sztuk Pięknych w  Gdańsku, 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Celem konferencji jest omówienie roli 
muzeów uczelnianych oraz przybliżenie 
problematyki ich działalności. Podczas 
konferencji podjęta zostanie dyskusja 
na temat sposobów popularyzacji zbio-
rów i szeroko pojętego dziedzictwa aka-
demickiego oraz przyszłych zadań tej 
szczególnej grupy muzealnej. Dyskusja 
będzie się toczyć wokół interakcji pomię-
dzy muzeami i kolekcjami akademickimi 
a  samymi uczelniami wyższymi. Omó-
wione będzie dziedzictwo uczelni wyż-
szych, ich rola w  strukturach społecz-
ności lokalnych, globalne postrzeganie 
dziedzictwa naukowo-kulturowego oraz 
tożsamość muzeów uczelnianych.

REMONT	ZABYTKÓW	W	BYDGOSZCZY	
Fragmenty murów średniowiecznych 
w  rejonie ul. Pod Blankami i  Nowego 
Rynku, dwóch budynków spichrzy przy 
ul. Grodzkiej, budynek Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. 
Traugutta i  Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego przy ul. Sowińskiego w Byd-
goszczy poddane zostaną remontowi. 
Najważniejsze dla wizerunku miasta 
będą remonty dwóch budynków spichrzy. 
Prace obejmą konserwację tynkowanych 
murów ceglanych oraz drewnianych 
elementów konstrukcyjnych szachulca 
po północnej stronie obiektów. Zespół 
spichrzy pomiędzy Brdą i  ul. Grodzką 
pochodzi z  końca XVIII  w., swoją funk-
cję pełniły przez 150 lat. Z  kolei Zespół 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
zyska nową elewację. Uzupełnione też 
zostaną brakujące dekoracje architekto-
niczne. Budynek powstał w latach 1905-
1907 i  od początku miał pełnić funkcję 
sierocińca. Był to pierwszy obiekt tego 
typu w  Bydgoszczy. Odnowiona też zo-
stanie elewacja frontowa Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego, które wznie-
siono w  latach 1896-1898 na siedzibę 
szkoły, a w latach sześćdziesiątych XX w. 
zaadaptowano na szkolne schronisko. 

DWORZEC	CENTRALNY	WPISANY	
DO	REJESTRU	ZABYTKÓW
Dworzec Centralny w  Warszawie wpi-
sany został do rejestru zabytków. Jest to 
wyraz dbałości o  dorobek powojennego 
pokolenia architektów oraz ochrony naj-
lepszych obiektów polskiego powojenne-
go modernizmu. 
Dworzec Centralny oddany został do 
użytku 5 grudnia 1975 r. Budowa trwała 
3 lata i była jedną ze sztandarowych in-
westycji w Polsce w  latach siedemdzie-
siątych XX  w. W  chwili powstania był 
jednym z  najnowocześniejszych dwor-
ców nie tylko w kraju, ale też w tej czę-
ści Europy. Zaprojektowany został przez 

architektów Arseniusza Romanowicza 
i Piotra Szymaniaka, laureatów konkursu 
zorganizowanego przez SARP.  W 1975 r. 
za swą koncepcję estetyczną i  funkcjo-
nalną zdobył tytuł Mistera Warszawy 
1975 r.

JAWORZE	CHCE	ODRESTAUROWAĆ	
ZABYTKOWY	DOM	ZDROJOWY
Gmina Jaworze planuje odrestaurowanie 
stojącego w  centrum miejscowości za-
bytkowego dawnego domu zdrojowego, 
stanowiącego integralną część zabytko-
wego układu urbanistycznego miejsco-
wości. Został wybudowany około 1890 r., 
czyli w czasach, gdy Jaworze było jesz-
cze uzdrowiskiem. 
W przeszłości z  jego uroków korzystali 
m.in. Wincenty Pol, Maria Konopnicka, 
Aleksander Kotsis, Jan Karłowicz, Julian 
Tuwim, Ignacy Daszyński czy Melchior 
Wańkowicz. Maria Dąbrowska napisała 
tu część Nocy i dni.

Po rewitalizacji w budynku domu zdrojo-
wego miałyby być zlokalizowane usługi 
publiczne, m.in. sala wykładowa i kom-
puterowa, pomieszczenia socjalne i tech-
niczne, sale integracyjne. 

Dworzec Centralny w Warszawie

Dawny dom zdrojowy w Jaworzu

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
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PRACE	REMONTOWE	W	ZAMKU	
LUBELSKIM
Trwają prace remontowe w głównej sie-
dzibie Muzeum Lubelskiego. Najwięk-
sze zmiany mają nastąpić w  skrzydle 
północnym. Po zakończeniu prac nad 
pomieszczeniem, w  którym mieści się 
Galeria Malarstwa Polskiego, powstanie 
dodatkowe piętro, dzięki czemu placów-
ka zyska dodatkowe 300 m2 powierzch-
ni wystawienniczej. To tu w  przyszłości 
będzie można podziwiać jeden z najcen-
niejszych muzealnych eksponatów, czyli 
„Unię lubelską” Jana Matejki.

Prace przebiegają zgodnie z  przyjętym 
harmonogramem, według którego re-
mont powinien zakończyć się do jesieni 
przyszłego roku. 

ODNOWIONY	POMNIK	 
JANA	III	SOBIESKIEGO	 
W	GDAŃSKU
Pomnik Jana III Sobieskiego w  Gdań-
sku został odremontowany. Pomnik ten, 
odsłonięty na Wałach Hetmańskich we 
Lwowie 20 listopada 1898 r., jest najbar-
dziej znanym dziełem Tadeusza Barącza 
(zob. „Spotkania z  Zabytkami”, nr 3-4, 
2017). Po wysiedleniu Polaków ze Lwowa 
dzieło Barącza udało się odzyskać i od 26 
czerwca 1965  r. pomnik stoi na Targu 
Drzewnym w Gdańsku. 
Pomnik Jana III Sobieskiego ma 8 m wy-
sokości i waży ponad 7 ton. W czasie re-
montu oczyszczono go z nalotów soli oraz 
usunięto uszkodzenia. 

RENOWACJA	BIAŁEJ	FABRYKI	
W	ŁODZI
Biała Fabryka to jeden z  najstarszych 
w  Polsce kompleksów budynków archi-
tektury przemysłowej. W 2015 r. uznana 
została za Pomnik Historii. Dzięki inwe-
stycji współfinansowanej ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, w 2018 r. 
rozpoczęła się jej renowacja. 

Modernizacja ponad 1200 m2 elewacji 
to proces wieloetapowy, dzięki któremu 
historyczna struktura fasady zabytkowej 
fabryki zostanie zachowana.
Po zakończeniu prac remontowych 
i  przejściu kompleksowej modernizacji 
najstarsze skrzydło Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w  Łodzi stanie się prze-
strzenią wystawową poświęconą stałej 
ekspozycji, prezentującej rozwój techno-
logii włókienniczej. Powstanie również 
interaktywne eksperymentarium, w któ-
rym zgłębić będzie można tajniki obróbki 
surowców wykorzystywanych w przemy-
śle włókienniczym, czyli wełny i baweł-
ny. Na jednym z pięter pojawią się także 
historyczne wystawy czasowe.

REWITALIZACJA	RUIN	ZAMKU	
W	SZCZYTNIE	
Zamek w  Szczytnie pochodzi z  drugiej 
połowy XIV w. Był siedzibą urzędnika za-
rządzającego jednym z okręgów admini-
stracyjno-wojskowych państwa krzyżac-
kiego. Po sekularyzacji zakonu w 1525 r. 
stracił rangę ważnej nadgranicznej wa-
rowni. Pod koniec XVI w. przebudowany 
został na rezydencję myśliwską książąt 
pruskich. W następnych wiekach został 
częściowo rozebrany i popadał w ruinę. 
Przed drugą wojną światową pozosta-
łości budowli zaadaptowano na lokalne 
muzeum, a  na dawnym przedzamczu 
wzniesiono gmach nowego ratusza. 
Zrewitalizowane ruiny zamku, który jest 
kojarzony z  literacką postacią Juran-
da z  Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, 
mają stać się sztandarową atrakcją tu-
rystyczną Szczytna. Zostaną zachowane 
jako tzw. trwała ruina. Średniowieczne 

mury będą zabezpieczone, a  podziemia 
odsłonięte i udostępnione zwiedzającym. 
Powstanie m.in. sala wystawowa i miej-
sce kameralnych koncertów. Zaplano-
wano też obniżenie dawnego dziedzińca 
do poziomu z czasów średniowiecza, zre-
konstruowanie studni, odsłonięcie spod 
ziemi pozostałości kamiennej baszty oraz 
odtworzenie zamkowej fosy. Wszystkie 
prace mają być zakończone w 2021 r. 

TABLICA	PAMIĄTKOWA	KU	CZCI	
EDMUNDA	MAŁACHOWICZA
Na południowej elewacji archikatedry 
wrocławskiej została umieszczona ta-
blica pamiątkowa ku czci prof. Edmun-
da Małachowicza, architekta i  autora 
hełmów na wieżach katedralnych.

Edmund Małachowicz był wybitnym 
nauczycielem akademickim, konserwa-
torem, badaczem, jedynym po prof. Ja-
nie Zachwatowiczu członkiem Polskiej 
Akademii Nauk reprezentującym sztukę 
konserwacji zabytków, autorem książek 
o Wrocławiu, żołnierzem AK. Z jego wie-
dzy i  dorobku nadal korzysta wielu na-
ukowców i  konserwatorów. Pozostawił 
po sobie również liczne grono uczniów.
Inicjatorem i  głównym organizatorem 
działań upamiętniających E. Małachowi-
cza jest prof. Olgierd Czerner, były wice-
prezydent Międzynarodowego Komitetu 
ICOMOS, wieloletni dawny dyrektor Mu-
zeum Architektury we Wrocławiu i pro-
fesor Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej. 
Tablicę ufundowało Stowarzyszenie Kon-
serwatorów Zabytków, Politechnika Wro-
cławska oraz przyjaciele i  koledzy prof. 
Małachowicza.

Zamek Lubelski

Tablica upamiętniająca Edmunda Małachowicza

Biała Fabryka w Łodzi

Zamek w Szczytnie
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Z  każdą chwilą było gorzej. Szosę za-
pychały wozy z rodzinami i dobytkiem. 
Poboczami szli piesi. Rowerami trudno 
było torować sobie drogę, więc jechali-
śmy poboczem i  przez pola. Dwukrot-
nie spotkaliśmy pędzone stada bydła. 
Pędzono je chyba z majątków, bo liczy-
ły każde po kilkadziesiąt sztuk. Paro-
krotnie widzieliśmy na poboczu padłe, 
wzdęte konie.

Nagle nalot. Strzelano z  pojedyn-
czego jednosilnikowego bardzo nisko 
lecącego samolotu. Popłoch, popędzane 
konie, ludzie skaczący w  pole. Jazda 
była prawie niemożliwa, musieliśmy 
prowadzić rowery. Minęło już parę 
godzin naszej podróży. Znów strzały 
z nisko lecącego nad drzewami samolo-
tu z czarnym krzyżem.

Jeszcze przed południem dotarli-
śmy, bo trudno powiedzieć, że doje-
chaliśmy, do Gostynina. Jaka tu była 
zabudowa? Domy raczej niskie, wiele 
drewnianych. Wszędzie wozy i  prze-
walający się tłum. W  centrum mia-
steczka powystawiane prymitywne sto-
iska z wszelkiego rodzaju jadłem. Przy 

„Pierwszego września (piątek), 
jeszcze przed obiadem, poszliśmy wy-
kąpać się w  stawie koło młyna. Nagle 
gdzieś na niebie, chyba niedaleko, zoba-
czyliśmy widok znany z Grudziądza – 
dwa nalatujące na siebie samoloty. Ale 
tym razem było jeszcze coś innego – ter-
kot karabinów maszynowych. To praw-
dziwa walka! Daleko – jeszcze chwila 
– jeden samolot spadł. Biegliśmy chyba 
parę kilometrów. Złapiemy Niemca! 
Dobiegliśmy zdyszani i  zobaczyliśmy, 
że spadł… polski samolot.

W niedzielę pojechaliśmy do ko-
ścioła w  Śmiłowicach. Straszne, wręcz 
niewiarygodne wieści potwierdziły 
się. Wojska niemieckie były już blisko. 
Przelatywały ciężkie dwusilnikowe 
samoloty.

Szóstego czy też siódmego września 
przyjechał do Lichocinka [tak wśród 
osób bliskich autorowi wspomnień 
nazywano wiejską posiadłość w pobli-
żu Poddębic pod Kowalem, gdzie spę-
dzał on ostatnie wakacje przed wybu-
chem wojny] Adaś Adamski – kuzyn 
z  Włocławka. Radio przekazało roz-
kaz generała Romana Umiastowskiego 
(Szefa Propagandy w  Sztabie Naczel-
nego Wodza), nakazujący marsz ku 
Warszawie. Adaś zaproponował, abym 
pojechał razem z nim – we dwójkę raź-
niej. Zgodziłem się i wziąłem wspania-
ły pozostawiony przez Leszka Bazieli-
cha rower.

Na szosie panował ruch, ale tylko 
w jednym kierunku. Natomiast w Śmi-
łowicach, od zakrętu w  stronę Czer-
niewic zrobił się tłok. Może poczekać? 

jednym chyba Hanka (moja niańka). 
Coś u niej kupiliśmy, może to był scha-
bowy. Zjedliśmy. W innym miejscu ku-
piliśmy jeszcze trochę śliwek i  ruszyli-
śmy w dalszą drogę.

Aby nie jechać zatarasowaną woza-
mi szosą, skręciliśmy w polne drogi. Za-
chowaliśmy jednak kierunek jazdy – do 
Warszawy. Było jeszcze jasno, ale już 
rozglądaliśmy się za noclegiem. Wo-
kół pola, pustka, cisza. Zauważyliśmy 
dużą kępę zieleni (pewnie przydworski 
park), ale nie zobaczyliśmy żadnych 
budynków. Może tak było lepiej. Wy-
braliśmy miejsce – dwie duże sterty nie-
dawno wymłóconego zboża. Wyszarpa-
liśmy dla każdego tunel w  świeżej sło-
mie. Zamaskowaliśmy rowery i położy-
liśmy się spać.

Obudziły nas strzały. Był już ra-
nek, a  z  parkowej zieleni drzew ar-
tyleria przeciwlotnicza strzelała do 

Mój wrzesień
Z pamiętnika 
gimnazjalisty

1 | Roman	Jankowski,	„Wrzesień	1939.	Ranek.	
Drugi	dzień	wędrówki	do	Warszawy”	(ilustracja	
do	wspomnień	autora),	rysunek	tuszem

...............................................................................
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trójsilnikowego samolotu z  czarny-
mi krzyżami na skrzydłach. Samo-
lot leciał nisko, był ogromny. Tuż przy 
nim widzieliśmy rozrywające się po-
ciski. W  końcu samolot odleciał, nie-
stety w  kierunku, do którego i  my 
zmierzaliśmy.

Wypoczynek dobiegł końca, ruszy-
liśmy w  drogę. Przejechaliśmy chyba 
sporo kilometrów, minęliśmy wiele do-
mów i  ludzi. Niespodziewanie zasko-
czyło nas ich pytanie: »Gdzie wy je-
dziecie?«. Nasza odpowiedź wzbudzi-
ła zaskoczenie pytających. »Słuchajcie, 
przecież tam są Niemcy«. Kazano 
nam nastawić uszu. Istotnie, daleko sły-
chać było odgłosy niby pomruki odległej 
burzy. Gdzie? Powiedziano nam, że to 
Sochaczew. Już po wojnie dowiedzieli-
śmy się, że właśnie tam toczyła się bi-
twa nad Bzurą. To oznaczało jednak 
koniec naszej podróży. Podjęliśmy decy-
zję – wracamy do swoich.

Teraz nie jechaliśmy już polnymi 
drogami, ale dotarliśmy do szosy. Wokół 
puściuteńko. Nie było wozów ani ludzi. 
Jechaliśmy przez niemal wymarłe wsie. 
Rzadko widzieliśmy kogoś w  obejściu 
gospodarstwa. Panowała cisza, nawet 
jak przystawaliśmy, by nadsłuchiwać. 
Minęliśmy Gostynin, normalnie pełen 
ruchu, teraz jakże odmieniony – tylko 
pojedynczo przemykający ludzie. Miało 
się już ku wieczorowi. Droga na krań-
cu miasteczka, koło kościoła prowadzi-
ła prosto do Włocławka. Tam pojechał 
Adalek (Adaś Adamski), a ja skręciłem 
w lewo.

 Przejechałem tory kolejowe, a  da-
lej… pustka wśród pól. Wreszcie ujrza-
łem zabudowania pojedynczych gospo-
darstw, ale wyludnione. Była już sza-
rówka. Wszędzie panowała cisza, brak 
było nawet tak charakterystycznych dla 
wsi odgłosów. Naraz usłyszałem poje-
dyncze wybuchy, ale ich nie zobaczy-
łem. Wieś wyglądała tak, jakby uciekli 
z niej wszyscy mieszkańcy.

Niedaleko znajdowało się Nakono-
wo, gdzie był młyn i staw. Tam z wujem 
Zygmuntem chodziliśmy na szczupaki. 
Jakaś brama do podwórza była otwar-
ta. W stodole schroniło się małżeństwo 
z dwojgiem maleństw i wyprzężonymi 
z wozu końmi. Przysiadłem się do nich 
na klepisku stodoły.

Gdy zaczęło świtać, wsiadłem na 
rower. Zabudowa wsi była, tak jak 
wczoraj, pusta. Spadek drogi. W  dole 
młyn nad rzeczką. Po prawej znajo-
my staw. W  lewo nad jego brzegiem 
droga. Było już jasno. Jeszcze chwila 
jazdy i będą tory kolejki cukrowniczej. 
W  lewo Poddębice, w  prawo Kuźnice 
i  Lichocinek! Widziałem już drzewo, 
przy którym skręcę w lewo…

Pechowo dla mnie, po lewej stronie 
drogi był rów. Wystawały z  niego krą-
głe obce »grzyby« – niemieckie hełmy. 
Natknąłem się na wysunięty patrol nie-
mieckiego wojska. Wrzaskliwe: »Halt! 
Hände hoch!«”.

Roman Jankowski

2 | Roman	Jankowski,	„Kościół	św.	Franciszka	
przy	ul.	Zakroczymskiej	w	Warszawie”,	kwiecień	
1948,	rysunek	tuszem

Roman Michał Jankowski, rocz-
nik 1923, mgr inż. arch., absolwent 
Wydziału Architektury Politechni-
ki Warszawskiej (1952), wieloletni 
pracownik Pracowni Konserwacji 
Zabytków. Uczestnik odbudowy i re-
konstrukcji Zamku Królewskiego 
w Warszawie, Pałacu Wilanowskiego, 
Pałacu w  Nieborowie i  wielu innych 
obiektów. Utalentowany rysownik 
zafascynowany zabytkami Warszawy 
i okolic.

2
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„Napaść Niemiec hitlerowskich na 
Polskę we wrześniu 1939  r. zastała 
mnie w  Bydgoszczy, w  domu rodzin-
nym. Byłam wówczas studentką II-ego  
roku Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu Poznańskiego im. Adama 
Mickiewicza.

Terror i  zbrodnie hitlerowskie 
rozpoczęły się bardzo prędko. Razem 
z  niszczeniem ludzi ofiarą padało 
wszystko, co stanowiło polską kulturę. 
Piętnastego października aresztowa-
no mego ojca (był profesorem gimna-
zjum oraz znanym społecznikiem – 
prezesem związków zawodowych oraz 
członkiem Związku Zachodniego). 
Zginął, rozstrzelany przez hitlerow-
ców wraz z  41 innymi zasłużonymi 
obywatelami Bydgoszczy – profesora-
mi gimnazjów, księżmi i  innymi oso-
bami uznanymi za »niebezpieczne«. 
Młodszy brat – Andrzej, »zgarnięty« 
podczas ulicznej łapanki, był przez 
kilka tygodni przetrzymywany w obo-
zie zorganizowanym w koszarach na-
szego 18 P.A.L-u. Następnie skierowa-
no go do pracy fizycznej w  Łęgnowie, 
gdzie budowano tajną fabrykę broni 
[DAG Fabrik Bromberg – fabry-
ka zbrojeniowa koncernu Dynamit 
Nobel AG, istniejąca w latach 1939-
1945, zlokalizowana i  zamaskowana 
w  Puszczy Bydgoskiej]. Co prawda 
miał prawo wracać na noc do domu, 
ale za swoją pracę wynagrodzenia nie 
dostawał. Ja także nie miałam począt-
kowo żadnego płatnego zajęcia. W tej 
sytuacji, żeby znaleźć jakiekolwiek 
środki na utrzymanie, nasza matka 
przyjęła robotę z  fabryki kombinezo-
nów robotniczych, a  ja – nie mogąc 
kontynuować studiów  – postanowi-
łam uczyć dzieci, bo polskich szkół nie 

było ( język polski został przez Niem-
ców oficjalnie zabroniony, a za rozmo-
wę w tym języku na ulicy można było 
dostać po twarzy). Szybko znalazły się 
dzieci w  różnym wieku – po kilkoro 
od pierwszej klasy szkoły powszech-
nej do tzw. małej matury. Uczyłam 
ich wszystkich przedmiotów (łącznie 
z  religią) z  przedwojennych podręcz-
ników, które udało się zabezpieczyć. 
Choć w  zasadzie uczenie miało być 
bezpłatne, rodzice uczniów znajdowa-
li na ogół jakieś sposoby »rewanżu«.

W tym czasie pedel gimnazjum, 
które kończyłam w  Bydgoszczy, dał 
znać, że Niemcy wyrzucają książki 
z naszej szkolnej (dość bogatej) biblio-
teki na podwórze, gdzie mają je spalić. 
By ułatwić mi i  kilku moim koleżan-
kom akcję ratowania najcenniejszych 
egzemplarzy pozostawił on otwarte 
drzwi naszego gimnazjum od strony 
podwórza. Wieczorami wywoziłyśmy 
książki na tyle, na ile pozwolił nam 
czas i możliwości. W ten sposób urato-
wałyśmy część zbiorów bibliotecznych. 
Większość uległa jednak, niestety, 
zagładzie.

Żeby trochę bezpieczniej poruszać 
się po mieście, trzeba było postarać się 
o  »Ausweis«. Udało mi się uzyskać 
ten dokument dzięki pomocy właści-
ciela Konserwatorium Muzycznego 
[niem. Bromberger Konservatorium 
für Musik], p. Winterfelda [Wil-
helm von Winterfeld, kompozytor 
i  dyrygent, uczeń Antonína Dvo-
řáka, zamieszkały w  Bydgoszczy od 
1904 r.] – Niemca o poglądach anty-
hitlerowskich, który od lat mieszkał 
w Bydgoszczy i był zżyty z Polakami. 
Przyjął mnie on fikcyjnie do Kon-
serwatorium, tworząc tym samym 

podstawę do wydania »Ausweisu«. 
Ja jednak postanowiłam skorzystać 
z okazji i podjąć przerwaną w wieku 
dziesięciu lat naukę gry na skrzyp-
cach. Profesor uczył nas – obok mnie 
było jeszcze kilkoro Polaków – za 
darmo. Choć lekcje odbywały się tyl-
ko raz w  tygodniu, a  w  domu też 
nie poświęcałam na ćwiczenie zbyt 
wiele czasu, nauczyłam się tyle, że 
mogłam podczas okazjonalnych spo-
tkań grać wraz z  moją przyjaciół-
ką, pianistką Melitą Rymkiewicz, 
niezbyt trudne utwory. Wykorzy-
stywaliśmy takie spotkania na orga-
nizację czegoś w  rodzaju akademii 
poświęconych ważnym datom z  hi-
storii Polski. Były to jakby akademie 

Ze wpomnień  
studentki drugiego 
roku medycyny

3 | Ewa	Podgórska	z	bratem	Juliuszem	
w	Bydgoszczy	w	1938	r.

4 | Wincenty	Podgórski,	wychowawca	III	klasy	
Gimnazjum	Humanistycznego	w	Bydgoszczy	
w	otoczeniu	uczniów,	1933	r.

5 | Tablice	umieszczone	na	murze	
otaczającym	jednostkę	wojskową	w	Bydgoszczy	
(ul.	Artyleryjska	4)	upamiętniające	bydgoskich	
nauczycieli	zamordowanych,	poległych	lub	
zamęczonych	w	obozach	koncentracyjnych	
podczas	drugiej	wojny	światowej,	fotografia	
z	około	1980	r.

...............................................................................
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z  czasów przedwojennych. Na jednej 
z  nich obecny był kpt. Andrzej Kul-
wieć – znany w  Bydgoszczy historyk 
wojskowy. Pamiętam też, że pięknym 

sopranem śpiewała wówczas jego cór-
ka – Róża. Pod koniec naszej »aka-
demii« kapitan tak się wzruszył, że 
ze łzami w  oczach orzekł, iż jeszcze 

nigdy nie udało się tak pięknie urzą-
dzić żadnej uroczystości, a przecież to 
on właśnie z  reguły organizował te 
najważniejsze w Teatrze Bydgoskim”.

Ewa Podgórska

Ewa Podgórska, rocznik 1918, za-
mieszkała w  Bydgoszczy, studentka 
II roku Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu Poznańskiego. Od 1942  r. 
w  Warszawie, gdzie kontynuowała 
studia w Szkole doc. Jana Zaorskiego, 
a  następnie na Wydziale Lekarskim 
Tajnego Uniwersytetu Warszawskie-
go. Na jesieni 1943  r. została zaprzy-
siężona do służby sanitarnej Armii 
Krajowej. W  powstaniu warszawskim 
sanitariuszka kompanii 03 i Ol baonu 
„Olza” pułku „Baszta”. Tam też pozna-
ła ppor. Zygmunta Czerwionko, przy-
szłego męża.

4
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„Chrzest ogniowy przeszedłem 
8 września 1939 r. pod wsią Dzbenin, 
w pojedynku artyleryjskim z Niemca-
mi przez rzekę Narew. Później brałem 
udział w  zwycięskich utarczkach pod 
Kleczkowem (9 września) i  pod Żyź-
niewem (10 września). W bitwie pod 
Zambrowem (11 września), działając 
jako obserwator wysunięty do piecho-
ty, zostałem ciężko ranny (przestrzał 
szyi). Ranę opatrzył por. Majewski 
[por. Jerzy Majewski, dowódca plu-
tonu konnego żandarmerii nr 11, 
wchodzącego w  skład Suwalskiej 
Brygady Kawalerii] oddając mi wła-
sny opatrunek osobisty, przez co za-
trzymał upływ krwi. Po sześciogodzin-
nym pozostawaniu na pobojowisku, 
w  stanie nieprzytomnym, zostałem 
wzięty do niewoli przez patrol sani-
tarny, który dostarczył mnie do Fel-
dlazaretu, gdzie udzielono mi facho-
wej pomocy. Następnego dnia zosta-
łem odtransportowany, wraz z  kilku-
nastoosobową grupą rannych jeńców, 
do niemieckiego szpitala w  Mehlsack 

(Młynary) [obecnie Pieniężno, mia-
sto w  pow. braniewskim]. Po trzyty-
godniowym pobycie w  tym szpitalu, 

gdzie dokonano mi transfuzji krwi 
(dawcą była siostra zakonna, Ma-
zurka, Gerda Knopf ) zostałem prze-
transportowany do szpitala jenieckie-
go w Stalagu I A (Stablak), a następ-
nie w listopadzie tego samego roku do 
obozu przejściowego w  Klein Dexen 
i dalej (11 listopada) do Oflagu II A 
w Prenzlau koło Szczecina”.

Zygmunt Czerwionko

6 | Zygmunt	Czerwionko	na	zdjęciu	
legitymacyjnym	z	około	1936	r.

7 | Kompania	Honorowa	uczestnicząca	
w	przysiędze	słuchaczy	Szkoły	Podchorążych	
Artylerii	w	Toruniu,	Różana	koło	Makowa	
Mazowieckiego,	6	listopada	1936	r.

8 | Zachodnia	pierzeja	rynku	w	Zambrowie,	
w	głębi	płonąca	synagoga	i	zabudowania	
ul.	Bożniczej,	fotografia	wykonana	
najprawdopodobniej	10	września	1939	r.	
przez	żołnierzy	Infanterie	Regimentu	(IR.	76)	
i	wykorzystana	na	niemieckiej	pocztówce	
propagandowej	z	około	1940	r.

9 | Północna	pierzeja	rynku	Zambrowa	po	
zakończonych	walkach	11	września	1939	r.,	
niemieccy	żołnierze	przy	zdobycznym	40	mm	
dziale	przeciwlotniczym	wz.	36	Bofors

(ilustracje: 1, 2 – rys. Roman Michał Jankowski; 3 – fot. 
Pracownia Fotograficzna I. Wiedeliński w Bydgoszczy; 
4 – fot. Eleonora Szewc / Fotografia Artystyczna „WIOL”, 
Bydgoszcz ul. Marszałka Focha 16; 5 – fot. Czesław 
Woźny; 6, 7 – archiwa rodzinne autora wspomnień; 
8, 9 – fot. ze zbiorów Jarosława Strenkowskiego / 
Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie)

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

Z raportu podporucznika 
artylerii w czynnej służbie

6
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Muzeum	w	Gliwicach	wydało	w	2017	r.	książkę	autorstwa	Grzegorza	Bęb-
nika	W stronę wojny. Gliwice 1939	 o	 nieznanych	 losach	 tego	miasta,	

które	wpisało	się	w	historię	podzielonego	polsko-niemiecką	granicą	Górnego	
Śląska.	Grzegorz	Bębnik,	 historyk,	 politolog	 i	 socjolog,	 jest	 autorem	wielu	
publikacji	o	historii	Górnego	Śląska	w	XIX	i	XX	w.,	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	problematyki	drugiej	wojny	światowej.	

Książka	W stronę wojny. Gliwice 1939	zawiera	obraz	mia-
sta	w	przededniu	wojny	i	w	pierwszych	miesiącach	konfliktu.	
Autor	opisuje	codzienne,	 spokojne	życie	mieszkańców,	nowe	
osiedla	mieszkaniowe,	oddawane	do	użytku	kąpieliska,	a	jed-
nocześnie	symptomy	zbliżającej	się	wojny,	szybko	postępujący	
proces	 nazyfikacji,	 ekspansję	 narodowosocjalistycznej	 ide-
ologii,	 represje	wobec	 żyjących	w	mieście	 Polaków	 i	 Żydów.	
Osobny	rozdział	poświęcony	został	dziejom	gliwickiej	SA,	nie	
tylko	z	powodu	roli,	jaką	odegrała	ona	we	wrześniowych	wy-
darzeniach,	ale	też	dlatego,	że	dotychczasowe	informacje	na	
temat	tej	organizacji	są	szczątkowe.	Grzegorz	Bębnik	opisuje	

też	 gliwicką	 prowokację	 z	 31	 sierpnia	 1939	 r.,	 choć	 nie	 poświęca	 temu	
wydarzeniu	dużo	miejsca,	ponieważ,	jak	sam	podkreśla,	doczekało	się	ob-
szernych	opracowań.	

Duże	wrażenie	robi	zamieszczona	w	książce	tabela	strat	ludności	cywilnej	
i	wojskowej	miasta	w	czasie	wojny,	opracowana	na	podstawie	ksiąg	zgonów,	

opis	 ograniczeń,	 jakim	 podlegali	mieszkańcy	 Gliwic	 czy	 prze-
druk	 opublikowanego	 w	 prasie	 jadłospisu,	 uwzględniającego	
mizerne	zasoby	żywnościowe.	

Autor	pisze	we	wstępie:	„[…]	niniejszą pracę postanowiłem 
podzielić według mieszanego klucza, czasowo-problemowego, 
stwarzającego optymalne możliwości wyeksponowania dość 
skromnego w końcu materiału”.	

Książka	ilustrowana	jest	utrzymanymi	w	kolorze	sepii	repro-
dukcjami	 zdjęć	 zamieszczonych	 w	 ukazujących	 się	 na	 terenie	
miasta	gazetach	codziennych:	„Der	Oberschlesische	Wanderer”	
i	„Oberschlesische	Volksstimme”.	Uzupełnia	ją	indeks	osób	oraz	
bibliografia.

Spotkanie z książką

GLIWICE	1939

Ppor. Zygmunt Czerwionko, rocznik 
1915, przyszły mąż Ewy Podgórskiej, 
absolwent Szkoły Podchorążych Ar-
tylerii w  Toruniu (czerwiec 1939). 
We wrześniu 1939  r., jako oficer za-
wodowy w  stopniu podporucznika, 
walczył w  szeregach 18. pułku arty-
lerii lekkiej w  Ostrowi Mazowieckiej 
na froncie Samodzielnej Grupy Ope-
racyjnej „Narew”. Ranny 11 września 
pod Zambrowem dostał się do niewoli 
niemieckiej, skąd trzykrotnie ucie-
kał (6-15 sierpnia 1940  r. z  Oflagu 
II A w Prenzlau, 29 listopada 1940 r. 
z pociągu na trasie Oflag II A w Pren-
zlau – Oflag IV C w Colditz, 6 marca 
1943 r. ze szpitala jenieckiego w Gna-
schwitz koło Bautzem), za trzecim ra-
zem skutecznie. Po przedostaniu się 
do Warszawy (marzec 1943 r.) wstąpił 
do Armii Krajowej. Od maja do grud-
nia 1943  r. był dowódcą 1. kompanii 
Batalionu Zaniemeńskiego w  Okręgu 
Nowogródzkim. Od stycznia 1944  r. 
przebywał ponownie w  Warszawie 
na leczeniu, po czym 1 maja 1944  r. 
otrzymał nominację na zastępcę do-
wódcy kompanii 03 pułku „Baszta”. 
Ciężko ranny w  pierwszym dniu po-
wstania warszawskiego, po kapitulacji 
Mokotowa (27  września 1944  r.) do-
stał się do niewoli niemieckiej, z której 
uciekł 29 września 1944 r.

8

9
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Gdyby	odsunąć	na	bok	emocjonalne	komentarze	pojawiające	
się	wkrótce	po	tragicznym	pożarze	z	15	na	16	kwietnia	
br.	katedry	Notre	Dame	w	Paryżu,	okazałoby	się,	że	był	
to	jeszcze	jeden	nieumyślny	zamach	na	niezwykle	cenny	
zabytkowy	obiekt	światowej	architektury,	jakie	zdarzały	się	
już	wielokrotnie	podczas	prowadzonych	prac	remontowych.	
Zupełnie	czymś	innym	jest	świadome	niszczenie	słynnych	
zabytkowych	budowli,	np.	gotyckich	kościołów,	w	czasie	
działań	wojennych.	Słowo	„bestialstwo”	użyte	dla	określenia	
takich	działań	wydaje	się	epitetem	zbyt	łagodnym.

Zlekceważona 
przestroga
wojciech przybyszewski



Profesor Małgorzata Omilanowska, 
poproszona o  komentarz w  związ-
ku z  tragedią paryskiej katedry już 
następnego dnia po wydarzeniu, 

a  więc nie znając jeszcze przyczyn pożaru, 
powiedziała, że „Gotycki kościół jest zbudowa-
ny tak solidnie, że przetrwałby nawet bombar-
dowanie. Nawet ono nie spowodowałoby jego 
zniknięcia w stopniu zauważalnym. To praw-
da, że jeden z  najważniejszych zabytków na 
świecie, katedra Notre Dame w Paryżu, stanę-
ła w płomieniach, ale pamiętajmy – wszystkie 
pożary kościołów w Europie, które wydarzyły 
się po 1945 r. to pożary dachów, a miały one 
swoje źródło w  zaniedbaniach związanych 
z prowadzonymi remontami. Dach się sam nie 
zapali”. I  niewątpliwie miała rację. Co wię-
cej, stosunkowo szybko ustalono, że praw-
dopodobną przyczyną wybuchu pożaru było 
zwarcie elektryczne w rejonie prowadzonych 
prac na dachu kościoła, a o takim potencjal-
nym zagrożeniu słynnego zabytku raporto-
wano już trzy lata wcześniej, chociaż raport 
ten (w obawie przed terrorystami) natych-
miast utajniono.

Prawdziwa jest także uwaga, że konstruk-
cja tych wspaniałych gotyckich budowli 
jest na tyle solidna, że nie można ich zrów-
nać z  ziemią nawet w  wyniku najcięższych 
ostrzałów i bombardowań w trakcie prowa-
dzonych wojen. Podczas gdy w czasie takich 
działań (ograniczając się tutaj do okrutnych 
doświadczeń ostatnich dwóch światowych 
wojen) ludzkość utraciła bezpowrotnie 
setki tysięcy zabytkowych budowli – śre-
dniowieczne katedry, nawet te najbardziej 
zniszczone, zostały w  większości odbudo-
wane. I  tylko pojedyncze z  nich świadomie 
pozostawiono w stanie ruiny. Uczyniono to 
ku przestrodze: „– Patrzcie, to efekt okrucień-
stwa wojny! Patrzcie i przekazujcie ten obraz 
następnym pokoleniom”.

W jaki sposób jeszcze można ostrzec 
tych, którzy nie doświadczyli takich przera-
żających obrazów?

Jednym z  wypraktykowanych już w  cza-
sach wczesnej młodości genialnego wynalaz-
ku, jakim bez wątpienia jest fotografia, spo-
sobów stało się dokumentowanie zniszczeń 

właśnie za pomocą aparatu fotograficznego. 
Kompletowane w  latach pierwszej wojny 
światowej, i wkrótce po jej zakończeniu, al-
bumy i albumiki z czarno-białymi zdjęciami 
okaleczonych słynnych francuskich katedr, 
niekiedy zestawiane z  fotografiami tych sa-
mych kościołów w  stanie, w  jakim znajdo-

wały się w  czasie pokoju, nie miały być dla 
wracających z frontu żołnierzy pamiątką po 
szczęśliwie zakończonej traumatycznej przy-
godzie. Miały przede wszystkim wstrząsnąć 
tymi, którzy nie wiedzieli, jakich spustoszeń 
nie tylko wśród ludzi, ale i w najbliższym ich 
otoczeniu może dokonać wojna.

W połowie lutego br. w  Domu Aukcyj-
nym „Rara Avis” w  Krakowie wystawiono 
na sprzedaż mały (wym. ok. 18,5 x 26 cm), 
niepozorny czarny album z  czarno-białymi 

1 | Katedra	Notre	Dame	
w	Paryżu	na	pocztówce	
z	końca	XIX	w.

2 | Pożar	katedry	
15	kwietnia	2019	r.
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fotografiami, który w katalogu opisano pod 
hasłem: „I WOJNA światowa – zniszczenia 
wojenne we Francji – fotografie sytuacyjne 
[1914, 1918, 1919]” i  dołączono informa-
cję: „Album zawiera 24 fotografie forma-
tu ok.  13  x  17,5 cm, nieznanego autorstwa. 
Krawędzie okładki z  niewielkimi ubytkami, 
podklejone naderwanie grzbietu, stan ogólny 
dobry”.

W dalszej części opisu podano, że album 
ma 12 kart, oprawę broszurową, a jego grzbiet 
przewiązany jest tasiemką. Odbitki, wyko-
nane w  paryskim zakładzie fotograficznym 
„J. Patras, Rue Vasco-de-Gama 72” (o czym 
świadczą pieczątki na ich rewersie), umiesz-
czone zostały w  specjalnych okienkach 
i bardziej lub mniej trwale wklejone w karty 
albumu. Ponadto na dolnych marginesach 
kart naklejono paski papieru z  odręcznymi 
bądź nadrukowanymi napisami identyfiku-
jącymi, m.in.: „V. 21. Identification of corps-
es: French (on the left), Boche (on the right). 
Reims July 1918”, „V. 22. Identification before 
the funeral. South-West, Reims, July 1918”, 
„Cathedral Soissons”, „Soissons Cathedral. 

A view of the famous rosace”, „Soissons Cathe-
dral – Inside”, „R. 27. The City hall – April 
1919. Reims”, „R. 28. Reims Royale Place, 
the walls only left in this house”, „R. 35. Re-
ims Cathedral – what the ruins left...”, „R. 26. 
Reims the cathedral and the ruins all around”, 
„N. 37. Boche prisonners working on the ru-
ins of Reims by the American commanders”, 
„R. 33. Reims Cathedral Before 1914”, „R. 6. 
Reims – Cathedral after (18 oct. 1918)”. Na 
ostatnich 3  zdjęciach upamiętnione zostały 

zniszczenia Verdun i  cmentarz. Zdjęcia te 
otrzymały opis: „L. 13. »Verdun« Destroy-
ey and the Meuse river”, „L. 11 – »Verdun«. 
American Cemetery in Glorieux”, „L. 12 – 
»Verdun«. French Cemetery in Glorieux”. 
Anglojęzyczne napisy zdają się sugerować, że 
właścicielem albumu mógł być amerykański 
weteran pierwszej wojny światowej, żołnierz 
walczący w szeregach Amerykańskiego Kor-
pusu Ekspedycyjnego (American Expeditio-
nary Forces), dowodzonego przez gen. Johna 
Pershinga.

Na koniec cena, od której można było 
rozpocząć licytację: 320 zł, ale jakoś niko-
go te zdjęcia (sądząc po identyfikujących je 
oznaczeniach, wybrane z  większych tema-
tycznie dobranych zespołów fotografii) nie 
zainteresowały. Prawdopodobnie dlatego, 
że ich tematem nie były polskie, ale fran-
cuskie katedry, pałace, zrujnowane miasta 
oraz cmentarze z  czasów pierwszej wojny 
światowej. 

Oto kilka z tych fotografii. Na początek – 
żeby nie było wątpliwości, o jakim dramacie 
ludzkości opowiadają te zdjęcia – las dopiero 
co ustawionych krzyży na Cmentarzu Ame-
rykańskim pod Verdun, obecnie Meuse-Ar-
gonne American Cemetery w Romagne-so-
us-Montfaucon, około 40 km na północny 
zachód od Verdun.

Monumentalna bryła boleśnie okale-
czonego kościoła w  scenerii zrujnowanego 
miasta, a  obok fragment wnętrza tej samej 
świątyni – to pozbawiona części głównej 
nawy, sklepienia i  dachu, a  także górnej 
partii wieży katedra św. św. Gerwazego 
i  Protazego w  Soissons (Cathédrale Saint-
-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons) w pół-
nocno-wschodniej Francji. Budowę tej kate-
dry rozpoczęto w  1176  r., a  na wzniesienie 
(wzorowanej na słynnych wieżach katedry 
Notre Dame w Paryżu i tak jak one wysokiej 
na 66  m) jedynej kościelnej wieży budow-
niczowie potrzebowali nieco ponad dwóch 
stuleci (XIII-XV  w.). Zbombardowanie ka-
tedry i pobliskich kamienic zajęło Niemcom 
nie więcej niż jedna czy dwie milionowe tego 
czasu. Po zakończeniu działań wojennych 
katedra w  Soissons została pieczołowicie 
odbudowana.

Na kolejnych dwóch zdjęciach widzimy 
jedną z najwspanialszych katedr nie tylko we 
Francji, ale też w całej Europie – katedrę Naj-
świętszej Marii Panny w  Reims (Cathédrale 

3 | Fragment	 
cmentarza	wojennego	 
w	Romagne-sous- 
-Montfaucon	z	nagrobkami	
amerykańskich	żołnierzy	
walczących	w	pierwszej	
wojnie	światowej	na	
fotografii	z	około	1918	r.
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Notre-Dame de Reims). Poprzez miejsce kul-
tu, gdzie ją wzniesiono (1211-1275), była 
ona świadkiem chrztu Francji, a ponadto, już 
we własnych murach, świadkiem koronacji 
wielu władców tego państwa aż do 1825  r., 
kiedy to królewską sakrę przyjął w niej Ka-
rol X z dynastii Burbonów. W czasie pierw-
szej wojny światowej ta powszechnie znana 
historia „królewskiej” przeszłości świątyni 
przysporzyła jej samych kłopotów. Niemcy 
wielokrotnie bombardowali i  ostrzeliwali 
katedrę, traktując ją jako symbol francuskiej 
państwowości. Walki o miasto Reims należa-
ły do najcięższych w czasie całego konfliktu 
lat 1914-1918.

Na pierwszej fotografii, wykonanej przed 
1914 r., katedra jest jeszcze cała. Skalę znisz-
czeń pokazuje drugie zdjęcie, na którym do-
brze widać efekty bombardowania świątyni, 
które rozpoczęło się już w 1914, a spotęgo-
wało w  1918  r., osiągając apogeum 18 paź-
dziernika 1918 r. Z powodu tych zniszczeń 
do katedry w  Reims przylgnęło określenie 

4 | Zniszczenia	katedry	
św.	św.	Gerwazego	
i	Protazego	w	Soissons	
(Cathédrale Saint- 
-Gervais-et-Saint-Protais 
de Soissons)	w	wyniku	
bombardowań	w	czasie	
pierwszej	wojny	światowej

5 | Katedra	w	Soissons,	
stan	obecny
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„katedra-męczennica”. Do odbudowy świątyni 
przystąpiono zaraz po zakończeniu działań 
wojennych, w  dużej mierze dzięki hojnym 
darom sponsorów z Ameryki, w tym uważa-
nego za najbogatszego człowieka w  historii 
Johna Davisona Rockefellera (1839-1937), 
który pokrył większą część kosztów.

Niestety, hasło „Nigdy więcej wojny!” 
wykrzyczane dramatycznymi obrazami oka-
leczonych katedr zostało całkowicie zlekce-
ważone. Dwadzieścia lat później wybuchła 
druga wojna światowa, której skutki, jeszcze 
bardziej dotkliwe i haniebne, dało się odczuć 
niemal na całym globie.

W czasie trwającego blisko sześć lat kon-
fliktu bombardowania miast po obu stronach 
frontu stały się niemal codziennością, a wraz 
z udoskonaleniem sprzętu lotniczego i uzbro-
jeniem samolotów w różnego rodzaju bojowe 
środki niszczące, w tym burzące i zapalające 
bomby lotnicze, wypracowane zostały nowe 
strategie wojskowe, do których w  drugiej 
połowie wojny należy zaliczyć tzw. naloty 

6 | Katedra	Najświętszej	
Marii	Panny	w	Reims	
(Cathédrale Notre-Dame 
de Reims)	na	fotografii	
sprzed	1914	r.

7 | Zniszczenia	katedry	
w	Reims	w	wyniku	
bombardowań	w	latach	
1914-1918	(karta	z	albumu)
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dywanowe. W  takich zmasowanych i  wie-
lokrotnie powtarzanych bombardowaniach 
miast i osiedli bezsilne też były znajdujące się 
tam obiekty zabytkowe. Ofiarą nalotów pa-
dały więc – tak, jak w poprzednim konflikcie 
zbrojnym – zabytkowe kościoły, w tym te naj-
cenniejsze, znane na całym świecie.

Do takich naznaczonych przez historię, 
powszechnie znanych budowli należy np. 
ewangelicki kościół Pamięci Cesarza Wilhel-
ma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche), zwa-
ny popularnie kościołem Pamięci (Gedächt-
niskirche) przy Breitscheidplatz w  Berlinie, 
którego destrukcja rozpoczęła się już w listo-
padzie 1943  r., a  zakończyła niespełna dwa 
lata później. W  wyniku dokonanych przez 
aliantów bombardowań z  monumentalnej 
pięciowieżowej świątyni pozostała jedynie 
okaleczona główna wieża (niegdyś najwyższa 
w  Berlinie, mierząca 113 m), jedna z  bocz-
nych i  wielka sterta gruzów, z  którą długo 
nie wiedziano co zrobić. Na podjęcie decy-
zji o odbudowie kościoła lub o jej zaniecha-
niu miała też niewątpliwie wpływ szczegól-
na symbolika towarzysząca tej świątyni już 
w chwili pierwszej myśli o jej budowie.

Pomysłodawcą zbudowania kościoła, bę-
dącego miejscem religijnych praktyk, ale tak-
że pamięci Wilhelma I, cesarza niemieckiego 
i  króla Prus, współtwórcy II Rzeszy Nie-
mieckiej był jego wnuk cesarz Wilhelm  II. 

Konkurs na projekt świątyni wygrał królew-
ski radca budowlany i  członek Berlińskiej 
Akademii Budowlanej Franz Schwechten. 
Budowla, częściowo sfinansowana przez ce-
sarza, wzniesiona została przede wszystkim 
ze środków przekazanych na ten cel przez 
niemieckie prowincje. Kamień węgielny 

8 | Kościół	Pamięci	
Cesarza	Wilhelma	
(Gedächtniskirche)	
w	Berlinie	na	fotografii	z	lat	
1890-1905

9 | Kościół	Pamięci	
Cesarza	Wilhelma	w	Berlinie	
–	pozostałość	wieży	
pierwotnego	kościoła	
(trwała	ruina	z	czasów	
drugiej	wojny	światowej)	
i	modernistyczna	kreacja	
Egona	Eiermanna	(centralna	
hala,	dzwonnica,	kruchta	
oraz	kaplica)	zrealizowana	
w	latach	1959-1963
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położono 22 marca 1891  r., a  poświęcenie 
kościoła nastąpiło 1 września 1895 r.

Franz Schwechten (1841-1924) za-
projektował budowlę w  bliskim mu stylu 

neoromańskim, czerpiąc wzorce z  architek-
tury kilku kościołów z  Nadrenii. W  przed-
sionku świątyni zainstalowana została mo-
zaika przedstawiająca członków rodziny Ho-
henzollernów czczących krzyż. We wnętrzu 
kościoła znalazły się także m.in. ukończone 
w 1906 r. prace rzeźbiarskie twórcy Weimar-
skiej Szkoły Rzeźbiarstwa Adolfa Brütta 
(1855-1939), przedstawiające wojny wyzwo-
leńcze z lat 1813-1815 i wojnę prusko-fran-
cuską 1870-1871.

Po drugiej wojnie światowej rozpisany 
został po długich debatach konkurs archi-
tektoniczny na przekształcenie ruin kościo-
ła w  trwały pomnik pamięci i  pojednania. 
Wygrał go w marcu 1957 r. Egon Eiermann 
(1904-1970), jeden z  najbardziej wpływo-
wych architektów powojennego niemiec-
kiego modernizmu. Zaproponował on 
usunięcie zrujnowanego kościoła, z  pozo-
stawieniem jedynie (68-metrowej już wte-
dy) głównej wieży świątyni, jako symbolu 
antywojennego, i  budowę w  tym miej-
scu nowego kościoła. W  wyniku takiego 

10 | Pozostałości	
kościoła	Marii	Panny	
w	Dreźnie	(Frauenkirche 
Dresden)	po	alianckim	
bombardowaniu	w	1945	r.	
na	fotografii	z	około	
1980	r.	–	przykład	trwałej	
ruiny,	zaniechanej	
z	chwilą	podjęcia	decyzji	
o	odbudowie	świątyni

11 | Kościół	Marii	Panny	
w	Dreźnie	po	odbudowie	
w	1994	r.	i	oddaniu	go	
do	użytku	w	2005	r.
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przekształcenia dawnej świątyni powstały: 
zbudowana na planie ośmiokąta centralna 
hala nowego kościoła, dzwonnica na planie 
sześciokąta i dwa budynki na planie czwo-
rokąta – kaplica oraz kruchta. Architekt za-
projektował także niektóre elementy wypo-
sażenia wnętrza kościoła (ołtarz, ambonę, 
chrzcielnicę, ławki). Z kolei szklane ściany 
budynków są dziełem francuskiego artysty 
Gabriela Loire (1904-1996). We wnętrzu 
kościoła, poświęconego 17 grudnia 1961 r., 
w 1987 r. umieszczono ponadto jako sym-
bol pojednania krzyż wykuty z  żelaza, po-
chodzący z  więźby dachowej zburzonej 
katedry św. Michała Archanioła w  Co-
ventry (hrabstwo West Midlands, Wielka 
Brytania).

Inną, przez czterdzieści lat od czasu za-
kończenia drugiej wojny światowej szczycącą 
się podobną symboliką świątynią w  Niem-
czech był do niedawna barokowy luterański 
kościół Marii Panny na drezdeńskim Neu-
markt (Frauenkirche Dresden). Ten niezwy-
kłej urody obiekt został wniesiony w  latach 
1726-1743 i  był jednym z  najbardziej zna-
nych w Europie zabytków protestanckiej ar-
chitektury sakralnej. Podczas drugiej wojny 
światowej, w nocy z 13 na 14 lutego 1945 r. 
zniszczyły go alianckie bombardowania; 
mocno uszkodzony zawalił się rankiem 15 
lutego.

W 1985  r. zdecydowano o  rekonstruk-
cji kościoła, ale pierwsze prace rozpoczęto 
dopiero po 1989  r. Właściwa odbudowa 
świątyni nastąpiła od 1994  r., a  pomagali 
w niej liczni indywidualni darczyńcy z całe-
go świata. Pod koniec 2005 r. kościół został 
ponownie konsekrowany i otwarty dla wier-
nych oraz zwiedzających. Tym samym ten do 
niedawna jeszcze symbol tragicznych znisz-
czeń zabytkowej architektury, dokonanych 
w czasie drugiej wojny światowej, w ciągu kil-
ku lat w wyniku śmiałej decyzji tych, którzy 
znowu chcieliby ujrzeć ten obiekt w  pełnej 
krasie, całkowicie utracił dawną symbolikę.

Mając na względzie takie właśnie decyzje 
(i nie wdając się w dyskusję czy są one słusz-
ne, czy nie), trzeba mieć nadzieję, że niko-
mu nigdy nie przyjdzie do głowy, by zmie-
nić wygląd najbardziej chyba wymownego, 
a  zarazem przerażającego budynku-ruiny, 
świadka tragedii japońskich miast Hiroszi-
my i Nagasaki i ich mieszkańców – Pomnika 
Pokoju w Hiroszimie, zwanego także Kopułą 

Bomby Atomowej, która w 1996 r. na 20. se-
sji UNESCO w Meridzie (Meksyk) została 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

Budynek zaprojektowany został przez 
czeskiego architekta Jana Letzla (1880-
1925) z przeznaczeniem na halę wystawową 
i pełnił taką funkcję od sierpnia 1915 aż do 
6 sierpnia 1945  r. Tego bowiem dnia zrzu-
cona została na Hiroszimę bomba jądrowa, 
nazwana infantylnie przez załogę bombow-
ca „Little Boy” (Mały Chłopczyk). Bomba 
zniszczyła lub uszkodziła niemal wszystkie 
budynki w  mieście i  spowodowała śmierć 
około ⅓ mieszkańców ćwierćmilionowej Hi-
roszimy. Do podobnej tragedii, choć nie tak 
tragicznej w  skutkach, doszło trzy dni póź-
niej w Nagasaki, gdzie użyto z kolei plutono-
wej bomby implozyjnej, znanej pod nazwą 
„Fat Man” (Gruby Facet).

Eksplozja bomby w Hiroszimie nastąpiła 
w  bezpośredniej bliskości hali i  był to jedy-
ny położony niemal w epicentrum wybuchu 
budynek, który nie uległ całkowitemu znisz-
czeniu. Pozostawienie dawnego centrum wy-
stawowego w takim stanie, w jakim ujrzano 
je bezpośrednio po bombardowaniu miało 
już na zawsze  stać się przestrogą przed po-
nownym użyciem bomby atomowej w ewen-
tualnych przyszłych konfliktach zbrojnych 
na świecie.

Czy tym razem przestroga ta zostanie wy-
słuchana i zrozumiana?

Wojciech Przybyszewski  

12 | Pomnik	Pokoju	
w	Hiroszimie	–	trwała	
ruina	upamiętniająca	
zrzucenie	bomb	jądrowych	
na	Hiroszimę	i	Nagasaki	
w	sierpniu	1945	r.

(ilustracje: 1, 2, 8, 10-12 
– wikipedia.com; 3-7 – wg 
albumu „I WOJNA światowa – 
zniszczenia wojenne we Francji 
– fotografie sytuacyjne [1914, 
1918, 1919]”; 9 – https://
lindemannhotels.de/en/icc-
messe-berlin)

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2019    |   17



Wieluń 
1 września 1939 
− przerwana historia

jan książek

Wieluń	oraz	Westerplatte	są	
symbolami	początku	najokrutniejszej	
z	wojen	w	dotychczasowych	dziejach	
ludzkości.	Bohaterstwo	żołnierzy,	
którego	przykładem	jest	postawa	
182	obrońców	skrawka	polskiej	ziemi	
w	Wolnym	Mieście	Gdańsku,	okazało	
się	wyjątkowe	i	niepodważalne.	
Przerażający	obraz	początku	
drugiej	wojny	światowej	dopełnia	
dramat	ludności	cywilnej	miasta	
Wielunia,	doświadczonej	wskutek	
bezpardonowego	ataku	niemieckiego	
lotnictwa	już	w	pierwszej	godzinie	
wojny.	To,	co	wydarzyło	się	w	tym	
przygranicznym	wówczas	mieście,	
wkrótce	stało	się	udziałem	wielu	
innych	miast	oraz	dziesiątek	tysięcy	
uciekinierów,	przemieszczających	się	
w	głąb	kraju	zatłoczonymi	drogami.	

Zniszczona	ul.	Królewska	(fotografia jest własnością Michała Góry)



W Wieluniu w  końcu sierpnia 
1939  r. nie stacjonowały 
oddziały wojskowe, nie było 
również umocnień mili-

tarnych ani obrony przeciwlotniczej, nie 
funkcjonował także większy przemysł. Nie 
występował więc żaden racjonalny powód 
zbombardowania miasta. U podstaw dzia-
łań leżała, jak się wydaje, niemiecka kon-
cepcja Blitzkriegu, tj. wojny błyskawicznej, 
polegającej na szybkim, zmasowanym ata-
ku zarówno na cele wojskowe, jak i  cywil-
ne przeciwnika. Panika i  chaos uciekającej 
z  miast i  wsi ludności miała według strate-
gów niemieckich przekładać się również na 
postawę polskiego żołnierza. Jeżeli przypo-
mnimy, że druga wojna światowa rozpoczęła 
się bez wypowiedzenia jej ze strony Rzeszy 
Niemieckiej, to tym bardziej nalot na Wie-
luń możemy potraktować jako akt mający 
na celu sterroryzowanie bezbronnej ludno-
ści. Nie bez znaczenia było również spraw-
dzanie skuteczności bombardowania ścisłej 
zabudowy miejskiej oraz testowanie udosko-
nalonych bombowców nurkujących Junkers 
87B, zwanych Stuka (lub sztukasami) od 

niem. Sturzkampfflugzeug. W  pierwszym 
okresie wojny okazały się one wyjątkowo 
groźną bronią. Za sterami sztukasów siedzie-
li dobrze wyszkoleni piloci, którzy w ostrym 
nurkowym locie mogli precyzyjnie atakować 
wybrane cele. Część z nich zdobyła umiejęt-
ności w ramach Legionu Condor, bombar-
dując słynną Guernicę w czasie wojny domo-
wej w  Hiszpanii. Oczywiście ówcześni nie-
mieccy wojskowi oraz część współczesnych 
niemieckich historyków uważa, że nalotu 
na Wieluń dokonano w  ramach niszczenia 
celów wojskowych i  z  tego powodu ma on 
racjonalne uzasadnienie, z  czym naturalnie 
nie można się zgodzić. Nadmieńmy, że puł-
ki lotnicze operujące nad tą częścią Polski 
wchodziły w skład 4. Niemieckiej Floty Po-
wietrznej, dowodzonej przez gen. Alexan-
dra Löhra oraz dowódcę lotnictwa do zadań 
specjalnych gen. mjra Wolframa von Rich-
thofena. Zgodnie z  opracowaną przez gen. 
Löhra koncepcją, ataki bombowe miały być 
kierowane, oprócz celów ściśle wojskowych, 
także na centra administracyjne wroga.

W jednym z pierwszych ataków na Wie-
luń udział wzięły trzy niemieckie eskadry, 

1 | Centrum	Wielunia	
po	zbombardowaniu	
we	wrześniu	1939	r.
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łącznie 29 samolotów z  I dywizjonu 76. 
Pułku Bombowców Nurkujących. Wystar-
towały one z lotniska wojskowego w Nieder-
-Ellguth (obecnie Ligota Dolna), miejsco-
wości położonej niedaleko Góry Św. Anny 
na Opolszczyźnie. Rozkaz wcześniej wydany 
przez dowódców brzmiał: „zniszczyć zachod-
nią część miasta”. Sztukasy najpierw dwu- lub 
trzykrotnie okrążyły miasto, jak wspominają 
świadkowie, a następnie kolejno lotem nur-
kowym obniżały pułap i piloci rozpoczynali 
bezkarne „polowanie” na ustalony wcześniej 
sektor miasta oraz poszczególne obiekty. 
Według wspomnień świadków naloty były 
rozłożone w czasie, a strzelcy pokładowi nie 
próżnowali, wykorzystując do ostrzału lud-
ności karabiny maszynowe o  kalibrze 7,92 
mm. Hauptmann Walter Sigel, dowódca 
dywizjonu (I/StG76) składającego się ze 
wspomnianych eskadr, w  raporcie odnoto-
wał, że na miasto jego piloci zrzucili 20 ton 
materiałów burzących i zapalających, w tym 
29 bomb o  wadze 500 kg oraz 112 bomb 
o wadze 50 kg. Jako czas zakończenia nalotu 
podał godzinę 5.40. 

W wielu wywiadach przeprowadzo-
nych ze świadkami bombardowań przez dr 
Barbarę Bojarską z  Instytutu Zachodniego 
w Poznaniu, prof. Tadeusza Olejnika, auto-
ra licznych publikacji na temat wieluńskiego 
września oraz pracowników muzeum odnaj-
dujemy również godziny wcześniejsze. Wie-
lunianie podkreślali element zaskoczenia 
i szok wywołany wczesnoporannym atakiem. 
Stanisław Cierkosz, wówczas 45-letni felczer, 
w  wywiadzie przeprowadzonym w  1961  r. 
wspominał: „Dnia 1 września przed godziną 

5 rano zostałem nagle zbudzony przeraźli-
wym hukiem spadających bomb. Przerażony, 
na wpół ubrany, wybiegłem na ulicę i zauwa-
żyłem około 30 samolotów ze swastyką nisko 
krążących nad miastem, które niemal równo-
cześnie zrzucały bomby kruszące i  zapalające 
głównie na centrum miasta”. 

Kolejny nalot na Wieluń nastąpił kil-
ka minut po godzinie szóstej. Jak wynika 
z  prywatnego Dziennika wojennego (Krieg-
stagebucha), odręcznie spisywanego przez 
oberleutnanta Kurta Hartmanna, wieczorem 
31 sierpnia o godzinie 20.00 poinformowa-
no pilotów o  mającym nazajutrz nastąpić 
uderzeniu. Napisał on i podkreślił grubą li-
nią: „4.15 zaczynamy”. Po niezbyt długim 
śnie, już o godzinie 4.00, eskadra była goto-
wa do wyruszenia. Dopiero bezpośrednio 
przed startem piloci otrzymali konkretne za-
danie. Eskadra porucznika Hartmanna miała 
najpierw lecieć w kierunku Ostrowa Wielko-
polskiego, a następnie Kalisza, by tam, jeżeli 
okoliczności na to pozwolą, zniszczyć do-
mniemane lotniska wojskowe. W przypadku 
jednak nieznalezienia głównego celu eskadra 
miała wykonać zadanie dodatkowe – zbom-
bardować wschodnią część Wielunia z  rze-
komo znajdującymi się w  nim wojskowymi 
sztabami. Już o  godzinie 4.40 z  lotniska 
Neudorf, obecnie Polska Nowa Wieś koło 
Opola, wystartowało 9 sztukasów z  trzeciej 
eskadry I dywizjonu 77. Pułku Bombow-
ców Nurkujących. Samoloty leciały zgodnie 
z  planem w  kierunku Ostrowa, a  następnie 
Kalisza, lecz ładunek pozostawał w dalszym 
ciągu na pokładzie bombowców. Ostatecz-
nie po długim przelocie, osiem minut po 
godzinie szóstej, eskadra zaatakowała Wie-
luń. Lotnicy Luftwaffe podczas tego nalotu 
zrzucili ponad 4 tony ładunków burzących 
i zapalających, tj. 36 bomb o ciężarze 50 kg 
i 9 bomb o wadze 250 kg. Zapis w dzienniku 
o  braku obrony przeciwlotniczej potwier-
dza fakt niewystępowania wojska w mieście. 
W  godzinach późniejszych nastąpił jeszcze 
co najmniej jeden nalot. Przeprowadzili go 
piloci 2. Pułku Bombowców Nurkujących 
im. Immelmana pod dowództwem majora 
Oskara Dinorta, przed wojną znanego pilota 
sportowego.

Na podstawie relacji naocznych świad-
ków wiemy, że pierwsze bomby w Wieluniu 
spadły na budynki oznakowanego Szpitala 
Powiatowego Wszystkich Świętych, które 

2 | Zniszczony	Nowy	
Rynek
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znajdowały się przy ul. J. Piłsudskiego. Na-
leży podkreślić, że jednopiętrowy, główny 
gmach szpitala, wzniesiony w  latach czter-
dziestych XIX  w. zaprojektował wybitny 
warszawski architekt Henryk Marconi. Po 
wojnie w  miejscu tym wzniesiono gmach 
szkolny, który swoją architekturą nieco przy-
pomina tamten zabytkowy obiekt. Doszczęt-
nemu zniszczeniu uległ także, znajdujący się 
w  pobliżu gmachu głównego, budynek od-
działu położniczego. Ten interesująco zapro-
jektowany obiekt, z wysuniętym masywnym 
gankiem, ufundowany został w 1912 r. z my-
ślą o ubogich przez ziemianina z podwieluń-
skiego Chotowa Zygmunta Weryho-Darew-
skiego. Bomba uszkodziła również piętrowy 
budynek mieszczący oddział zakaźny szpita-
la, wcześniej pełniący funkcję ochronki dla 
dzieci prawosławnych. W przeszłości odno-
wiony, obecnie stanowi siedzibę niektórych 
wydziałów Urzędu Miejskiego. W  efekcie 
bombardowań, oprócz wspomnianych bu-
dynków szpitalnych, zniszczeniu uległ pię-
trowy obiekt mieszczący kuchnie szpitalne 
oraz mieszkania dla pracowników szpitala, 
w  tym dyrektora. Barbarzyństwo ataku na 
szpital nie znajduje żadnego usprawiedliwie-
nia, a  ówczesny jego dyrektor, dr Zygmunt 
Patryn, tak oto wspominał pierwsze chwi-
le nalotu: „Wczesnym rankiem 1 IX 1939  r. 
obudził mnie huk nisko lecących samolotów. 
W chwilę potem usłyszałem przeraźliwy świst 
i wybuch bomby na terenie ogrodu szpitalnego. 
Była to pierwsza bomba, która padła na Wie-
luń. Po jej wybuchu część budynku gospodar-
czego, w  którym mieszkałem, zaczęła się wa-
lić. Ja uciekłem z domu boso, tylko w koszuli, 
w  biegu zdążyłem chwycić leżące na krześle 
ubranie. Przed budynkiem zastałem już kilka 
płaczących sióstr szpitalnych. Kazałem im biec 
do ogrodu i kłaść się na ziemię, sam zaś chcia-
łem udać się do szpitala. Zobaczyłem jednak 
nawracające samoloty i również pobiegłem do 
ogrodu i  położyłem się na ziemi. Słyszałem 
w tym czasie krzyki i jęki z zawalonego budyn-
ku gospodarczego, gdzie zostały przywalone 
gruzem pracownice kuchni, które od wczesnych 
godzin rannych przygotowywały śniadanie 
dla chorych. Nawracające samoloty powtór-
nie zrzuciły bomby na szpital”. Przytoczony 
fragment wypowiedzi oddaje w sposób nie-
zwykle sugestywny tragiczne przeżycia na-
ocznego świadka, który potwierdza również 
pierwszy cel ataku. W obiektach szpitalnych 

zginęły co najmniej 32 osoby, w tym 26 cho-
rych, 2 siostry zakonne (szarytki) opiekujące 
się chorymi oraz 4 osoby z obsługi szpitalnej. 

Ostateczny efekt bombardowań Wielu-
nia to setki zabitych spośród 16 tys. miesz-
kańców oraz zniszczenie znacznej części za-
budowy miasta, w  tym ważnych obiektów 
użyteczności publicznej, m.in. wspomniane-
go szpitala Wszystkich Świętych, składające-
go się z  gmachu głównego oraz budynków: 

oddziału położniczego, oddziału zakaźnego 
oraz mieszkalno-gospodarczego. Ponadto 
piloci zbombardowali obiekty sakralne: śre-
dniowieczny kościół parafialny, synagogę 
z  połowy XIX  w. oraz fragment klasztoru 
Misjonarzy św. Rodziny. Zrzucone bomby 
zrujnowały również hotel przy ul. Barycz, 

3 | Szpital	Powiatowy	
Wszystkich	Świętych	
po	zbombardowaniu

4 | Zbombardowana	
synagoga
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bursę Gimnazjum Męskiego im. T. Kościusz-
ki, a  także dziesiątki piętrowych budynków 
mieszkalnych (w tym zabytkowych kamie-
nic), znajdujących się w  najbardziej zalud-
nionej części miasta. Ucierpiał także obiekt 
straży pożarnej, na piętrze którego mieściło 
się kino „Goplana” oraz skrzydło gmachu 
Starostwa Powiatowego zawierające sale są-
dowe. Dodajmy, iż jedna z  bomb spadła na 
wieżę ratuszową, która w  średniowieczu 
pełniła funkcję bramy, zwanej Krakowską, 
i zniszczyła fragment jej dachu. Na szczęście, 
ładunek nie eksplodował, gdyż również i ten 

cenny dla miasta zabytek z pewnością uległ-
by trwałej zagładzie. 

Należy podkreślić, że atak na zupełnie 
bezbronne miasto pogwałcił uchwalone na 
konferencji pokojowej w  Hadze w  1907  r. 
zasady prowadzenia wojny. Konwencja ha-
ska zabraniała „[…] atakowania lub bombar-
dowania jakimikolwiek środkami miast, wsi, 
osiedli lub budynków, które nie są bronione”. 
Odnosiła się oczywiście do ochrony szpitali 
i  miejsc, gdzie są ranni i  chorzy, a  także do 
budynków poświęconych obrzędom religij-
nym oraz zabytków.  

Tragiczny los podzieliła neoklasycystycz-
na synagoga powstała w  latach 1840-1842. 
Wzniesiono ją na planie prostokąta, a  wej-
ście ozdabiał czterokolumnowy dorycki 

portyk z  niskim trójkątnym tympanonem. 
Na wprost głównych drzwi mieściła się sala 
modlitw, a  z  prawej strony znajdowało się 
wejście na babiniec. W kolejnych miesiącach 
zbombardowaną świątynię wyznawcy religii 
mojżeszowej, pod nadzorem Niemców, mu-
sieli całkowicie rozebrać. W  pobliżu miej-
sca, gdzie znajdowała się świątynia, odsło-
nięto w 2009 r. kamienną tablicę, na której 
w dwóch językach: polskim i hebrajskim wy-
ryty jest napis upamiętniający społeczność 
żydowską w Wieluniu oraz synagogę. 

Ucierpiał także siedemnastowieczny ko-
ściół parafii ewangelicko-augsburskiej. Ko-
ściół ufundowała (1612-1615) dla sióstr za-
konnych bernardynek Anna Koniecpolska, 
matka Stanisława, późniejszego hetmana. 
Świątynia ta nie była bezpośrednio trafiona 
bombą, ale w wyniku wielkiego pożaru mia-
sta także i ona spłonęła. Jej strop zawalił się, 
wskutek czego wyposażenie uległo całko-
witemu zniszczeniu, w  tym okazały ołtarz 
główny z 1766 r. oraz ambona – dzieła sztu-
ki, które pozostały po siostrach zakonnych. 
Jeszcze w  czasie wojny niemieckie władze 
administracyjne nakazały odbudowę kościo-
ła i  planowały przeznaczyć go na kino dla 
okupantów. Poczyniono już w tym kierunku 
działania, a dowodem są projekty architekto-
niczne znajdujące się w zbiorach wieluńskie-
go muzeum.

Zbombardowane miasto tak zapamiętał 
nauczyciel Czesław Aulich: „Gdy wyszedłem 
na ulicę Królewską, oczom moim przedstawił 
się żałosny widok. Druty sieci elektrycznej i te-
lefonicznej, szkło, gruz pokryły grubą warstwą 
jezdnię i  chodniki. Służba PCK znosiła ran-
nych do magistratu, tu i ówdzie leżały zwłoki 
zabitych, a ciężko ranni wzywali pomocy. Na 
skrzyżowaniu ulic Barycz i Krakowskie Przed-
mieście gruzy murów elektrowni zatarasowały 
nam przejście. Na Podwalu w ubogim domku 
na drewnianym balkoniku widziałem nie-
wiastę rozpaczliwie krzyczącą: »Oddajcie mi 
męża!«. Biegłem dalej ulicą Reformacką, przy 
której dom Malatyńskiego stał na wpół rozwa-
lony. […] »Zamek« – siedziba starostwa ma 
trafienie w  skrzydło południowo-wschodnie, 
gdzie mieścił się sąd. Skrzydło gmachu popijar-
skiego, gdzie mieściła się Powiatowa Komenda 
Uzupełnień, leży w gruzach. Zginął tam – ro-
zerwany na pół – cywilny pracownik Mieczy-
sław Krzemiński. Spłonęły obie apteki, ciężko 
ranna jest Zofia Burchacińska – pracownica 

5 | Fara	
po	zbombardowaniu
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apteki. Zburzona została bursa przy ul. Sien-
kiewicza oraz naprzeciw niej stojąca bóżnica. 
Trzy bomby spadły na boisko szkolne. Po-
dmuch i wstrząs poważnie uszkodziły budynek 
szkoły”. 

Skalę zniszczenia Wielunia potwierdza-
ją również zapisy dokonane przez żołnierzy 
niemieckich. Zacytujmy fragment korespon-
dencji z  12 września, wysłanej z  Wielunia 
pocztą polową przez Ernsta Hauptmanna: 
„Kochana Greto! Od soboty [tj. 9 września 
1939 r.] jesteśmy w zbombardowanym Wielu-
niu. Miejscowa ludność powoli powraca tutaj 
po ucieczce. W mieście wszystko wygląda roz-
paczliwie. Także te budynki, które nie zostały 
trafione nie nadają się do zamieszkania [...]”.

Zbrodniczy atak niemieckiego lotnic-
twa nie oszczędził wyjątkowego zabytku, 
jakim była fara św. Michała Archanioła i Na-
wiedzenia NMP, wzniesiona na początku 
XIV  w. Eksplozje kilku bomb częściowo 
zniszczyły południową i  północną stronę 
kościoła pokolegiackiego. Spowodowały tym 
samym znaczne spękanie ścian górującej nad 
rynkiem wieży dzwonniczej, pochodzącej 
z późniejszych wieków. Niebawem okupanci 
zdecydowali się na całkowite unicestwienie 
budowli. Stało się to już w kwietniu 1940 r. 
Zaledwie rok od tragicznego września, po 
wieluńskiej farze, będącej miejscem pochów-
ku szlachty i  mieszczan, w  tym rodziców 
kronikarza Jana Długosza, oraz mieszczącej 
okazałe renesansowe nagrobki, nie było już 
śladu. Mocno rozproszona część ocalonego 
wyposażenia trafiła wówczas do innych świą-
tyń na terenie miasta oraz do bezpośrednio 
przed wojną wzniesionych kościołów w pod-
wieluńskim Ożarowie i Ostrówku. Los wielu 
obiektów ruchomych nie jest znany do dzi-
siaj. Na miejscu dawnej kolegiaty okupanci 
wznieśli trzy duże drewniane baraki, w któ-
rych swoją siedzibę miał Arbeitsamt (Urząd 
Pracy) i  Kreis Wirtschaftsamt (Powiatowy 
Wydział Gospodarczy). Te bez mała kosza-
rowe budynki przetrwały w centrum miasta 
do lat siedemdziesiątych XX  w. W  latach 
1988-1991 teren poddano badaniom ar-
cheologicznym, a  następnie, oprócz kaplicy 
Olszowskich, zrekonstruowano fundamenty 
i zarys murów kościoła.

W gruzach legły ponadto liczne budyn-
ki mieszkalne Wielunia, w  których znaj-
dowały się setki mieszkań. W proch zamie-
niło się także wiele zabytkowych kamienic 

mieszczańskich, w  tym jeden z  najstarszych 
piętrowych domów mieszkalnych w  Wie-
luniu, znajdujący się przy ul. Barycz. Znisz-
czeniu uległa zabudowa w obrębie pl. Legio-
nów (Starego Rynku) i  ulic odchodzących 
od niego: Królewskiej, H.  Sienkiewicza, 
G. Narutowicza, Augustiańskiej, Palestranc-
kiej, Różanej, Barycz i częściowo – Śląskiej. 
W  znacznym stopniu w  gruzach legły bu-
dynki wokół Nowego Rynku oraz przy uli-
cach: Okólnej, Reformackiej, Przechodniej, 
J.  Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście, 
Rudzkiej i Krótkiej.

Pomimo tak ogromnych zniszczeń Wie-
luń podniósł się z ruin i jest zaliczany do grupy 
bardziej interesujących miast w Polsce środko-
wej. Bogata historia grodu o trzynastowiecz-
nej metryce, z  reliktami kazimierzowskich 
murów obronnych, ocalałe z pożogi wojennej 
i  częściowo zrekonstruowane zabytkowe bu-
dowle, okalające stare miasto planty miejskie 
oraz dbałość o  estetykę, przyciągają tutaj tu-
rystów. Wieluń jest znany również z  działal-
ności gospodarczej aktywnych firm, jednak 
większość zwiedzających miasto, w  tym mu-
zeum, wraz z  jego oddziałem w  Ożarowie, 
kojarzy je przede wszystkim z barbarzyńskimi 
nalotami Luftwaffe. Zagadnienia ukazujące 
miasto przedwojenne oraz zbombardowane 
prezentuje wystawa pt. „Świadkowie mówią… 
1 września 1939” w  Muzeum Ziemi Wie-
luńskiej. W dniu 1 września obejrzeli ją pre-
zydenci: Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda oraz Republiki Federalnej Niemiec 
Frank-Walter Steinmeier. 

 Jan Książek

6 | Zrekonstruowane	
fundamenty	fary

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu;  
2 – fot. własność Michała Góry; 
6 – fot. Mirosław Grabczak / 
Muzeum Ziemi Wieluńskiej)
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Przed	80	laty,	3	września	1939	r.,	wobec	zbliżających	się	
wojsk	niemieckich	ewakuowano	z	Wawelu	najcenniejsze	
zabytki	i	pamiątki	historyczne.	Przed	60	laty,	14	lutego	
1959	r.,	po	trwającej	dwadzieścia	lat	tułaczce,	powróciła	
z	Kanady	na	królewskie	wzgórze	część	Skarbów	Wawelskich.	
Wreszcie	27	września	br.	przypada	20.	rocznica	śmierci	prof.	
dra	Jerzego	Szablowskiego,	dyrektora	Państwowych	Zbiorów	
Sztuki	na	Wawelu,	którego	zasług	dla	sprawy	odzyskania	przez	
Polskę	narodowego	dziedzictwa	nie	sposób	przecenić.

Wojenne losy 
wawelskich zabytków 
– powrót Skarbów 
Narodowych w 1959 r.
jerzy t. petrus



Już w drugiej połowie 1938 r. zdano so-
bie sprawę z  niebezpieczeństwa grożą-
cego zbiorom wawelskim w przypadku 
konfliktu zbrojnego. Próba zaintere- 

     sowania problemem Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i  Oświecenia Publicznego 
okazała się jednak bezskuteczna. Przystą-
piono więc do działań we własnym zakresie, 
łamiąc ówczesną ustawę o finansach publicz-
nych. Pod nadzorem Adolfa Szyszko-Bohu-
sza, zarządzającego Kierownictwem Odno-
wienia Zamku Królewskiego na Wawelu, już 
na początku 1939  r. zostały przebudowane 
na schron piwnice pod wschodnim skrzy-
dłem zamku. Miał się tam znaleźć magazyn 
arrasów. Również Smoczą Jamę przystoso-
wano do złożenia w niej muzealiów. Niepo-
koju o losy zbiorów wawelskich kustosza dra 
Stanisława Świerza-Zaleskiego nie uśmie-
rzyła dyskusja na zjeździe Związku Muzeów 
Polskich, obradującym w  Gdyni w  czerwcu 
1939  r. Gremium to nie widziało innej po-
trzeby działań niż zabezpieczenie przeciw-
pożarowe. Mając w  świeżej pamięci losy 
zabytków podczas wojny domowej w  Hisz-
panii, Świerz-Zaleski uznał ewakuację zbio-
rów z  Wawelu za najpewniejszy sposób za-
pewnienia im bezpieczeństwa. Pozyskawszy 
dla tej idei dra Stanisława Taszakowskiego, 
kierownika wawelskiego oddziału Kancelarii 
Cywilnej Prezydenta RP, nie bez trudności 
przekonał również Szyszkę-Bohusza. 

W lipcu zamek zamknięto dla zwiedzają-
cych. Cały ten i następny miesiąc zajęło przy-
gotowywanie skrzyń i  rulonów, do których 
pakowano wytypowane dzieła. Decyzja o ich 
ewakuacji, podjęta przez wawelski „triumwi-
rat”, zapadła 1 września. Dzień wcześniej, 
z przystani opodal mostu Dębnickiego, od-
płynął w  kierunku Sandomierza spakowany 
ołtarz Wita Stwosza z kościoła Mariackiego. 
Inicjatorem tej akcji był dr Karol Estreicher, 
krakowski historyk sztuki. W bałaganie spo-
wodowanym wybuchem wojny nie sposób 
było uzyskać jakikolwiek środek transpor-
tu. W tej sytuacji zdecydowano się na zacu-
mowany na Wiśle, u  podnóża wzgórza, ga-
lar Franciszka Misia. Umieszczono na nim 
spakowane 264 obiekty, w  tym 132 arrasy 

jagiellońskie, stanowiące najcenniejszą część 
polskiego dziedzictwa historycznego, dzie-
ła sztuki i  pamiątki eksponowane w  salach 
Skarbca Koronnego, w  tym srebrne naczy-
nia, orientalne rzędy na konia i siodła, szable 
i  pałasze, w  większości pochodzące ze zdo-
byczy wiedeńskiej, pamiątki po Jagiellonach, 
Wazach i  po królu Janie III (płaszcz Orde-
ru św. Ducha, papieski miecz poświęcany 
i kapelusz). 

Wraz z transportem na galar wsiadła gru-
pa zamkowych woźnych, kustosz Stanisław 
Świerz-Zaleski oraz Józef Polkowski, kreślarz 
zatrudniony w Kierownictwie Odnowienia. 
Podróż Wisłą, rozpoczęta 3 września, obfito-
wała w momenty grozy, gdy przed niemiec-
kimi bombami musiano chronić się w przy-
brzeżnych szuwarach. 7 września osiągnięto 
Sandomierz, a  dwa dni później Kazimierz 
Dolny. Dalsza podróż wodą nie była moż-
liwa. Tutaj zapadła decyzja o  powrocie do 
Krakowa większości wawelskich pracowni-
ków. Dzięki dostarczeniu przez okolicznych 
mieszkańców podwodów przeładowano na 
nie wawelskie zabytki. Dalsza podróż zatło-
czonymi drogami, często ostrzeliwanymi 
przez samoloty wroga, trwała cztery dni. We 
wsi Tomaszowice ładunek udało się prze-
nieść do dostarczonej przez wojsko cięża-
rówki i trzech autobusów. Wobec postępów 
armii niemieckiej skierowano się do Lublina, 
a  następnie dalej do Zamościa, Hrubieszo-
wa, Włodzimierza Wołyńskiego. 14 wrze-
śnia osiągnięto Łuck. Mogło się wydawać, 
iż będzie to punkt docelowy. W  zaistniałej 
sytuacji podjęto jednak decyzję o  kontynu-
owaniu podróży. W  Wiśniowcu nastąpiło 

1 | Stanisław	Świerz- 
-Zaleski

2 | Józef	Krzywda- 
-Polkowski
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spotkanie z  dr. Taszakowskim, który tuż 
przed wkroczeniem Niemców na Wawel 
zdołał wywieźć kilka obrazów i  dywanów. 
Z  powiększonym bagażem skierowano się 

do Zbaraża, a następnie do Tarnopola. Wo-
bec wkroczenia do Polski 17 września wojsk 
sowieckich, transport wawelski w  następ-
nym dniu, w nocy, przejeżdżając przez most 

4 | Trasa	podróży	Skarbów	
Wawelskich	z	Konstancy	
do	Quebeku

3 | Trasa	podróży	Skarbów	
Wawelskich	z	Krakowa	
do	Bukaresztu
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w Kutach, znalazł się na terytorium Rumu-
nii. Przez Focsani podążono do Bukaresztu. 
Tam zabytki znalazły schronienie w budyn-
ku polskiej ambasady. Dzięki stosunkom 
ambasadora Rogera Raczyńskiego uniknię-
to aresztowania polskiego transportu przez 
władze rumuńskie, naciskane w  tej sprawie 
przez ambasadę niemiecką. 

Nie powiodły się pertraktacje z Watyka-
nem o zdeponowanie tam wawelskich zabyt-
ków, prowadzone za pośrednictwem nun-
cjusza Filippo Cortesiego. Decyzją rządową 
wawelskie zabytki miano przetransportować 
do Francji. 22 listopada zabrał je wypływają-
cy z  Konstancy rumuński statek Ardeal. Po 
dwutygodniowym przetrzymaniu przez An-
glików w porcie na Malcie statek zawinął do 
Marsylii 8 stycznia 1940 r. Opiekunom wa-
welskich skarbów kolejny raz wydawało się, 
iż osiągnięto cel podróży. W kilka dni póź-
niej, w Aubusson, w magazynach francuskiej 
instytucji Mobilier National, rozpoczęło się 
rozpakowywanie skrzyń. Dokonywano prze-
glądów konserwatorskich i podjęto naprawę 
uszkodzonych podczas podróży kilku ma-
łych arrasów. Wkrótce do zabytków wawel-
skich Karol Estreicher dołączył przywiezione 
z Warszawy najcenniejsze pomniki polskiego 
piśmiennictwa i  źródła do dziejów narodo-
wych oraz autografy Fryderyka Chopina 
z  Biblioteki Narodowej, a  także pamiątki 
po królu Stanisławie Auguście z zamku war-
szawskiego oraz Biblię Gutenberga z biblio-
teki seminarium w Pelplinie. Wywieziono je 
w dramatycznych okolicznościach z Warsza-
wy wraz z  aktywami Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Od tego momentu cały zespół 
liczył 300 obiektów. 

Atak Niemców na Francję spowodował 
konieczność podjęcia dalszej podróży. Rząd 
polski zadecydował o  ewakuacji  zabytków 
do Anglii. Pakowanie odbyło się w  tempie 
błyskawicznym. 15 czerwca skrzynie załado-
wano w Bordeaux na niewielki polski statek 
Chorzów, który po trzech dniach drama-
tycznej podróży morskiej przybił do portu 
Falmouth w  Kornwalii. Dalej pociągiem 
podążono do Londynu. Na kilka dni skrzy-
nie i  kufry z  zabytkami znalazły schronie-
nie w  tutejszej polskiej ambasadzie. Wobec 
niepewnej sytuacji politycznej i  militarnej 
zapadła decyzja o  wywiezieniu Skarbów 
Narodowych do Kanady. W  Greenock stał 
wówczas na redzie m/s Batory. Miał płynąć 

do Kanady, w silnym konwoju, z innymi jed-
nostkami ewakuującymi złoto Anglii. Na 
pokładzie polskiej jednostki polskie zabytki 
i  ich opiekunowie przepłynęli szczęśliwie 
Atlantyk. Z  Halifaxu, 13 lipca, wyruszono 
koleją przez Montreal do Ottawy. Rząd Ka-
nady transportowi udzielił immunitetu dy-
plomatycznego. W Ottawie do polskiej dys-
pozycji Kanadyjczycy oddali część tzw. Far-
my Eksperymentalnej, niedługo przedtem 

6 | Budynek	Farmy	
Eksperymentalnej	w	Ottawie

7 | Bank	of	Montreal	
w	Ottawie

5 | Kufry,	w	których	
przewożone	były	zabytki	
wawelskie	z	Kanady
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Przywiózł ze sobą 20 obiektów: chorągiew 
turecką, trofeum spod Parkanów Jana III, 12 
dywanów polskich i orientalnych z XVIII w., 
cztery flamandzkie gobeliny z XVII w., trzy 
obrazy oraz księgę inwentarzową zbiorów 
wawelskich, która odegrała istotną rolę 
w  przyszłych staraniach o  zwrot z  Kanady 
polskiego mienia. Józef Polkowski pozostał 
na emigracji i  w  miarę swoich skromnych 
możliwości starał się opiekować zabytkami. 
Ukryta w klasztorach część zabytków wkrót-
ce została przejęta przez premiera prowincji 
Quebek Mauricea Duplessisa, zdeklarowa-
nego antykomunistę. O  ich zwrocie Polsce 
nie było mowy. Na miejsce przechowywa-
nia Duplessis wybrał tamtejsze Muzeum 
Prowincjonalne. Wszelkie starania władz 
polskich okazywały się bezowocne. Rząd fe-
deralny Kanady uznawał, iż nie jest to spór 
dyplomatyczny, więc nie jest jego stroną. 
Proponowano drogę sądową, tj. wytoczenie 
procesu władzom prowincjonalnym. Na taką 
propozycję Polska nie mogła się zgodzić. 
Dla rządu emigracyjnego sprawa Skarbów 
Narodowych miała wielką wagę prestiżową 
i polityczną. Dostarczała jednak poważnych 
problemów finansowych. Za wynajmowanie 
sejfu bankowego w Ottawie płaciła Warsza-
wa, pozostałe koszty musiała ponosić Polo-
nia angielska i  amerykańska. Bez sukcesu 
próbowano na emigracji powołać na ten cel 
specjalny fundusz. W  Londynie rozważano 
zdeponowanie lub nawet sprzedaż części ko-
lekcji muzeom amerykańskim. Szczęśliwie 
planów tych nie urzeczywistniono.

Brak najcenniejszej części kolekcji w  la-
tach powojennych odczuwano na Wawelu 
bardzo boleśnie. Wyposażenie wnętrz kró-
lewskiej rezydencji prezentowało się nader 
skromnie. Objęcie w  1952  r. dyrektury wa-
welskiego muzeum przez Jerzego Szablow-
skiego zapoczątkowało intensyfikację starań 
muzeum o odzyskanie muzealiów z Kanady. 
Momentem przełomowym były zmiany po-
lityczne w  Polsce po październiku 1956  r. 
W stosunkach polsko-kanadyjskich nastąpi-
ła zdecydowana poprawa. Rozmowy o  pol-
skim depozycie nabrały nowej jakości. Jerzy 
Szablowski dla idei powrotu zabytków do 
Polski zjednał licznych przedstawicieli Polo-
nii, w tym światowej sławy pianistę Witolda 
Małcużyńskiego i  Aleksandra Jantę, pisarza 
i publicystę, mającego istotny wpływ na opi-
nię Polaków zamieszkałych poza granicami 

ukończonego budynku Narodowego Archi-
wum. Do przywiezionych z  Polski muze-
aliów dołączyły wkrótce zabytki z  Kórnika, 
eksponowane wcześniej na Wystawie Świa-
towej w  Nowym Jorku. W  komfortowych 
warunkach, otoczone fachową opieką, zabyt-
ki miały oczekiwać powrotu do kraju.

Zakończenie wojny w Europie nie ozna-
czało jednak szybkiego powrotu do kraju 
polskich pamiątek. Sytuacja bardzo się skom-
plikowała z powodów politycznych. Cofnię-
cie uznania przez kolejne kraje rządowi pol-
skiemu rezydującemu w  Londynie na rzecz 
władz działających w  Warszawie oznaczało 
przekazanie tym ostatnim jurysdykcji nad 
skarbami przechowywanymi w Ottawie. By 
temu zapobiec, zapadła w Londynie decyzja 
o usunięciu zabytków z Farmy Eksperymen-
talnej i ukryciu ich w klasztorach w Ottawie 
i pod Quebekiem. Na miejscu pozostawiono 
jedynie kilkanaście obiektów. Dodatkowo 
sytuację komplikował narastający konflikt 
pomiędzy opiekunami muzealiów. Świerz-
-Zaleski uważał bowiem, iż właściwym miej-
scem do przechowywania narodowych pa-
miątek są polskie instytucje i nalegał na jak 

najszybszy ich powrót do Polski. Polkowski 
natomiast był za ich zatrzymaniem w Kana-
dzie do czasu zmian politycznych w  kraju. 
Pomimo to obaj panowie zdecydowali się 
na złożenie części zabytków, zapakowanych 
w dwa kufry, jako wspólny depozyt w Bank 
of Montreal w Ottawie. Stanisław Świerz-Za-
leski powrócił we wrześniu 1948 r. do Polski. 

8 | Powrót	polskiej	
delegacji	na	statku	
Sztokholm,	płynącym	
z	Nowego	Jorku	
do	Kopenhagi
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kraju. Szablowski uzyskał cesję praw do 
depozytu od rodziny zmarłego w  1951  r. 
Świerza-Zaleskiego.

Pod koniec 1958 r. zapadła w Warszawie 
decyzja o  wyjeździe do Kanady dyrektora 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu 
wraz z  ekspertami: historykiem sztuki Ma-
rianem Morelowskim, uczestnikiem polskiej 
ekipy odzyskującej polskie zabytki z  Rosji 
po Traktacie Ryskim, konserwatorem Boh-
danem Marconim i muzykologiem Zbignie-
wem Drzewieckim. Celem było zbadanie 
stanu zachowania obiektów złożonych w sej-
fie bankowym w Ottawie. Stało się to możli-
we dzięki decyzji rządu polskiego w Londy-
nie i zgodzie Józefa Polkowskiego, drugiego 
z depozytariuszy. Otwarcie kufrów i przegląd 
odbyły się w dniach 23 i 24 grudnia. Obok 
polskiej delegacji wzięli w tym udział przed-
stawiciele Polonii i władz rządu emigracyjne-
go: Józef Polkowski, Adam Żurowski, Stefan 
Kątski i  gen. Józef Zając. Obecni byli rów-
nież Witold Małcużyński oraz Aleksander 
Janta, kronikarz wydarzenia. „Publiczność 
w Ottawie, załatwiająca swoje bankowe spra-
wy w  przeddzień Świąt Bożego Narodzenia, 
na pewno nie zwróciła uwagi na grupę męż-
czyzn przechodzących przez obszerny westybul 
Montrealskiego Banku, szarej nowoczesnej 
budowli przy głównej ulicy miasta. Kierowali 
oni swoje kroki ku schodom prowadzącym na 
dolne piętro. W  jednym z  pomieszczeń uży-
wanych tam jako garderoba dla pracowników 
banku, zebrał się tego ranka zespół Polaków, 
którzy mieli być uczestnikami niezwykłego 
w historii kultury polskiej ceremoniału. Przy-
wieziono na taczce wielki kufer z  okuciami, 
obwiązany sznurem i  opatrzony szeregiem 
pieczęci. Pieczęcie zostały odcięte, zamki ze 
szczękiem otwarte –podniesiono nie otwierane 
od lat trzynastu wieko. We wnętrzu pokrow-
ce, skrzynki i  pudła, mniejsze i  większe paki, 
których zawartość od lat stanowiła przedmiot 
bezpłodnych a  zaciekłych dyskusji. Oto część 
Skarbów Narodowych Polskich [...]. Teraz 
kustosz skarbów przechowywanych w  Kana-
dzie – Józef Polkowski i dyrektor Wawelu, prof. 
Jerzy Szablowski, rozpoczynają żmudną pracę 
przeglądania zawartości kufra, sporządzając 
każdy dla siebie protokół tych oględzin. Po 
kolei wyjmowane są z kufra dawne, bezcenne, 
iluminowane księgi, modlitewnik Anastazji, 
żony Bolesława Kędzierzawego, kroniki Gal-
la i  Kadłubka, Rocznik Świętokrzyski, biblie 

i  psałterze sprzed wieku wieków. Obok nich, 
w  płóciennych szarych pokrowcach albo pu-
dłach klejnoty koronne Stanisława Augusta, 
jego miecz koronacyjny, jego berło, łańcuch 
Orderu Orła Białego albo znowu łańcuszek 
cudownej naprawdę roboty z grobu Zygmunta 
III Wazy [...]. zielona, gruba teka wśród kar-
tonów i  pudeł przykuwa uwagę obecnego tu 
prezesa Instytutu imienia Fryderyka Chopi-
na w  Warszawie, prof. Zbigniewa Drzewiec-
kiego [...]. Tak, zgadza się, to właśnie zbiór 
rękopisów Chopina, a między innymi koncer-
tu F-mol; jeden z  najcenniejszych nabytków 
przedwojennej Polski, największy w  świecie 
zbiór pisanej ręką Fryderyka muzyki. Prof. 
Drzewiecki i  Małcużyński siadają z  boku, 
aby przeglądać teczkę po teczce [...]. Zjawił się 
właśnie przybyły umyślnie z Chicago najwięk-
szy w  świecie specjalista od Gutenberga [...]. 
Pastor Don Clevland Norman, który wszyst-
kie gutenbergowskie biblie na świecie widział 
i  badał [...] czekał na tę okazję od kilku lat 
[...]. Nastała taka chwila drugiego dnia prze-
glądu, kiedy drugi kufer z depozytu dawnych 
wawelskich kustoszy otwarty został i odsłaniał 
po kolei naszym zdumionym i  zachwyconym 

9 | W	Muzeum	Narodowym	
w	Warszawie	Szczerbiec	
oglądają	(od	lewej):	
prof.	Bohdan	Marconi,	
prof.	Marian	Morelowski,	
wawelski	woźny	Tomasz	
Kruk,	prof.	Kazimierz	
Michałowski	i	prof.	Jerzy	
Szablowski,	4	lutego	1959	r.	
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oczom swoją zawartość [...].[Prof. Morelow-
ski] podjął z  głębi kufra jeszcze jeden przed-
miot, wydłużony i  w  płóciennym pokrowcu. 
Odsłonił stalową klingę z  rękojeścią pokrytą 
znakami kabalistycznymi i  ukazał pod nią 
orła na czerwonym polu przybitego tam za 
czasów Łokietka. Nikt tego nie organizował 
ani nie przygotował, ale tak się stało, że wszy-
scy tu obecni Polacy powstali z miejsc. – Proszę 
Panów – Szczerbiec. Ten sam prof. Morelowski 
[...] teraz pięknym gestem przekazał go w ręce 
Adama Żurowskiego, opiekuna Skarbów na 
emigracji, a potem z jego rąk podał na chwilę 
dyrektorowi Jerzemu Szablowskiemu, opieku-
nowi Wawelu. Dopełnił się tym gestem milczą-
cy, ale wymowny symbol. Wszyscy obecni zro-
zumieli jego znaczenie i wszyscy co do jednego 
odczuli głęboką solidarność z jego intencją”.

Konkluzja przedstawiona przez komisję 
była jednoznaczna. Dalsze pozostawienie 
zabytków w  bankowym sejfie, niespełniają-
cym żadnych standardów konserwatorskich, 
zagraża ich materialnemu bytowi. Po gorącz-
kowych pertraktacjach z rządem londyńskim 

i  przedstawicielami amerykańskiej Polonii 
zapadła decyzja o powrocie Skarbów Naro-
dowych do Polski. Konsekwencją była cesja 
praw do depozytu, dokonana przez Józefa 
Polkowskiego 5 stycznia 1959  r., na rzecz 
Jerzego Szablowskiego. Kilka dni wymagało 
przygotowanie zabytków do podróży i  zor-
ganizowanie transportu. Do Polski wracały 
74 muzealia, w tym 43 z Wawelu. Był wśród 
nich oczywiście Szczerbiec, ale były też m.in. 
delikatne renesansowe puchary z  muszli 
i srebrne ozdoby stołu (okręciki, sowa z orze-
cha kokosowego), srebrne portrety kancle-
rza Jerzego Ossolińskiego, przechowywane 
w  skarbcu Radziwiłłowskim w  Nieświeżu, 
pałasze i szable tureckie należące do króla Jana 
III, buławy polskich hetmanów i buzdygany, 
pamiątki po Annie Jagiellonce (fragment 
koronkowego obrusa) i królu Zygmuncie III 
(złota studukatówka i szachownica), pamiąt-
ki związane z pokojem karłowickim (1699), 
srebrne i dekorowane rzeźbami w kości kufle 
gdańskie i norymberskie z XVII w.

Ustalona trasa powrotu prowadziła przez 
Buffalo do Nowego Jorku. Tutaj zabytki, 
złożone w przedstawicielstwie polskim przy 
ONZ, przez kilka dni oczekiwały na za-
ładowanie na statek Stockholm, liniowiec 
szwedzko-amerykański, płynący do Kopen-
hagi. W  Kopenhadze bagaż został umiesz-
czony w przysłanej z Polski salonce. Rozpo-
czął się ostatni etap podróży przez Warne-
münde i Berlin do Warszawy.

Szablowski wspominał tę podróż jako 
niezwykłą. Na granicach na transport ocze-
kiwali polscy dyplomaci − ambasadorowie 
i konsulowie. Towarzyszyli mu na całej tra-
sie podróży. 3 lutego 1959  r. przekroczo-
no polską granicę. Pociąg zatrzymał się na 
dłuższą chwilę, bowiem straż celna i  funk-
cjonariusze straży granicznej chcieli powitać 
transport i pogratulować jego opiekunowi. 
Wzniesiono toast z  życzeniami pomyślne-
go zakończenia starań o powrót wszystkich 
wawelskich skarbów. Na transport oczeki-
wano w  Warszawie. W  Muzeum Narodo-
wym, w dniach 5-12 lutego, na specjalnym 
pokazie zaprezentowano przywiezione za-
bytki. Niezwłocznie potem przewieziono je 
do Krakowa. Jerzy Szablowski zanotował: 
„[…] w dniu 16 lutego zatknięte na wieżach 
wawelskich biało czerwone chorągwie ogłosiły 
»miastu i  światu«, iż symbol naszej suwe-
renności, miecz koronacyjny królów polskich 

10 | Profesor	Jerzy	
Szablowski	ogląda	
na	Wawelu	przywiezione	
zabytki	
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zw. Szczerbcem, znalazł się znów na swoim 
dawnym miejscu – w zamku królewskim na 
Wawelu”. Tego dnia otwarto okazjonal-
ną wystawę w  salach pierwszego piętra we 
wschodnim skrzydle zamku. Wieczorem 
uroczystość uświetnił koncert. W  Sali Se-
natorskiej utwory Fryderyka Chopina za-
grał Witold Małcużyński. To muzyczne 
wydarzenie przeszło do legendy. Zaraz po 
zakończeniu pokazu  nastąpiło przekazanie 
odzyskanych zabytków ich właścicielom: 
Bibliotece Narodowej, Muzeum Narodo-
wemu w  Warszawie, jako spadkobiercy 
tamtejszych zbiorów zamkowych, i  Biblio-
tece Seminaryjnej w Pelplinie. Już pół roku 
później, 8 września, zwrócone Wawelowi 
dzieła sztuki na stałe znalazły się w Skarbcu 
Koronnym. Piękną, wysmakowaną aranża-
cję, dostosowaną z pietyzmem do gotyckiej 
Sali Kazimierzowskiej, według wskazówek 
prof. Szablowskiego zaprojektował Adam 

Młodzianowski. Przez sześćdziesiąt lat 
przetrwała w stanie niezmienionym.

Entuzjazm, który ogarnął społeczeństwo 
zimą 1959  r. jest dzisiaj trudny do wyobra-
żenia. Cierpliwie, pomimo mrozu, stano 
po wiele godzin w  kolejkach w  Warszawie 
i w Krakowie, by zaledwie kilka chwil spędzić 
przed eksponatami wystawionymi w  salach 
muzealnych. Komunistyczne władze ogłosi-
ły swój wielki sukces. W  rzeczywistości był 
to sukces grupy ludzi dobrej woli – Polaków 
przez los rozdzielonych żelazną kurtyną.

Wydarzenie z 1959 r. nie kończyło sprawy 
polskich zabytków w Kanadzie. Pozostawały 
tam nadal brukselskie arrasy króla Zygmun-
ta Augusta, pamiątki po Janie III, rzędy na 
konia i  siodła – trofea wiedeńskiej wiktorii. 
Na ich szczęśliwy powrót na Wawel przyszło 
czekać jeszcze dwa lata.

Jerzy T. Petrus

11 | Kolejka	przed	
wejściem	na	wystawę	
do	Zamku	Królewskiego	
na	Wawelu,	17	lutego	
1959	r.	

(zdjęcia: 1, 2, 6, 7, 8 – 
Zamek Królewski na Wawelu, 
5 – Stanisław Michta,  
9 – Henryk Romanowski, 
10 – Józef Lewicki, 11 – Emil 
Rachwał)
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Zniszczeń	dokonanych	przez	nazistowskie	Niemcy	w	polskich	
bibliotekach	nie	da	się	już	nigdy	odbudować.	Warto	jednak	
pamiętać,	że	po	drugiej	wojnie	światowej	w	granicach	Polski	
znalazły	się	liczne,	cenne	księgozbiory	poniemieckie.	Jeden	
z	najcenniejszych	wiąże	się	z	Królewcem.

Srebrny skarb 
Hohenzollernów 
w powojennej Polsce

arkadiusz wagner



Skala spustoszeń poczynionych przez 
nazistowskie Niemcy w  polskich 
bibliotekach i  księgozbiorach pry-
watnych podczas drugiej wojny 

światowej jest niewyobrażalna nie tylko dla 
tzw. przeciętnych ludzi, ale też naukowców 
wyspecjalizowanych w badaniu dawnych ko-
lekcji. Bo jak objąć wyobraźnią to, co kryje 
się za statystykami, wedle których do 90% 
najcenniejszych polskich zbiorów biblio-
tecznych uległo zniszczeniu? Nie wiemy do-
kładnie – i nigdy już się nie dowiemy – jakie 
cymelia rękopiśmiennictwa, iluminatorstwa, 
drukarstwa czy też introligatorstwa i  gra-
fiki książkowej przepadły w  niezliczonych 
pałacach, dworach, prywatnych domach 
i  mieszkaniach. Nie mamy precyzyjnego 
obrazu zniszczonych zasobów nawet w  bi-
bliotekach, jak choćby tych warszawskich: 
Bibliotece Narodowej, Bibliotece Ordy-
nacji Zamoyskich i  Ordynacji Krasińskich 
oraz wielu innych. A co dopiero z tysiącami 
pomniejszych i  zupełnie małych bibliotek 
publicznych, zakładowych, szkolnych, klasz-
tornych, parafialnych czy gmin żydowskich. 
Ich zbiory w  najlepszych wypadkach były 
grabione, jakże często jednak palone bądź 
przemielane w  młynach papierniczych jako 
niewygodne świadectwo kultury Untermen-
schen. Nadmieńmy, że owa praktyka, wpisu-
jąca się w ideologię nazizmu, kazała niemiec-
kim urzędnikom i  żołnierzom unicestwiać 
nie tylko dzieła polskojęzyczne. Ich ofiarą 
padały dzieła o  wartości uniwersalnej – ła-
cińskie, francuskie oraz niemieckie, w  tym 
średniowieczne manuskrypty i  inkunabuły. 
Najdobitniejszym exemplum takich działań 
jest spalenie przez Brandkommando wyse-
lekcjonowanych skarbów europejskiego pi-
śmiennictwa na warszawskim Okólniku po 
upadku powstania warszawskiego.

Owej apokalipsy polskich bibliotek ni-
czym nie da się zrekompensować. Nie doko-
namy tego ani my Polacy, ani tym bardziej 
sprawcy zniszczeń. Z prostej przyczyny: spa-
lone zabytkowe księgi nie odradzają się jak 
spalone lasy. Nikłym pocieszeniem winno 
być jednak, iż po drugiej wojnie światowej do 
polskich bibliotek trafiła spora, choć wciąż 

trudna do oszacowania, liczba księgozbiorów 
poniemieckich, tych z  Dolnego Śląska, Po-
morza i Prus Wschodnich. Nierzadko były to 
zbiory imponujące wartością historyczną, jak 
choćby zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu (mieniącej się obecnie najbogat-
szym w naszym kraju zbiorem inkunabułów), 
rozmaitych bibliotek z rezydencji śląskich czy 
też Szczecina i  Królewca. Niełatwo zawyro-
kować, które z dzieł znajdujących się niegdyś 
w  tych książnicach są najcenniejsze. Łatwiej 
przychodzi stwierdzenie, które są unikatowe, 
mające status ewenementu czy zgoła curio-
sum wśród polskich i  światowych zbiorów. 
Na takie określenia zasługuje kilkanaście 
woluminów w  srebrnych oprawach, 
pochodzących z  dawnego Królewca – tzw. 
Srebrna Biblioteka (niem. Silberbibliothek) 
księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny 
Marii. Ta unikatowa kolekcja zrodziła się 
z pragnienia władczego splendoru i prestiżu, 

1 | Oprawa	ze	Srebrnej	
Biblioteki,	anonimowy	
złotnik	z	Münden	lub	
Królewca,	po	1545	−	
około	1550;	zaginiona
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Początek Srebrnej Biblioteki wyznacza 
rękopis sporządzony w 1545 r. w saksońskim 
Münden przez matkę Anny Marii – Elżbietę 
Brunszwicką – dla jej brata Eryka II. Adre-
sat i treść księgi, zawierającej matczyne rady 
dla młodzieńca, sprawiły, że wolumin opra-
wiono w  deski obłożone srebrnymi blacha-
mi. Ich powierzchnię ozdobiono rytowaną 
ornamentacją renesansową, a  w  centrum 
okładzin zamontowano prostokątne pla-
kiety z  emaliowanymi herbami rodowymi 
i  inskrypcjami. Różne okoliczności, w  tym 
niechęć Elżbiety do jej byłego męża i  ojca 
Eryka, spowodowały odrzucenie księgi przez 
obdarowanego. W  ten sposób znalazła się 
ona w  rękach Anny Marii, która w  1550  r. 
poślubiła w Królewcu księcia pruskiego, Al-
brechta Hohenzollerna. Ów wolumin praw-
dopodobnie odtąd towarzyszył księżnej jako 
pamiątka po matce, a  zarazem kosztowne, 
złotnicze precjozum.

Nie wiemy, czy wejście w  posiadanie tej 
księgi skłoniło Annę Marię i  jej męża do 
stworzenia większego zbioru woluminów 
w srebrnych oprawach. Faktem jest, że praw-
dopodobnie na początku lat pięćdziesiątych 
XVI w. Albrecht zamówił u norymberskiego 
mistrza Christopha Rittera Starszego srebr-
ną oprawę dla dzieła Andreasa Osiandra – 
cenionego przez księcia teologa luterańskie-
go. To kunsztowne dzieło wykonano z blach 
ozdobionych ornamentem maureskowo-
-wstęgowym, trawionym w kwasie, oraz zło-
conymi plakietami ze scenami biblijnymi. 
Nowatorska dekoracja okładzin musiała 
wywrzeć wielkie wrażenie na odbiorcy dzie-
ła. Jak się bowiem okazało, niemal wszystkie 
późniejsze srebrne oprawy ozdobiono po-
dobnymi ornamentami.

Kolejne oprawy ksiąg Albrechta i  Anny 
Marii były już bez wyjątku wytworami kró-
lewieckiego ośrodka złotniczego. Pierwszą 
z nich wykonał w 1554 r. anonimowy złot-
nik, który w  sferze dekoracyjnej inspirował 
się dziełem norymberskim. Ujawnia się to 
w  dominacji ornamentu maureskowo-wstę-
gowego, jednak nie trawionego na blachach 
okładzin, lecz wykonanego w  łatwiejszej 
technice rytowania. Niestety, pod wzglę-
dem technicznym jego dzieło okazało się 
nieudane: w  trakcie otwierania księgi bla-
chy się paczyły, przez co trzeba je było do-
datkowo przybić do desek posrebrzanymi 
gwoździami.

ale też – jak sugestywnie wykazał w  swych 
badaniach prof. Janusz Tondel – z  kobiecej 
potrzeby kompensacji egzystencjalnego bólu.

2 | Oprawa	ze	Srebrnej	
Biblioteki	(górna	
okładzina),	Christoph	
Ritter	Starszy,	Norymberga,	
po	1547-początek	lat	
pięćdziesiątych	XVI	w.	
(w	zbiorach	Zamku	
Królewskiego	na	Wawelu	
–	Państwowych	Zbiorach	
Sztuki)

3 | Oprawa	ze	Srebrnej	
Biblioteki,	anonimowy	
złotnik	królewiecki,	1554	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	w	Toruniu)
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Wobec tego uchybienia nie dziwi, iż 
wykonanie następnych opraw powierzo-
no innym rzemieślnikom. Najwybitniej-
szym z  nich był Cornelius Vorwend, który 

w 1555 r. stworzył arcydzieło: pokaźną opra-
wę Biblii, będącej upominkiem księcia dla 
małżonki. Pod względem techniczno-de-
koracyjnym odbiega ona od pozostałych 

4 | Oprawa	ze	Srebrnej	
Biblioteki,	Cornelius	
Vorwend,	Królewiec,	1555;	
zaginiona
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srebrnych opraw, jej okładziny złożone są 
bowiem z połączonych blach z dekoracją re-
liefową. Wykonano ją w technice odlewania 
i cyzelowania, ponadto emaliowania i praw-
dopodobnie niellowania. Centrum okładzin 
wyznaczają herby książęcej pary, otoczone 
scenami biblijnymi i  wzbogacone tzw. roll-
werkowymi kartuszami z  medalionami or-
namentalnymi. Znamienne jest, że niemal 
wirtuozerskie wykonanie dzieła oraz ogrom-
na cena, jaką Albrecht za nie zapłacił, wywo-
łały zawiść innych królewieckich złotników. 
W rezultacie, prawdopodobnie drogą intryg, 
doprowadzili oni do opuszczenia Królewca 
przez Vorwenda w rok po stworzeniu swego 
opus magnum.

Efektem tego było przejęcie pozostałych 
zleceń przez paru lokalnych mistrzów, spo-
śród których znamy nazwiska Paula Hoff-
manna, Hieronymusa Köslera i  Gerharda 
Lentza. Temu ostatniemu przypadło praw-
dopodobnie nadzorowanie prac i  wykony-
wanie newralgicznych elementów opraw, 
w  tym odlewanych okuć, zapięć oraz przy-
najmniej niektórych medalionów i  plakiet 
lokowanych w  centrum okładzin. W  ten 
sposób prace nad Srebrną Biblioteką nabrały 

kolektywnego charakteru, skutkującego tech-
nicznym i  dekoracyjnym podobieństwem 
dzieł. Owocem tej kooperacji było powsta-
nie między rokiem 1555 a  początkiem lat 
sześćdziesiątych XVI w. szesnastu kolejnych 
opraw. Wszystkie z  nich tworzono wedle 
zbliżonej formuły: deski okładzin i złocenia 
obcięć kart wykonywał książęcy introligator; 
dalsze czynności należały już do złotników, 
którzy tworzyli projekty poszczególnych 
opraw, przygotowywali kruszec, wykonywa-
li dekoracje i w końcu łączyli wszystkie ele-
menty w całość.

Z perspektywy historyczno-artystycznej 
najciekawsze są dekoracje opraw, w  których 
posłużono się rytowaniem (grawerowaniem) 
i odlewaniem, a niekiedy też emaliowaniem. 
Rytowania pokrywające blachy okładzin 
przedstawiają ornamenty maureskowo-wstę-
gowe oraz różnorakie sceny biblijne i  wize-
runki świętych postaci. Kompozycje te wzo-
rowano na rycinach głównie niemieckich mi-
strzów, jak Peter Flötner i Hans Rudolf Manu-
el (zwany Deutsch’em), Heinrich Aldegrever, 
Hans Sebald Beham czy Georg Pencz. Nie-
rzadko są one wiernymi naśladownictwami 
pierwowzorów, co potwierdza np. wizerunek 

5 6
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św. Marka na oprawie Hoffmanna oraz dzieło 
Aldegrevera. W  innych przypadkach stano-
wią przeróbki różnych dzieł o  tym samym 
temacie, autorstwa różnych artystów, co wi-
dzimy np. w  scenie „Stworzenia Ewy” na 
oprawie Köslera. Złotnik zaczerpnął do niej 
elementy kompozycji z  rycin Aldegrevera, 
Hansa Brosamera i Hansa Springinklee, jed-
nocześnie wprowadzając „własne” detale. To 
samo dotyczy graficznych wzorów ornamen-
talnych, umiejętnie przekształcanych i dosto-
sowywanych do kompozycji opraw. Techniką 
grawerowania wykonano też niektóre plakie-
ty i medaliony z książęcymi herbami, widnie-
jące w centrum okładzin.

Owe newralgiczne – kompozycyjnie 
i  ideowo – części opraw najczęściej zaj-
mowały jednak plakiety bądź medaliony, 
wykonane w  szlachetniejszej technice od-
lewu i  cyzelowania, czasami wzbogacone-
go emalią bądź farbą. Poczesne miejsce zaj-
mują wśród nich medaliony z popiersiami 
Albrechta i Anny Marii, widniejące na jed-
nej pewnej i  jednej przypuszczalnej opra-
wie Köslera. Na kilku oprawach w  cen-
trum znajdują się reliefowe plakiety z  ko-
biecymi personifikacjami. Wzorców dla 
ich kompozycji dostarczyły norymberskie 
plakiety Flötnera, będące wśród niemiec-
kich humanistów niezwykle pożądanymi 

7

5-7 | Przykłady	opraw	
ze	Srebrnej	Biblioteki	
autorstwa	Paula	Hoffmanna,	
Hieronymusa	Köslera	
i	Gerharda	Lentza,	1555,	
prawdopodobnie	1555,	
1562	(w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	w	Toruniu)
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i  zwierząt tudzież nieregularnościami kom-
pozycji maureskowo-wstęgowych. Efektow-
niej prezentują się odlewy, w tym zwłaszcza 
narożne okucia i  ornamentalne obramienia 
medalionów. Dzięki nim płaska i połyskują-
ca powierzchnia blach okładzin z grawerun-
kami została urozmaicona silnymi akcentami 
reliefowymi, wzmagającymi ekspresję całości 
dekoracji. Szczególnym walorem wszystkich 
dzieł powstałych w  Królewcu jest jednak 
stylowe nowatorstwo. Na skalę wcześniej 
niespotykaną w lokalnym złotnictwie wpro-
wadzono w nich bowiem manierystyczne or-
namenty, dopiero zdobywające sobie popu-
larność pod wpływem grafiki wzornikowej 
oraz wyrobów złotniczych z  centrów euro-
pejskiego rzemiosła.

Tym, co przesądziło o  wyjątkowości 
Srebrnej Biblioteki w  panoramie europej-
skiej sztuki oraz bibliofilstwa, był fakt stwo-
rzenia zespołu bogato dekorowanych opraw 
ze szlachetnego kruszcu. Warto w tym miej-
scu zaznaczyć, że przeciętnie ważyły one 
około 1,5-2 kg, a najcięższa (dzieło Vorwen-
da) przekraczała 3 kg (!). Blask srebra i zło-
ta, urozmaiconych barwną emalią i reliefem 
detali musiał od początku zachwycać swym 
pięknem. Tym sposobem woluminy w srebr-
nych oprawach stały się manifestacją splen-
doru książęcej pary. Odzwierciedlał on pars 
pro toto splendor młodego państwa – Prus 
Książęcych, jako lennika Królestwa Polskie-
go i  zarazem pierwszego kraju rządzonego 
przez luterańskiego władcę. Należy w  tym 
miejscu podkreślić, że wątek protestancki 
został w owych dziełach silnie zaakcentowa-
ny: nie tylko poprzez dekoracje opraw, ale 
też chronienie niemal wyłącznie ksiąg religij-
nych. W ten sposób Albrecht i Anna Maria 
dawali wyraz najwyższej czci dla Słowa Boże-
go oraz myśli luterańskiej. To zaś doskonale 
wprzęgało się w  politykę księcia, podejmu-
jącego wiele działań na rzecz wzmocnienia 
międzynarodowej pozycji swego kraju.

Pomimo tego uważa się, że decydującą 
rolę w powstaniu i rozbudowie Srebrnej Bi-
blioteki odegrał nie Albrecht, ale Anna Ma-
ria. Czynnikiem determinującym jej postę-
powanie był zaś nie tyle pragmatyzm i poli-
tyczna kalkulacja, co przeciwnie – silne emo-
cje. W ich krótkim zrekonstruowaniu poma-
gają dane faktograficzne: księżniczka wyszła 
za mąż w wieku osiemnastu lat za mężczyznę 
o  42 lata starszego. Z  saksońskiego dworu 

obiektami kolekcjonerskimi. Efektowno-
ścią odznaczają się narożne okucia w  for-
mie półplastycznych maszkaronów, głów 
lwów tudzież głów o  lwio-człowieczej fi-
zjonomii. Analiza formalno-stylowa wska-
zuje, że wprawdzie były one odlane przez 
Gerharda Lentza, ale zamontowane na 

oprawach Köslera, Hoffmanna i  oczywi-
ście jego własnych.

W rezultacie prac, których największe 
natężenie przypadło na około połowę lat 
pięćdziesiątych XVI  w., powstał zwarty ze-
spół dzieł o  przeważnie dobrym, choć nie 
wybitnym, poziomie artystycznym. Przy-
wołanej inwencji i  umiejętnościom kompi-
lacyjnym złotników towarzyszyły przeciętne 
umiejętności plastyczne, skutkujące niedo-
skonałością modelunku rytowanych postaci 

8a-b | Wizerunek	
św.	Marka	na	oprawie	
Paula	Hoffmanna	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	w	Toruniu)	
i	jego	pierwowzór:	rycina	
Heinricha	Aldegrevera	
(w	zbiorach	Gabinetu	Rycin	
Biblioteki	Uniwersyteckiej	
w	Warszawie)

8a

8b
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w Münden trafiła do prowincjonalnego, da-
lekiego od Niemiec, państwa. Jej otoczeniem 
stał się dwór królewiecki, zdominowany 
przez niechętne jej osoby, w  tym pasierbicę 
z  poprzedniego małżeństwa Albrechta. Jak 
dowodzi korespondencja księżnej, taka sy-
tuacja pogrążyła ją w  głębokiej melancholii 
(znany jest list, w  którym wyznaje mężowi 
pragnienie swej śmierci). W  świetle źródeł 
archiwalnych ów osobisty dramat księżna 
odreagowywała kompulsywnymi zakupa-
mi u  jubilerów i  złotników. Zadłużając się 
u  rzemieślników, kupców, a  nawet dwor-
skich urzędników, pomnażała kosztowności, 
wśród których nie zabrakło nawet srebrnych 
okuć do skrzyni (!). Z tego punktu widzenia, 
księgi w oprawach z kruszców były dla księż-
nej jednymi z  wielu pięknych przedmio-
tów, którymi uśmierzała swe smutki. Taki 
stan trwał na początku lat sześćdziesiątych 
XVI  w., gdy nastąpił najtrudniejszy okres 
w  pożyciu książęcej pary, co odzwierciedla-
ło narastające problemy w  rządzeniu pań-
stwem. Po skandalu związanym z  publicz-
nym spoliczkowaniem przez Annę Marię 
jednego z dostojników, osiadła ona w jednej 
z siedzib książęcych i  tam w 1568 r. zmarła 
w  samotności – dodajmy, że tego samego 
dnia, co jej małżonek.

Po śmierci Albrechta i Anny Marii Srebr-
na Biblioteka pozostała na zamku w Królew-
cu, będąc odtąd przedmiotem publicznego 
zainteresowania. Jego przejawem były pre-
zentacje ksiąg dostojnym gościom, wśród 
których znalazł się nawet car Piotr Wielki. 
Warto nadmienić, że niektórzy goście zabie-
rali „na pamiątkę” drobne elementy opraw, 
wskutek czego już w  XVII  w. konieczne 
było uzupełnienie niektórych zapięć. W ko-
lejnych wiekach Srebrna Biblioteka dzieliła 
losy Królewca i jego zabytków. Przykładowo, 
podczas wojny siedmioletniej w latach 1756-
1763 znalazła się poza granicami państwa, 
skąd niektóre woluminy wróciły z uszczerb-
kami. Później, aż po drugą wojnę świato-
wą, wszystkie woluminy wiodły spokojny 
żywot bezcennych artefaktów, eksponowa-
nych m.in. w  królewieckiej Königliche- und 
Universitätsbibliothek, a  potem Staats- und 
Universitätsbibliothek.

Dramatyczna zmiana nastąpiła pod-
czas ostatniej wojny, gdy w obliczu nalotów 
alianckich, przed początkiem 1944 r. podję-
to ewakuację Srebrnej Biblioteki do jednej 

z  pruskich rezydencji, w  Karwinden (dzi-
siejsze Karwiny). Tam przetrwała koniec 
wojny, po której – już w  granicach Polski 
– została przetransportowana najpierw do 
tzw. zbiornicy księgozbiorów poniemieckich 
w  Pasłęku, a  następnie do nowo utworzo-
nej Biblioteki Uniwersyteckiej w  Toruniu. 

Niestety, w  międzyczasie kilka woluminów 
zaginęło (w tym najefektowniejszy i  naj-
cenniejszy, autorstwa Vorwenda). Dalsze 
rozproszenie ksiąg nastąpiło już po ich zna-
lezieniu się w  toruńskiej bibliotece: jeden 
z woluminów wywędrował do planowanego 
Instytutu Książki w  Łodzi, a  następnie do 
Biblioteki Narodowej w  Warszawie. Drugi 
został skradziony tuż przed przeprowadzką 
Biblioteki Uniwersyteckiej do nowego gma-
chu w  1973  r., by po latach zostać zaofero-
wanym – już jako jedynie górna okładzina 

9a-b | Medaliony	
portretowe	Albrechta	
i	Anny	Marii	na	oprawie	
Hieronymusa	Köslera	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	w	Toruniu)
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– Zamkowi Wawelskiemu (gdzie znajduje 
się do dziś). Z kolei w 1982 r. jeden egzem-
plarz srebrnej oprawy zakupiło od prywatnej 
osoby Muzeum Warmii i  Mazur w  Olsz-
tynie. O  fakcie przechowywania Srebrnej 
Biblioteki w  toruńskiej bibliotece informo-
wano bardzo niechętnie. Z  jednej bowiem 
strony obawiano się ewentualnych roszczeń 
niemieckich, z  drugiej zaś roszczeń władz 

radzieckiego obwodu kaliningradzkiego. 
Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. prof. Janusz Tondel ponownie rozsła-
wił ów zbiór monografią biblioteki zamko-
wej Albrechta, a  następnie jej ekskluzywnej 
części – Srebrnej Biblioteki.

O jej wyjątkowości w  dziejach sztuki 
oraz bibliofilstwa przesądza fakt, iż nigdzie 
poza Królewcem nie powstał tak liczny 
i zwarty zbiór opraw ze szlachetnego krusz-
cu. Wprawdzie przez cały okres nowożytny 
tworzono oprawy ze srebra tudzież srebra 
złoconego. Co więcej, nierzadko przewyż-
szają one prace królewieckie kunsztownością 
wykonania. Najczęściej jednak są to poje-
dyncze księgi liturgiczne bądź małoforma-
towe modlitewniki. Wobec tego oprawne 
w srebro księgi Albrechta i Anny Marii po-
zostają jednymi z  najbardziej fascynujących 
zabytków poniemieckich, jakie znalazły się 
na ziemiach polskich po drugiej wojnie świa-
towej. Wejście tych woluminów do zbiorów 
rodzimej placówki winno być też traktowane 
jako namiastka niemieckiego zadośćuczy-
nienia za hekatombę barbarzyńskich znisz-
czeń, dokonanych niegdyś w  bibliotekach 
Rzeczypospolitej.

Arkadiusz Wagner

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

Album	pod	 takim	 tytułem	ukazał	 się	w	 2019	 r.	 nakładem	wydawnictwa	
Arkady.	Jest	to	bogato	ilustrowany	przewodnik	po	ponad	80	najbardziej	

cenionych,	rzadkich	i	ważnych	dziełach	pisanych,	od	zwojów	znad	Morza	Mar-
twego	do	Dziennika	Anny	Frank.	

Autorem	publikacji	jest	ojciec	Michael	Collins,	absolwent	Pontificio	Istituto	
di	Archeologia	Christiana	w	Rzymie,	a	współpracowali	z	nim		Alexandra	Black,	
Thomas	Cussans,	 John	Farndon	 i	 Philip	Parker.	Przedmową	opatrzył	 księgę	
James	Naughtie.	Czytamy	w	niej:	„Stare i nowe książki, wybrane, by opisać 
je w tym dziele, zmieniły ludzkie życie i przypominają nam, kim jesteśmy.	
[…] Na stronach tej publikacji napotkamy wiele książek, które ukształtowały 
nasz świat. Są mądre i odkrywcze, radykalne i nawet szokujące, niektóre 
zaskakują wywołanym wrażeniem, a jednak większość wciąż 
nas inspiruje”.	

Na	początku	albumu	opisano	krótką	historię	książki.	Pięć	
rozdziałów	uporządkowano	chronologicznie	(3000	p.n.e.	–	
999	n.e.,	lata	1000-1449,	1450-1649,	1650-1899,	lata	po	
1900	 r.).	 Poznajemy	 najważniejsze	 –	 zdaniem	 autorów	 –	
teksty	i	analizę	ich	zawartości.	Poszczególne	rozdziały	−	czy	
to	 opisujące	 iluminowane	 manuskrypty,	 drukowane	 tomy	
o	zasadniczym	znaczeniu,	czy	wybrane	najwspanialsze	przy-
kłady	literatury	pięknej	−	ukazują,	jak	doszło	do	powstania	
każdego	przełomowego	dzieła	i	jakie	przyniosło	efekty.

Są	 tu	 pozycje	 z	 różnych	 dziedzin	 wiedzy.	 Czytamy	
m.in.	 o	 chińskiej	Sztuce wojny,	 indyjskiej	Mahabharacie,	

zwojach	 znad	 Morza	 Martwego,	 perskim	 Kanonie medycyny,	 najstarszym	
zachowanym	 angielskim	 katastrze	 z	 1086	 r.,	Biblii	 Gutenberga,	 traktacie	
matematycznym	 Euklidesa.	 Oglądamy	 reprodukcje	 kart	Kroniki norymber-
skiej,	Kodeksu Leicester	Leonarda	da	Vinci	(zbiór	naukowych	notatek	artysty	
i	uczonego),	Kosmografii	Sebastiana	Münstera.	Rozważamy	znaczenie	Prze-
powiedni	Nostradamusa,	Biblii	Króla	Jakuba,	Dialogu o dwóch najważniej-
szych układach świata	Galileusza,	zasad	filozofii	naturalnej	Isaaca	Newtona,	
Systema Naturae	 Karola	Linneusza,	 teorii	względności	 Einsteina,	Dzienni-
ka	 Anny	 Frank.	 Poznajemy	 pierwsze	wydania	 pozycji	 literatury	 światowej,	
w	tym	Boskiej komedii	Dantego	Alighieri,	Don Kichota	Cervantesa,	komedii,	
kronik	 i	 tragedii	Szekspira,	Bajek	Ezopa,	Klubu Pickwicka	Dickensa,	Chaty 

wuja Toma	Harriet	Beecher	Stowe,	baśni	braci	Grimm,	Ma-
łego Księcia	 Antoine’a	 de	 Saint-Exupéry’ego,	Drugiej płci 
Simone	de	Beauvoir,	Kapitału	Marksa	czy	fragmentów	dzieł	
Mao	Tse-tunga.

Warto	zapytać,	dlaczego	wśród	 tych	 tekstów	o	przeło-
mowym	 znaczeniu	 brakuje	 dzieła	 Mikołaja	 Kopernika	 De 
revolutionibus orbium coelestium	(O	obrotach	sfer	niebie-
skich),	 które	 zawiera	 wykład	 heliocentrycznej	 i	 heliosta-
tycznej	budowy	wszechświata.	Ukazało	się	drukiem	w	No-
rymberdze	 w	 1543	 r.	 i	 na	 owe	 czasy	 stanowiło	 przewrót	
w	nauce	i	ówczesnym	światopoglądzie.

Jak	każde	zestawienie,	i	to	nie	jest	więc	wolne	od	kon-
trowersji	dotyczących	kryterium	wyboru.	

Spotkanie z książką

KSIĄŻKI,	KTÓRE	ZMIENIŁY	ŚWIAT

10 | Narożne	okucie	
srebrnej	oprawy	autorstwa	
Gerharda	Lentza	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Uniwersyteckiej	w	Toruniu)

(ilustracje: 2, 3, 5-7, 8a, 9a-b 
– fot. Andrzej Skowroński; 10 – 
fot. Zuzanna Wagner; 1, 4 – wg 
„Heraldische Meisterwerke…”, 
Berlin 1882)
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17 września  
roku pamiętnego

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

z 4. kompanii, wilnianin mieszkający 
w Lublinie, gdzie został zmobilizowa-
ny. Jego pododdział obsadził schrony 
bojowe w  rejonie wsi Tynne. Miej-
scem postoju dowódcy był schron nr 
9 „Pirat”. 18 września wieczorem czer-
wonoarmiści ostrzelali nasze pozycje, 
a  następnego dnia rano przypuścili 
atak. Obrona trwała całą dobę, pro-
wadzona w skrajnie trudnych warun-
kach. Schron nr 9 ostrzeliwano z dział 
ogniem na wprost. Wobec zadymienia 
polscy żołnierze walczyli w  maskach 
przeciwgazowych. Napastnicy obło-
żyli obiekt materiałami łatwopalnymi 
i podłożyli ogień, a 20 września o świ-
cie wysadzili schron w  powietrze, 
grzebiąc pod gruzami pięćdziesięcio-
osobową załogę wraz z dowódcą.

Ten i  inne schrony wokół Tyn-
nego w różnym stanie przetrwały do 
dziś. Zawalona dolna kondygnacja 
„Pirata” to zapewne zbiorowy grób 
bohaterskich obrońców. Ci, którzy 
trafili do niewoli, zostali w większo-
ści zamordowani na miejscu; poszu-
kiwania mogił trwają. Upamiętniają 
ich dwie tablice, wmurowane w  lip-
cu 2009  r. przez polskich harcerzy 
z  Wołynia i  Pomorza Zachodnie-
go. Również w  Sarnach na budynku 
dawnych koszar KOP umieszczono 
w  2015  r. tablicę z  ukraińsko-pol-
skim napisem: „W tym kompleksie 
koszarowym do września 1939  r. / 
stacjonował Pułk Korpusu Ochrony 
Pogranicza „SARNY”, którego / ostat-
nim dowódcą był generał brygady Ni-
kodem SULIK”.

Dąb Witkacego

Około 14 września Stanisław 
Ignacy Witkiewicz – Witkacy, pisarz, 
malarz i  filozof, po wielodniowej po-
dróży wraz z towarzyszką życia, Cze-
sławą Oknińską-Korzeniowską, do-
tarł do Jezior (ukr. Wełyki Ozera)  na 
Polesiu Wołyńskim. Wędrowcy zna-
leźli schronienie u  Walentego Ziem-
lańskiego, kolegi Witkacego z  car-
skiej armii. Dwór nad malowniczym 
jeziorem sprzyjał odpoczynkowi. 17 
września przyszła jednak wiadomość 
o wkroczeniu wojsk sowieckich. Wit-
kacy w  wielu utworach roztaczał ka-
tastroficzne wizje zagłady cywilizacji 
po najeździe barbarzyńców. Druga 
agresja, odbierająca wszelką nadzieję, 
musiała dla niego oznaczać spełnienie 
najgorszych obaw, urzeczywistnienie 

Miało być zupełnie ina-
czej. To nasi „alianci” 
w  połowie września na 
mocy sojuszów powinni 

byli uderzyć od zachodu na hitlerow-
skie Niemcy. Tymczasem o  świcie 17 
września na całej długości wschodniej 
granicy – od Dryssy po Okopy Świę-
tej Trójcy – napadły na Polskę wojska 
Związku Sowieckiego. Zaskoczenie 
było ogromne, a  miary dezorientacji 
dopełniła tzw. dyrektywa naczelnego 
wodza: „Sowiety wkroczyły. Naka-
zuję ogólne wycofanie na Rumunię 
i Węgry najkrótszymi drogami. Z bol-
szewikami nie walczyć, chyba w razie 
natarcia z ich strony lub próby rozbro-
jenia oddziałów”. Decydować o obro-
nie kraju mieli zatem dowódcy lokal-
ni w zależności od własnej oceny sytu-
acji. A sowieci parli naprzód, łamiąc 
i  obalając biało-czerwone szlabany 
i słupy graniczne. Szczególnie zaciekle 
niszczyli żeliwne tablice z Orłem Bia-
łym i  napisem „RZECZPOSPOLI-
TA POLSKA”. Jedna z  takich tablic, 
ze słupa o  numerze 1723, stojącego 
na wschód od Ostroga, roztrzaskana 
zapewne kolbą najeźdźcy, przeleżała 
w  rozlewisku Horynia ponad sześć-
dziesiąt lat.

Bastion nad Słuczą

Z dyrektywą czy bez żołnierze puł-
ku „Sarny” Korpusu Ochrony Pogra-
nicza nie zamierzali bez walki przepu-
ścić sowieckiej dywizji, forsującej gra-
niczną rzekę Słucz. Zwłaszcza, że ich 
oparciem miała być nowa, budowana 
od 1936 r. linia umocnień. Plutonem 
„Tynne” dowodził ppor. Jan Bołbott 

1 |	Tablica	ze	słupa	granicznego	nr	1723

...............................................................................
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Grodzieńskie Orlęta

20 września nad ranem sowieckie 
wojska pancerne podeszły do Grod-
na. Miasto nie miało być bronione, 
urzędy ewakuowano, a  większość 
oddziałów wycofała się na Litwę. 
Dowódca Okręgu Korpusu nr III, 
generał brygady Józef Olszyna-Wil-
czyński został podczas odwrotu, pod 
Sopoćkiniami zatrzymany i zamordo-
wany przez Rosjan. Decyzję o  obro-
nie Grodna podjęli major Benedykt 
Serafin i  wiceprezydent Roman Sa-
wicki. Zebrali pozostałych żołnierzy, 
do których dołączyli liczni ochotnicy 
cywilni, zwłaszcza harcerki i  harce-
rze z  hufcowym Brunonem Hlebo-
wiczem. Agresorzy nacierali czołga-
mi od mostu na Niemnie w  stronę 
centrum. Podczas dwudniowych 
starć ulicznych w ruch poszły butelki 
z  benzyną. Sowieci używali cywilów 
jako osłony. Trzynastoletniego Tad-
ka Jasińskiego po rzucie butelką ujęli, 
skatowali i  przywiązali do pancerza 
czołgu. Odbity w gwałtownym ataku, 

koszmaru. 18 września rano poszedł 
z  Oknińską na spacer do lasu. Pod 
wielkim dębem rozpuścił w  kub-
ku z  wodą tabletki luminalu. Mówił 
przy tym: „muszę jeszcze teraz, kiedy 
jest Polska. I  trzeba spokojnie, z hono-
rem”. Wypili oboje, potem Witkacy 
podciął sobie żyły brzytwą. Gdy ich 
odnaleziono, nie żył – ją odratowa-
no. Pogrzeb odbył się natychmiast na 
miejscowym cmentarzu. Przybliżone 
miejsce grobu pisarza upamiętnia ta-
blica z 1995 r. 

Kilkaset metrów od wsi, z  lewej 
strony śródleśnej ścieżki otwiera 
się polana, a  na niej potężny, wy-
soki dąb, ogrodzony płotkiem, po-
malowanym na biało. U dołu pnia 
z  daleka widoczna jest jasna plama 
po zdartej korze, na której syn Wa-
lentego, Włodzimierz Ziemlański, 
strażnik pamięci, w  1970  r. wyrył 
krzyż, a gdy ktoś nie zawahał się zra-
nić drzewa, by go unicestwić, wypi-
sał smołą dla potomnych leśne epi-
tafium: „Witkacy 18.IX.39  r. 10 V 
1989 r. Z. Włodz.”

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
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3
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umarł na rękach matki. Jego mogiłę 
na grodzieńskim cmentarzu dopie-
ro od niedawna wskazuje nagrobek 
z cytatem z Dziadów części III. Wal-
ki trwały do 22 września, zniszczono 
co najmniej 19 czołgów nieprzyja-
ciela. Sowieci dopuścili się zbrodni, 
rozstrzeliwując jeńców – żołnierzy 
i cywilów. „Jesteście nowymi Orlęta-
mi” – powiedział obrońcom Grodna 
w grudniu 1941 r. generał Władysław 
Sikorski.

Ostatni most Rzeczypospolitej

W 1935 r. w Kutach, przy moście 
nad Czeremoszem zbudowano no-
woczesną strażnicę graniczną w  tzw. 
stylu okrętowym, z  wysuniętą bud-
ką wartownika. W  połowie września 
1939  r. najwyższe władze Rzeczypo-
spolitej ulokowały się w Kołomyi, Ku-
tach i  Kosowie, by na tzw. przedmo-
ściu rumuńskim organizować ostat-
ni bastion oporu przed Niemcami. 
Agresja sowiecka pogrzebała te plany. 
Wobec bezpośredniego zagrożenia 17 
września o  godz. 16.00 w  kwaterze 
ministra Józefa Becka podjęto decy-
zję o  ewakuacji władz do Rumunii, 
by kontynuować walkę poza krajem. 
Około 21.00 przez most w  Kutach 
przejechał prezydent Ignacy Mo-
ścicki i  rząd z  premierem Felicjanem 
Sławojem Składkowskim. Po wielu 
wahaniach, między pierwszą a  dru-
gą w  nocy, już 18 września granicę 
przekroczył wódz naczelny, marszałek 
Edward Śmigły-Rydz. Żołnierze po-
rucznika Bołbotta obsadzili właśnie 
nad Słuczą swój odcinek i  przygoto-
wywali się do obrony…

Pierwsze czołgi sowieckie wjecha-
ły do Kut 20 września. Niedaleko mo-
stu poległ wówczas kapral podchorą-
ży Tadeusz Dołęga-Mostowicz, autor 
powieści Kariera Nikodema Dyz-
my, Znachor i  Profesor Wilczur. Dziś 
ścieżka obok ruin strażnicy prowa-
dzi do kładki dla pieszych pomiędzy 
przyczółkami zniszczonego później 
mostu, a resztki jego konstrukcji spo-
czywają na dnie Czeremoszu.

Jarosław Komorowski

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

2 |	Jeziory	–	napis	
na	pniu	dębu

3 |	Schron	bojowy	nr	9	
w	Tynnem

4 |	Grób	gen.	Olszyny- 
-Wilczyńskiego	
na	cmentarzu	
w	Sopoćkiniach

5 |	Grodno	–	grób	
Tadeusza	Jasińskiego

6 |	Strażnica	graniczna	
w	Kutach

(zdjęcia: 1, 2, 4-6 
– Jarosław Komorowski, 
3 – domena publiczna)

.........................................
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O niszczycielskich planach 
względem Warszawy świadczą opra-
cowane przez okupanta plany cał-
kowitego jej zburzenia i wzniesienia 
niemal od podstaw nowego, nie-
mieckiego miasta. Plany te, autor-
stwa niemieckich architektów Hu-
berta Grossa i  Otto Nurnbergera, 
przeszły do historii pod nazwą Plan 
Pabsta, od nazwiska okupacyjnego 
naczelnego architekta miasta. Wi-
zja Warszawy według planu z 1940 r. 
zakładała 10-krotne zmniejszenie jej 
obszaru i  ludności. Zachować za-
mierzano jedynie reprezentacyjne 
Krakowskie Przedmieście, Al. Ujaz-
dowskie i  Al. Jerozolimskie oraz 
Cytadelę, a  także Stare Miasto. Po-
została zabudowa i  dotychczasowy 

ciąg uliczny zostały przeznaczone do 
wyburzenia. Co ciekawe, o pozosta-
wieniu Starego Miasta zadecydowa-
ła przede wszystkim regularna siatka 
ulic, stanowiąca według nazistow-
skiej propagandy świadectwo ger-
mańskich korzeni Warszawy.

Realizacja planu odbywała się nie 
tylko poprzez wyburzenia. Dzieła 
niszczenia dopełniały grabieże i  ra-
bunek zabytków. Dobitnym tego 
przykładem jest metodyczne plą-
drowanie Zamku Królewskiego, 
prowadzone pod kierunkiem nie-
mieckich uczonych – prof. Dagber-
ta Freya, dr. Ernsta Petersena i  dr. 
Josefa Mühlmanna. Los zamku zo-
stał już jednak przesądzony we wrze-
śniu 1939 r. Akcji ogołacania wnętrz 

Ślady zniszczeń 
wojennych na Starym 
Mieście w Warszawie

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

Podczas oblężenia Warsza-
wy we wrześniu 1939  r. Sta-
re Miasto nie odniosło żad-
nych znaczniejszych strat. 

Fala bombardowań zniszczyła jednak 
dotkliwie Zamek Królewski, który 
jako symbol polskiej państwowości 
stał się głównym celem niemieckich 
ataków. Spadające bomby uszkodzi-
ły także zabudowę położoną blisko 
zamku. W  ten sposób spaliły się da-
chy kamienic przy ul. Piwnej i  dach 
katedry św. Jana. Zniszczenia do-
tknęły także pojedynczych kamienic 
przy ulicach: Nowomiejskiej 1, Je-
zuickiej 6 i Krzywe Koło 8 − w tym 
przypadku dom spalił się jednak od 
trafionego przez polską artylerię sa-
molotu niemieckiego.

Warszawa to szczególne miasto, którego przestrzeń poddana została silnym oddziaływaniom historii. 
Tegoroczna 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej zainspirowała nas do zastanowienia się 
nad obecnymi do dziś w  różnych częściach stolicy śladami zniszczeń z  okresu drugiej wojny światowej. 
Zachowane uszkodzenia na elewacjach budynków i murach, dziury po kulach oraz nieliczne  napisy z czasu 
powstania warszawskiego oraz okresu tuż po wojnie świadczą o bolesnej historii stolicy. Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy wspólnie z  mieszkańcami opracowuje mapę śladów 
działań zbrojnych, która posłuży do rozpoznania i bardziej świadomej ochrony tych szczególnych miejsc 
pamięci. Projekt pt. „Rany pamięci” dzięki wieloletniej współpracy z  redakcją „Spotkań z  Zabytkami” 
znajduje swoją odsłonę na łamach specjalnego numeru czasopisma, wydanego dla upamiętnienia tej 
wyjątkowej rocznicy.

Zachęcam Państwa do lektury!
Michał Krasucki

dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
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towarzyszyło borowanie przez spe-
cjalne jednostki minerskie kilku ty-
sięcy otworów pod dynamit. Znisz-
czenia dokonano jednak później – 
zamek wysadzono w  powietrze po 
upadku powstania warszawskiego, 
w 1944 r.

Starówka wbrew wizjom okupan-
ta przeszła do historii jako symbol 
oporu i  zaciętej walki powstańczej. 
Po wycofaniu się polskich oddzia-
łów przystąpiono do wysadzania 
i wypalania resztek ocalałej zabudo-
wy. Stare Miasto przestało prawie 
istnieć. Pozostały tylko zgliszcza i ki-
kuty spalonych elewacji.

Ślady zniszczeń można wciąż 
odnaleźć nawet tam, gdzie oku-
pant z niezwykłą starannością starał 
się zmieść zabudowę z  powierzch-
ni ziemi. W  murach zamkowych 

1 |	Płonąca	wieża	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie,	wrzesień	1939	r.

2 |	Otwory	wyborowane	przez	niemieckie	jednostki	saperskie	pod	ładunki	wybuchowe	w	alkierzu	
w	Zamku	Królewskim

1

2
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zachowały się w  dwóch miejscach 
otwory wyborowane do założenia ła-
dunków wybuchowych. Odwierty te 
znajdują się na parterze: w  skrzydle 
gotyckim, w  sali o  dwóch słupach 
oraz w  alkierzu, w  elewacji saskiej. 
Ślady zniszczeń zachowały się tak-
że w  Bibliotece Królewskiej, która 
jako jedyne pomieszczenie zamko-
we ocalała. W trakcie prowadzonych 
po wojnie prac konserwatorskich 
zdecydowano się zachować uskok 
w  marmurowej okładzinie ściany 
przy wejściu do biblioteki. Uskok 
ten pokazuje siłę wybuchu ładun-
ków, które spadały na zamek. Innym 
przykładem są postrzeliny w  ka-
miennym cokole elewacji, zachowa-
ne od strony saskiej. Być może są to 
pozostałości ognia artyleryjskiego 
skierowanego przez oddziały nie-
mieckie na Starówkę, podczas walk 
w 1944 r.

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

3 |	Sala	o	dwóch	słupach	na	Zamku	Królewskim	
w	Warszawie;	widoczne	otwory	wyborowane	
w	1939	r.	przez	niemieckie	jednostki	saperskie	
pod	ładunki	wybuchowe

4 |	Uskok	w	marmurowej	okładzinie	ściany	
przy	wejściu	do	Biblioteki	Królewskiej,	powstały	
w	wyniku	siły	uderzenia	ładunków	wybuchowych	
spadających	na	zamek

5 |	Ślady	kul	w	kamiennym	cokole	elewacji	
zamku,	widoczne	od	strony	saskiej

3

4

5
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Pozostałości działań wojennych 
nosi także ikona Starego Miasta – 
kolumna Zygmunta III Wazy. Po-
mnik został trafiony przez Niemców 
we wrześniu 1944  r. Figura króla 
szczęśliwie ocalała, dużych uszko-
dzeń doznał jednak trzon. Nie był 
to oryginalny element, ale „drugi” 
trzon wykonany w  ramach prowa-
dzonych w  1887  r. prac konserwa-
torskich przy kolumnie. Trzon ten 
jest obecnie eksponowany razem 
z oryginalnym z 1644 r. przed Wieżą 
Grodzką. Oba zostały tam ustawione 

6 |	„Drugi”	trzon	kolumny	
Zygmunta	wykonany	
w	1887	r.	w	ramach	prac	
konserwa	torskich

7 |	Ślady	po	kulach	widoczne	
na	portalu	kamienicy	 
przy	ul.	Piwnej	12/14

8 |	Fragment	oryginalnego	
nadproża	z	datą	„1666”	 
przy	ul.	Zapiecek

(zdjęcia: 1 – wikipedia.org, 2-8 
− Anna Jagiellak)

6
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w ramach utworzenia w 1985 r. nie-
wielkiego lapidarium na południo-
wej skarpie przy Zamku Królewskim. 
Kolumna na nowym, „trzecim” już 
trzonie została ponownie ustawiona 
na pl. Zamkowym 22 lipca 1949 r.

Jednym z  najbardziej znanych 
miejsc – symboli walk powstańczych 
Starego Miasta jest południowa ścia-
na katedry św. Jana, z wmurowanym 
fragmentem gąsienicy niemieckiego 
transportera ładunków wybucho-
wych. Świątynia była świadkiem za-
ciekłych walk, a  w  ich końcowym 
etapie, po upadku powstania podzie-
liła los innych staromiejskich zabyt-
ków − została wysadzona w  powie-
trze. Gąsienica pochodzi najprawdo-
podobniej z  ciężkiego transportera 
ładunków wybuchowych, a  nie, jak 
głosi umieszczona nad nią tablicz-
ka, z  czołgu „Goliat”. Transporter 
ten eksplodował 13 sierpnia 1944  r. 
na ul. Kilińskiego, czyniąc ogrom-
ne spustoszenie i  zabijając kilkuset 
powstańców i  cywilów. Było to jed-
no z  najtragiczniejszych wydarzeń 
w  czasie walk powstańczych o  Sta-
rówkę. Do listy zabytków zniszczo-
nych z premedytacją przez okupanta 
należy również kościół św. Marcina, 
który wysadzony w  powietrze spło-
nął doszczętnie. Z  pożogi wojennej 
ocalał jedynie fragment siedemnasto-
wiecznego krucyfiksu, który obec-
nie zawieszony jest w  głównej nawie 
świątyni.

Ślady po kulach widoczne są rów-
nież na portalach i  obramieniach 
okiennych kamienic przy ul. Święto-
jańskiej 15 i  17 oraz Piwnej 12/14. 
W  czasie powojennej odbudowy 
Starego Miasta wyciągnięte ze zglisz-
czy i  gruzów oryginalne fragmenty 
montowano nie zawsze w tych miej-
scach, gdzie znajdowały się pierwot-
nie. Priorytetem było wykorzystanie 
jak najwięcej ocalałych i  oryginal-
nych detali − pozostałości dawnego 
miasta. I tak w ścianę kamienicy przy 
Rynku Starego Miasta 15, od stro-
ny ul. Zapiecek, wmontowano frag-
ment oryginalnego nadproża z  datą 
„1666”, noszącego ślady zniszczeń.

Anna Jagiellak

W związku z  przypada-
jącą na 2019 rok 80. 
rocznicą wybuchu 
drugiej wojny świa-

towej Biuro Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków prowadzi projekt pt. 
„Rany pamięci. Ślady zniszczeń okre-
su II wojny światowej w  topografii 
miasta”. Projekt poświęcony jest ma-
terialnym śladom działań zbrojnych 
na terenie Warszawy, zachowanym do 
dnia dzisiejszego w różnych częściach 
miasta – postrzelinom na elewacjach 

budynków i murach, dziurom po ku-
lach, uszkodzeniom elewacji, ogro-
dzeń i murów, napisom z okresu dru-
giej wojny światowej. Celem progra-
mu jest rozpoznanie, opracowanie ka-
talogu i ochrona materialnych śladów 
pamięci o  zniszczeniach tego cza-
su, które świadczą o  bolesnej historii 
stolicy. 

Postrzeliny 
– niemi 
świadkowie 
okrucieństwa 
wojny
.........................................................................................................................

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

1 |	Dom	Kolejowy	(kamienica	Pracowników	PKP)	
przy	ul.	Chmielnej	73b,	proj.	Adolf	Inatowicz- 
-Łubiański,	1925-1929
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W 1945 r. Warszawa leżała w gru-
zach. Zniszczeniu uległo około 80% 
zabudowy miasta i  92% zabytkowej 
substancji. Według różnych szacun-
ków, na ulicach Warszawy zalegało 
od 20 do 25 mln m³ gruzu. W pierw-
szych latach po wojnie ruiny i  gruzy 
towarzyszyły mieszkańcom Warsza-
wy w  ich codziennym życiu. Znisz-
czenie miasta w trakcie drugiej wojny 
światowej można podzielić na cztery 
zasadnicze etapy. Pierwszy z  nich to 
oblężenie we wrześniu 1939 r. i znisz-
czenia podczas ataków artyleryjskich 
i  nalotów. Kolejnym etapem było 
zrównanie z  ziemią terenu getta po 
upadku powstania w 1943 r. Najwięk-
szej destrukcji miasto uległo podczas 
powstania warszawskiego 1944  r. 
i  bezpośrednio po nim, podczas ce-
lowej akcji burzenia zabudowy po ka-
pitulacji miasta. Z  okresu powstania 
warszawskiego pochodzi najwięcej 

zachowanych do dziś śladów walk 
i starć prowadzonych na ulicach War-
szawy: ostrzelanych elewacji, ogro-
dzeń, murów.

„Rany pamięci” w  ostatnim cza-
sie znikają z  przestrzeni miejskiej 
w  wyniku remontów elewacji, pod-
czas termomodernizacji budynków. 
Dlatego też ważne jest rozpoznanie 
takich miejsc, aby podnieść świado-
mość użytkowników danych obiek-
tów. Z punktu widzenia konserwator-
skiego, obiekty naznaczone „ranami 
pamięci” odznaczają się wysoką war-
tością historyczną i  podczas procesu 
konserwacji elewacji należy rozważyć 
możliwości ich zachowania i  wyeks-
ponowania. Podczas prac remonto-
wych zatarte zostały ślady po kulach 
na części elewacji kamienicy Pra-
cowników PKP przy ul. Chmielnej 
73b, co spotkało się z ostrym sprzeci-
wem społecznym. Budynek w okresie 

powstania warszawskiego wraz z  nie-
istniejącym dziś gmachem Dworca 
Pocztowego broniony był przez żoł-
nierzy Zgrupowania „Chrobry II”, 
o czym informuje pamiątkowa tablica 
ustawiona przed budynkiem. Podczas 
remontu zatarto również napis saper-
ski z 1945 r. 

Do najbardziej znanych w topo-
grafii Warszawy miejsc noszących 
ślady zniszczeń drugiej wojny świa-
towej należy ostrzelana elewacja bu-
dynku PAST-y czy też poruszające 
relikty zbombardowanej Reduty 
Banku Polskiego. Najwięcej takich 
śladów odnajdujemy podczas spa-
cerów po Śródmieściu, Powiślu, na 
Mokotowie i  Ochocie. Nieco rza-
dziej natrafiamy na „rany pamię-
ci” na Żoliborzu, Bielanach i  Woli. 
Dość liczne przykłady można 

.........................................................................................................................
2 |	Dom	Artysty	Plastyka	przy	ul.	Mazowieckiej	
11a,	proj.	Jerzy	Kumelowski,	Andrzej	Zaborowski,	
Jerzy	Nawrocki,	1963-1966

3 |	Ceramiczny	plaster	na	elewacji	kamienicy	
przy	ul.	Emilii	Plater	7

4 |	Fragment	elewacji	kamienicy	przy	
ul.	Smolnej	14;	podczas	prac	konserwatorskich	
zachowane	zostały	jedynie	fragmenty	
ostrzelanych	elewacji

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

2

3

4

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2019    |   49



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Oto kilka takich miejsc. Niezwy-
kle sugestywnym świadectwem znisz-
czeń okresu drugiej wojny światowej 
jest Dom Artysty Plastyka przy ul. 
Mazowieckiej 11a. Jego ogrodzenie od 
strony ul. Mazowieckiej stanowi relikt 
zniszczonego w  czasie drugiej wojny 
światowej budynku Towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego (proj. Henryka 
Marconiego z lat 1856-1858). Ikonicz-
ny mur z  trzema wysokimi arkadami 
został wykorzystany w  projekcie mo-
dernistycznego budynku wystawien-

niczego z  lat sześćdziesiątych XX  w. 
W latach 2009-2012 obiekt przeszedł 
badania i prace konserwatorskie, pod-
czas których utrwalone zostały wi-
doczne ślady zniszczeń.

Liczne ślady po kulach zachowa-
ły się na elewacji kamienicy przy ul. 
Emilii Plater 7. Uwagę zwraca rów-
nież ceramiczny plaster przytwier-
dzony do ściany. Jest to jeden z obiek-
tów oznaczonych w  ramach akcji ar-
tystycznej Pawła Czarneckiego pt. 
„Do rany przyłóż”. Artysta umieszcza 
symboliczne  opatrunki w  różnych 
częściach miasta, zwracając uwagę 

przechodniów na tragiczną przeszłość 
tego miasta. 

W podwórzu kamienicy przy 
ul.  Brackiej 5 znajduje się napis upa-
miętniający poległego powstańca − 
Antoniego Godlewskiego, nazywane-
go Antkiem Rozpylaczem, który zginął 
w wieku 20 lat i został w tym miejscu 
pochowany. Po wojnie jego ciało zo-
stało przeniesione na Powązki. Napis 
powstał w  1945  r. i  został wykonany 
przez matkę powstańca, w  momencie 
zmiany miejsca pochówku jej syna. Na-
pis charakteryzuje się wysoką warto-
ścią historyczną jako zabytek z okresu 
powstania warszawskiego, dokumen-
tujący pochówki organizowane na 
podwórzach kamienic, a  także postać 
bohaterskiego młodego uczestnika 
powstania, poległego w  jednej z  ak-
cji powstańczych, najprawdopodob-
niej przed mieszczącą się niedaleko 
ul. Brackiej kamienicą przy Al. Jerozo-
limskich 23 (obecnie nr 29). Napis zo-
stał zabezpieczony szybą, a opiekę nad 
tym miejscem pamięci sprawuje wspól-
nota mieszkaniowa.

Z kolei napis przy ul. Narbutta 
3a pochodzi z 1945 r., kiedy to w ten 
sposób oznaczano domy podczas akcji 
rozminowywania miasta. Żeby unik-
nąć degradacji i  zniszczenia − napis 
został umieszczony za szybą.

Ważnym aspektem projektu „Rany 
pamięci. Ślady zniszczeń okresu II woj-
ny światowej w topografii miasta” jest 
spojrzenie na „rany pamięci” z perspek-
tywy użytkownika miejsca, a także ich 
recepcja w przestrzeni publicznej. Dla-
tego też postanowiono, aby do opraco-
wywania mapy włączyli się mieszkań-
cy Warszawy, którzy w  swojej najbliż-
szej okolicy lub podczas codziennych 
spacerów po mieście natrafią na takie 
obiekty. Dzięki formularzowi geoan-
kiety (dostępnemu na stronie interne-
towej Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków www.zabytki.um.warsza-
wa.pl) każdy może włączyć się w  bu-
dowę mapy „ran pamięci”. Przesłane 
dane posłużą do opracowania warstwy 
w serwisie mapowym m.st. Warszawy, 
dzięki której każdy będzie mógł odna-
leźć takie punkty w topografii miasta.

Paulina Świątek

odnaleźć na Pradze. Zachowanie 
niektórych z  uszkodzeń jest efek-
tem wieloletniego braku remontów 
elewacji, w  wielu przypadkach jest 
to jednak działanie intencjonalne 
– mieszkańcy chcą zachować pa-
mięć o  wojennych losach ich bu-
dynków. Niekiedy podczas konser-
wacji uszkodzenia zachowywane są 
częściowo, na fragmencie elewacji. 
Szczególnym przypadkiem są napi-
sy na elewacjach, które bardzo czę-
sto ze względów konserwatorskich, 

z  uwagi na możliwość dewastacji, 
umieszcza się pod przeszkleniem. 
Sposób zabezpieczenia i  utrwalenia 
wartości zabytkowych wojennych 
uszkodzeń elewacji jest wyzwaniem 
konserwatorskim, biorąc pod uwagę 
technologiczne problemy przy pro-
wadzeniu prac, ale także względy 
estetyczne, które nie powinny prze-
ważać w  ostatecznym obrazie odre-
staurowanej fasady. Zachowanie au-
tentyzmu „ran pamięci” pozostaje 
głównym zadaniem konserwatorów, 
tak, aby nie utracić wartości tych 
szczególnych miejsc pamięci.

5 |	Napis	przy	
ul.	Narbutta	3a	

6 |	Modernistyczny	
dom	przy	
ul.	Barcickiej	1	
na	Bielanach;	elewacja	
pokryta	licznymi	
śladami	po	kulach

(zdjęcia: Paulina Świątek)

......................................
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zidentyfikowanych jako uszkodze-
nia wojenne oraz techniczne, z cze-
go większość stanowiły dość czytelne 
ślady zniszczeń tynku i lica cegły pod 
tynkiem, pochodzących zapewne od 
uderzeń odłamków od pocisków arty-
leryjskich oraz w części od kul karabi-
nowych. Postrzeliny te są nośnikami 
wartości historycznej, emocjonalnej, 
naukowej oraz świadectwem drama-
tycznych wydarzeń historycznych, 
miejscem pamięci o bohaterskich po-
wstańcach 1944 r., broniących szpi-
tala, mieszczącego się wówczas w bu-
dynku szkoły.

Problemem było opracowanie 
sposobu przeprowadzenia profesjo-
nalnego, konserwatorskiego remontu 
elewacji szkoły, przy jednoczesnym 
zachowaniu śladów ostrzału z czasów 
wojny. Chodziło o zachowanie po-
strzelin w taki sposób, aby dla osób 
postronnych było czytelne, iż są to 

ślady ostrzału z czasów okupacji, ślady 
zniszczeń wojennych, żeby nie wyglą-
dały na zniszczone ze starości i braku 
bieżącej konserwacji lub na niefacho-
wo wykonany tynk. Nastąpiło tutaj 
zetknięcie się dwóch głównych wyma-
gań wobec realizacji remontu elewacji 
zabytkowego budynku – konieczno-
ści remontu i naprawy zniszczeń tech-
nicznych elementów budowlanych 
obiektu użytkowego oraz pozosta-
wienia i konserwacji części zniszczeń 
jako postrzelin, nośników wartości 
emocjonalno-historycznej. Postrzeli-
ny pod względem technicznym stano-
wią istotne wady tynku pokrywające-
go ceglany mur. Ów mur zbudowano 
z cegieł nielicowych, przeznaczonych 

Szkoła, która pamięta 

W czasie drugiej wojny 
światowej elewacje 
budynku szkoły, któ-
ra powstała w 1934 r. 

według projektu Jana Koszczyca-Wit-
kiewicza przy ul. Czarnieckiego  49 
w  Warszawie dla dzieci rodzin woj-
skowych, zostały w charakterystycz-
ny dla zniszczeń wojennych sposób 
uszkodzone odłamkami pocisków ar-
tyleryjskich i kul karabinowych.

Budynek w znacznym stopniu za-
chował pierwotny charakter – prze-
trwała jego bryła, charakterystyczne, 
ceglane detale wykonane z cegły klin-
kierowej oraz szlachetne tynki elewa-
cyjne (fakturowane, gruboziarniste 
z dodatkiem miki). Obiekt wpisany 
został do rejestru zabytków; obecnie 
mieści się w nim Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 100 w Warszawie.

Na elewacjach budynku zinwen-
taryzowano ponad 3 tys. (!) miejsc 

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

............................................................................... 
1 |	Główne	wejście	do	budynku	szkoły	przy	
ul.	Czarnieckiego	49	w	Warszawie	oraz	północno- 
-zachodnia	elewacja,	na	której	częściowo	
pozostawiono	postrzeliny
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W ciągu całego procesu projek-
towego pojawiło się kilka koncepcji 
sposobu pokazania owych postrze-
lin. W porozumieniu ze Stołecznym 

Konserwatorem Zabytków wyko-
nano na elewacji budynku próbki 
prezentujące wybrane do dalszego 
analizowania sposoby konserwacji 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 
im. Kornela Makuszyńskiego otrzy-
mała wyróżnienie za prace konserwa-
torskie i remont elewacji, uwzględ-
niający ślady po pociskach z czasów 
powstania warszawskiego. O warto-
ści obiektu stanowi nie tylko jego ar-
chitektura zaprojektowana przez wy-
bitnego architekta Jana Koszczyca-
-Witkiewicza, ale także postrzeliny − 
materialny ślad walk z czasów okupa-
cji. Zabytek został wyróżniony w ka-
tegorii „utrwalenie wartości zabytko-
wej obiektu”. Ogólnopolski konkurs 
„Zabytek Zadbany” organizowany 
co roku przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego ma na 
celu nagradzanie najlepszych prac 
konserwatorskich prowadzonych 
przy obiektach zabytkowych oraz 
promocję systematycznych działań 
na rzecz właściwego utrzymania za-
bytków. Koncepcja zachowania jak 
największej liczby postrzelin jest wy-
nikiem współpracy dyrekcji szkoły, 
wykonawcy prac i Biura Stołecznego 
Konserwatora Zabytków. Nagroda 
została przekazana szkole przez Re-
natę Kaznowską − wiceprezydent 
m.st Warszawy.  

Michał Krasucki 

do murowania trzonów ścian z do-
celowym i zrealizowanym zamiarem 
otynkowania i w ten sposób zabezpie-
czenia ceglanych murów.

|	Przekazanie	wyróżnienia	MKiDN	„Zabytek	
Zadbany”	dyrekcji	szkoły
(fot. Rafał Motyl)

2 | 3 |	Pozostawione	postrzeliny	oraz	zniszczenia	
w	obrębie	elewacji	frontowej

4 |	Zakonserwowane	postrzeliny	na	fragmencie	
elewacji	frontowej	budynku	szkoły	

(zdjęcia: Piotr Kordek)

............................................................................... 
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„typowej” postrzeliny. Ostatecznie 
dokonano wyboru finalnego warian-
tu konserwacji postrzelin – wyrazi-
ste, dosłowne pozostawienie zabez-
pieczonych chemicznie fragmentów 
obnażonego lica ceglanego w faktu-
rowanym, gruboziarnistym tynku 
elewacji.

Dzięki wieloetapowej proce-
durze (obejmującej wykonanie kil-
kudziesięciu próbek konserwacji 
w wielu wariantach technologicz-
nych) uzgadniania ze Stołecznym 

Konserwatorem Zabytków finalne-
go sposobu wykonania konserwacji 
„ran pamięci”, przeprowadzone prace 
w zakresie konserwacji elewacji za-
kończyły się oczekiwanym efektem. 
Postrzeliny potraktowano jako in-
dywidualne zadanie konserwator-
skie, poddając każdą z osobna pro-
fesjonalnym zabiegom. Współczesna 
technologia konserwatorska pozwo-
liła w dużym stopniu zabezpieczyć 
elewacje tynkowane przed agresyw-
nością środowiska oraz spowolnić 

wynikające z upływu czasu działanie 
niszczące mineralny materiał.

Generalnym wykonawcą dokumen-
tacji projektowej, budowlanej i  wyko-
nawczej konserwacji i restauracji elewa-
cji budynku szkoły była firma „ZOL-
TAR” S.C. Bożeny i Tadeusza Rojew-
skich z Warszawy, a generalnym wyko-
nawcą prac remontowo-konserwator-
skich − Przedsiębiorstwo Konserwacji 
Zabytków „Mateusz” Sp. z o.o. Sp. k.

Piotr Kordek

Projekt	 „Rany	 pamięci”	 zostanie	 podsumowany	
podczas	II	Warszawskiej	Konferencji	Konserwatorskiej,	
która	odbędzie	 się	w	dniach	26-27	września	2019	 r.	
Poruszone	na	niej	 zostaną	następujące	 tematy:	 ślady	
po	pociskach	i	napisy	na	elewacjach	–	ich	historia,	to-
pografia	na	terenie	kraju,	problematyka	konserwator-
ska	−	możliwości	 konserwacji	 i	 ewentualnego	wyeks-
ponowania	 w	 przestrzeni.	 Uczestnicy	 zastanowią	 się	
nad	 wypracowaniem	 najlepszych	 praktyk	 konserwa-
torskich	 dla	 obiektów	noszących	 do	 dziś	 ślady	 znisz-
czeń	okresu	drugiej	wojny	 światowej	−	odpowiednim	
zabezpieczeniem	przed	degradacją	elewacji,	możliwo-
ścią	zachowania	postrzelin	jako	ważnego	komponentu	
wartości	historycznej.	
Pierwszy	 dzień	 konferencji	 poświęcony	 będzie	

obiektom	na	terenie	Warszawy.	Omówionych	zostanie	
kilka	 spektakularnych	 prac	 konserwatorskich	 z	 ostat-
niego	 czasu,	m.in.	 uhonorowana	w	 tym	 roku	wyróż-
nieniem	w	konkursie	„Zabytek	Zadbany”	 szkoła	proj.	
Jana	Koszczyca-Witkiewicza	na	Żoliborzu	(zob.	s.	52).	
Osobnym	 tematem	 są	 nieliczne	 zachowane	 napisy	
z	okresu	powstania	warszawskiego,	m.in.	oznaczenia	
szpitali,	 a	 także	obecne	do	dziś	na	elewacjach	ozna-
czenia	budynków	podczas	akcji	rozminowywania,	które	
wymagają	szczególnego	podejścia	konserwatorskiego.	

Drugiego	dnia	przywołane	zostaną	przykłady	z	in-
nych	 ośrodków.	 Szczególnym	 przypadkiem	 są	 wo-
jenne	rany	na	terenie	pola	bitwy	Westerplatte,	gdzie	
ruiny	 stały	 się	 przedmiotem	 działań	 współczesnych	
artystów.	Kwestia	zainteresowania	zachowanymi	śla-
dami	 walk	 okresu	 drugiej	 wojny	 zostanie	 omówio-
na	 na	 przykładzie	 Poznania.	 W	 dwóch	 referatach,	
w	 kontekście	 Gdańska	 i	 Lublina,	 poruszony	 będzie	
temat	 zagospodarowania	 niezabudowanych	 zrujno-
wanych	obszarów	miast:	problemy	z	zagospodarowa-
niem	gdańskiej	Wyspy	Spichrzów	oraz	 zniszczonego	
lubelskiego	Podzamcza.	
Obradom	 towarzyszyć	będzie	publikacja,	w	której	

zamieszczone	 zostaną	 wszystkie	 wygłoszone	 refe-
raty.	 Konferencja	 odbędzie	 się	w	wyjątkowym	miej-
scu	−	w	Domu	Artysty	Plastyka	(zob.	fot.	na	okładce	
i	s.	49).

„Rany pamięci.  
Ślady zniszczeń z okresu II wojny  
światowej w topografii miasta”  
– II Warszawska Konferencja  

Konserwatorska
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w 1939 r., pomimo że położona poza 
linią obrony stolicy, narażona była 
na grabieże i  dewastacje. Ostatecznie 
Wilanów zachował się jako jedyny ba-
rokowy pałac na obecnych ziemiach 
polskich, którego bryła wraz z częścią 
dekoracji przetrwała kataklizm ostat-
niej wojny, niemniej jednak sława 

miejsca i jego zbiorów była przyczyną 
utraty wielu arcydzieł stanowiących 
jego wyposażenie.

Od 7 października 1927  r. zbio-
ry wilanowskie znajdowały się pod 
prawną ochroną Skarbu Państwa 
i  warszawskiego konserwatora wo-
jewódzkiego. Od 1933  r. stały się 

Wojenne losy zbiorów 
wilanowskich

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

Rezydencja królewska w pod-
warszawskim Wilanowie, 
należąca kolejno do Jana 
 III i  jego rodziny, rodów 

magnackich: Sieniawskich, Czar-
toryskich, Potockich i  Branickich, 
dzierżawiona przez króla Augusta 
II, od początku działań wojennych 

1
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zabezpieczeniem dużego zadłużenia 
Adama Branickiego w  Państwowym 
Banku Rolnym. Z tego także powodu 
bank prowadził odtąd muzeum pała-
cowe. Jego kustoszem został Wilhelm 
Ossecki, powołany na to stanowisko 
na wniosek ówczesnego Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego, w  którego kompetencjach 
znajdował się m.in. nadzór nad sta-
nem zabytków i muzeów.

Pogłoski o  nieuchronnej wojnie 
skłoniły kustosza Osseckiego do za-
mówienia w  czerwcu 1939  r. mate-
riałów zabezpieczających zbiory na 
wypadek wojny. Planowano wykona-
nie licznych skrzyń, w których ewen-
tualnie można by było przechowywać 
dzieła sztuki. Skrzynie zaczęto zbi-
jać dopiero w  sierpniu. Przedmioty 
wkładane do skrzyń spisywał Ossec-
ki, a  rejestry przekazywał właściciel-
ce Beacie Branickiej. Do podobnych 
skrzyń pakowano również dzieła i wy-
posażenie z prywatnej części rezyden-
cji. Skrzynie wypełnione cennościami 
zamurowano w  podziemiach pałacu. 
Niestety, wszystkie skrzynie, poza 
przechowującymi serwis ze srebra zło-
conego, wykonany przez francuskiego 

złotnika Odiota, zostały wkrótce od-
kryte, częściowo rozgrabione i zdewa-
stowane przez Niemców.

Już 1 września, w  czasie nalotu 
na Warszawę, Wilanów bezpośred-
nio doświadczył skutków działań wo-
jennych. Na wilanowski park spadły 
bomby. Szczęśliwie nie odnotowano 
większych zniszczeń, poza wybitymi 
szybami (ok. 250). Zabezpieczenia 
także wymagał fragment dachu bu-
dynku. Na początku września z  eks-
pozycji w  Oranżerii przeniesiono do 
pałacu wielki namiot turecki – zdo-
bycz wiedeńską króla Jana III. Po 
kilku dniach Oranżeria spłonęła. 17 
września Niemcy zajęli pałac. Kustosz 
Ossecki w swoim pamiętniku odnoto-
wał, że pałac był plądrowany, buszują-
cy w nim żołnierze rozkradali drobne 
przedmioty, a wprost ze ścian zabiera-
no małe obrazy.

Od października 1939  r. w  Wila-
nowie stacjonował korpus wojsk nie-
mieckich. W  pałacu pojawili się hi-
storycy sztuki Josef Mühlmann oraz 
Karl Pölhammer, zajmujący się selek-
cją najcenniejszych dzieł sztuki z  ko-
lekcji. W  związku z  ich wizytą Beata 
Branicka 3 października zwróciła się 

do dyrektora warszawskiego Muzeum 
Narodowego Stanisława Lorentza 
z  prośbą o  opiekę nad zbiorami. Po 
utworzeniu 12 października General-
nej Guberni Państwowy Bank Rolny 
został wcielony w struktury instytucji 
finansowych III Rzeszy jako Staatli-
che Agrar Bank (legalny zarząd PBR 
prowadził bank w  Londynie, odcięty 
od krajowych zasobów – operacje fi-
nansowe ze szkodą dla instytucji pań-
stwowych były uznane za nielegalne). 
16 października dyrektor PBR został 
zmuszony do przekazania władzom 
okupacyjnym aktu zastawu zbiorów 
wilanowskich, a  inwentarz zbiorów 
trafił do nieznanego, wysokiego rangą 
oficera niemieckiego w obecności Be-
aty Branickiej.

Dziewięć dni później Ossecki zre-
zygnował z  pełnienia funkcji w  Wi-
lanowie i w grudniu został zmuszony 
do opuszczenia rezydencji. 16 grud-
nia 1939 r. generał Hans Frank wydał 
dokument legitymizujący konfiska-
tę dzieł sztuki na zajętych terenach. 
W  tym czasie zostały skonfiskowa-
ne majątki ziemskie – wyjątkowo 
znaczna część wilanowskiego zosta-
ła zwrócona rodzinie Branickich po 
interwencji dworu królewskiego we 
Włoszech.

Pod kierunkiem Josefa Mühlman-
na do 12 lutego 1940 r. wybrano i spi-
sano 339 dzieł ze zbiorów wilanow-
skich. W  opublikowanym wkrótce 
katalogu Sichergestellte Kunstwerke 
im Generalgouvernement, wraz z  635 
najcenniejszymi dziełami sztuki, po-
chodzącymi ze zbiorów 45 muzeów, 
pałaców i kościołów polskich, najwię-
cej – aż 89 pochodziło z  Wilanowa. 
Obiekty te – zdaniem Niemców – 
wymagały „zabezpieczenia” i wywozu 
jako zabytki cenne z punktu widzenia 
niemieckiej sztuki. Wśród nich były 
zarówno obrazy, jak i  przedmioty 
rzemiosła artystycznego. Prawdopo-
dobnie na początku 1941 r. na prośbę 
Beaty Branickiej Hans Frank wyra-
ził zgodę na czasowe otwarcie mu-
zeum, ale nie ma informacji jak dłu-
go funkcjonowało i kto je odwiedzał. 
W czerwcu 1944 r. wcześniej wytypo-
wane najcenniejsze dzieła z  kolekcji 
wywieziono w  dziewięciu skrzyniach 

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

1 |	Aleksander	
Gryglewski,	
„W	sypialni	
królewskiej	
w	Wilanowie”,	
1873,	olej,	płótno,	
wym.	64	x	88	
cm	(w	zbiorach	
Muzeum	
Narodowego	
w	Warszawie)

2 |	Kabinet	Jana	
III,	Włochy,	druga	
połowa	XVII	w.,	
drewno	hebanowe	
inkrustowane	
kością	słoniową,	
masą	perłową	
i	szylkretem	–	
zaginiony

...............................
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systematycznie rabowano wnętrza re-
zydencji, dewastowano wyposażenie, 
użytkując zabytkowe sprzęty, odnale-
ziono zamurowane schowki, niszczo-
no złożone w  skrzyniach bezcenne 
dzieła rzemiosła artystycznego.

Według wspomnień Jana Kazi-
mierczaka – dyrektora wilanowskiej 
szkoły – w  dniach 2-5 października 
1944  r. widział on podczas ewaku-
acji osiem wyładowanych wozów wy-
jeżdżających z Wilanowa w kierunku 
Piaseczna. Przypuszczał, że mogły być 
to sprzęty z  pałacu wilanowskiego. 
Udało mu się wykupić od węgierskich 
i  niemieckich żołnierzy ponad czter-
dzieści obrazów i  zwrócić po wojnie 
do muzeum wilanowskiego. W grud-
niu 1944  r. część pozostałych we 
wnętrzach mebli wywieziono do sie-
dziby sztabu niemieckiego w  Zalesiu 
Górnym. W  pamiętnikach Jana Mo-
rawińskiego, kustosza opiekującego 
się Wilanowem z  ramienia Muzeum 
Narodowego w  Warszawie, czytamy, 
że wywieziono w  tym czasie również 
bezcenny portret Stanisława Kostki 

na Wawel, m.in. do siedziby General-
nego Gubernatora Hansa Franka.

Podczas kilkuletniego stacjono-
wania w  Wilanowie żołnierzy nie-
mieckich, a  od przełomu sierpnia 
i  września 1944  r. żołnierzy węgier-
skich pod dowództwem Lászlo Szabó, 

Potockiego Jacques’a Louisa Davida 
oraz namiot turecki.

Straty spowodowane rabunka-
mi i  celowymi dewastacjami w  Wi-
lanowie oszacowano zaraz po wojnie 
na 4,5 mln zł (trzykrotnie więcej niż 
w Zamku Królewskim w Warszawie). 
Dzisiaj za straty wojenne z  kolek-
cji artystycznej uważamy te obiekty, 
które zaginęły w  latach 1939-1945. 
Nie mamy jednak wystarczająco 
wiarygodnych podstaw do ich oce-
ny z  powodu braku dokumentacji 
potwierdzającej stan kolekcji przed 
wrześniem 1939 i tuż po zakończeniu 
wojny w  1945  r. Pierwszy inwentarz 
po wojnie w  Wilanowie spisany zo-
stał w  latach sześćdziesiątych XX  w. 
Karol Estreicher jr w Stratach kultury 
polskiej szacował, że Niemcy oficjalnie 
skonfiskowali w  Wilanowie ponad 
400 eksponatów. Straty te mogły być 
większe, gdyby uwzględnić drobne 
przedmioty, pozbawione jakiejkol-
wiek dokumentacji.

Na podstawie zachowanych 
fragmentarycznych dokumentacji 
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jesteśmy pewni, że jednym z  najcen-
niejszych dzieł, które zrabowano 
z  pałacu, jest kabinet Jana III, wyko-
nany we Włoszech w  drugiej poło-
wie XVII  w. Mebel ten był oficjal-
nym darem papieża Innocentego XI 
dla króla po wiktorii wiedeńskiej, 
o  wyraźnie spersonalizowanej deko-
racji. Jego górną część zdobiła m.in. 
para geniuszy podtrzymujących tar-
czę z  herbem Sobieskich Janina oraz 
medaliony z  portretami królewskiej 

pary. Na ściankach bocznych widnia-
ły monogramy królewskie pod koro-
ną. Dość pokaźny kabinet (2 m wyso-
kości) przed wojną dekorował jeden 
z  apartamentów królewskich, zwany 
obecnie Sypialnią Królowej. Zdobio-
ny był brązami złoconymi, masą per-
łową i  szylkretem, ułożonymi w  ara-
beski z  elementami zoomorficznymi. 
Mieścił liczne schowki i  szufladki do 
przechowywania ważnych dokumen-
tów i precjozów.

Oficjalna lista poszukiwanych do 
dzisiaj wilanowskich dzieł sztuki, po-
partych jakąkolwiek dokumentacją, 
rejestrowana na stronach MKiDN, li-
czy dzisiaj ponad 300 obiektów. Stra-
ty wojenne systematycznie publiko-
wane są w periodyku „Cenne, bezcen-
ne, utracone”.

Dzięki trwającym poszukiwaniom 
część zaginionego majątku wróciła 
do Wilanowa. W  1951  r. odzyskane 
obrazy (ok. 50) były prezentowane 

3 |	Pompeo	Batoni,	„Apollo	i	dwie	muzy”,	
Rzym,	po	1741,	olej,	płótno,	wym.	122	x	90	
cm (w	zbiorach	Muzeum	Pałacu	Króla	Jana	III	
w	Wilanowie)	–	odzyskany

4 |	Pompeo	Batoni,	„Alegoria	architektury,	
malarstwa	i	rzeźby”,	Rzym,	po	1741,	olej,	płótno,	
wym.	122	x	90	cm – zaginiony	

5 |	Autor	nieznany	(szkoła	flamandzka),	
„Szewc”,	olej,	płótno,	wym.	32,4	x	24,2	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Pałacu	Króla	Jana	III	
w	Wilanowie)	–	odzyskany

6 |	Jacques	Dubois,	biurko	damskie,	Paryż,	
Francja,	około	1745	(depozyt	Skarbu	Państwa	
w	Wilanowie)	–	odzyskane

7 |	Kabinet,	warsztat	europejski,	początek	
XVIII	w.	(depozyt	Skarbu	Państwa	w	Wilanowie)	
–	odzyskany

(ilustracje: 1 – fot. Piotr Ligier / Muzeum Narodowe 
w Warszawie; 2 – wg „Straty wojenne zbiorów polskich 
w dziedzinie rzemiosła artystycznego. Praca zbiorowa”, 
Warszawa 1953, poz. 33 / fot. Bożena Seredyńska;  
3, 6 – fot. Zbigniew Reszka / Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie; 4 – wg „Sichergestellte  
Kunstwerke im Generalgouvernement”, cz. 1, poz. 101; 
5, 7 – fot. Agnieszka Indyk / Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie)

............................................................................... 6
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na wystawie w Muzeum Narodowym 
w  Warszawie „Wywiezione przez 
Niemców, uratowane przez Armię 
Czerwoną”. Ponadto powróciły re-
windykowane zbiory z Wawelu.

W październiku 1997  r., dzięki 
działaniom ówczesnego Minister-
stwa Kultury i  Sztuki, powrócił do 
Wilanowa obraz Pompeo Batoniego 
„Apollo i dwie muzy” (zob. „Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 5, 1998 s. 33-
34). Dzieło – zakupione przez Sta-
nisława Kostkę Potockiego lub jego 
żonę podczas podróży do Włoch 
w  latach osiemdziesiątych XVIII  w. 
lub około 1821  r. wraz z  „Alegorią 
architektury, malarstwa i  rzeźby” 
– stanowiło ozdobę kolekcji. Jesie-
nią 1944  r. zapewne obydwa obrazy 
wywiezione zostały przez Niemców 
na Śląsk, a  następnie przez Armię 
Czerwoną do Petersburga i Moskwy. 
Po wojnie „Apollo” stanowił wy-
posażenie ograbionego i  zdewasto-
wanego wojną pałacu Katarzyny II 

w Pawłowsku. Wieloletnie, oficjalne 
starania o  odzyskanie dzieła zakoń-
czyły się w  1994  r. wymianą na od-
naleziony na Śląsku obraz z przedsta-
wieniem innego pałacu Katarzyny II 
w Gatczynie. Drugie dzieło Batonie-
go z wilanowskiej kolekcji jest wciąż 
poszukiwane.

Niezwykłe okoliczności towa-
rzyszyły powrotowi w  2012  r. nie-
wielkiego wizerunku pracującego 
„Szewca”. Holenderski obrazek zo-
stał zwrócony przez jego ówczesne-
go właściciela, który zorientował się, 
że jest to dzieło skradzione w  czasie 
wojny. Darczyńca nabył je na pchlim 
targu w Coburgu. Miasto to w czasie 
wojny było składnicą dzieł zrabowa-
nych w muzeach na ziemiach okupo-
wanych (zob. „Spotkania z Zabytka-
mi”, nr 1-2, 2013, s. 1).

W lutym 2016  r. przedstawicie-
le Państwowych Zbiorów Sztuki 
w  Dreźnie uroczyście przekazali do 
Wilanowa dwa niezwykłej urody 
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meble. Zostały one zidentyfiko-
wane w  Dreźnie dzięki projektowi 
„Daphne”, poświęconemu bada-
niom proweniencji zbiorów, pro-
wadzonemu w  niemieckich muze-
ach. Na meblach odkryto fragmen-
ty papierowych etykietek informu-
jących o  przynależności obiektów 
do zbiorów pałacu w  Wilanowie. 
Kabinet chiński z  XVIII  w. oraz 
biurko z  francuskiego warsztatu Ja-
cques’a Dubois dekorowane laką są 
przykładem panującej w  Europie 
w  XVIII  w. mody na sztukę Dale-
kiego Wschodu. Jesienią 1944 r. me-
ble prawdopodobnie zostały spako-
wane i  być może wywiezione z  Wi-
lanowa na Wawel. Dzisiaj stanowią 
własność Skarbu Państwa.

Dalsze poszukiwania zaginionych 
dzieł sztuki prowadzone są nadal 
przy wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Joanna Paprocka-Gajek

Refleksja	 nad	 rzemiosłem	 artystycznym	wciąż	 sytuuje	 się	 na	 peryferiach	
głównego	nurtu	 historii	 sztuki,	 a	 kolekcjonerstwo	dzieł	 rzemiosła	 arty-

stycznego	 nie	 przyciąga	 tak	 wielkiego	 zainteresowania	 samych	 zbieraczy,	
jak	malarstwo.	 Tymczasem	dla	 historyka	 sztuki	 pojawia	 się	w	 tym	kontek-
ście	wiele	 problemów,	 poczynając	 od	 oceny	materiału	 i	 technologii,	 przez	
kwestie	naśladownictw	i	fałszerstw,	kończąc	na	transformacji	kolekcji	prywat-
nej	w	muzealną,	co	często	stanowi	ciekawy	przyczynek	do	dziejów	zbiorów	
muzealnych.	Próbą	analizy	wszystkich	 tych	problemów	była	zorganizowana	
w	2016	 r.	 przez	Oddział	Warszawski	Stowarzyszenia	Historyków	Sztuki	 se-
sja	 naukowa	 „Polskie	 kolekcjonerstwo	 rzemiosła	 artystycznego	 −	 historia	
i	współczesność”.	Niektóre	z	referatów	wygłoszonych	wówczas	opublikowane	
zostały	w	2018	r.	w	tomie	pod	redakcją	Magdaleny	Białonowskiej,	Moniki	Bryl	
i	Anny	Frąckowskiej.

Publikacja	 podzielona	 została	 na	 sześć	 rozdziałów:	Zbiór 
czy kolekcja, Kolekcjoner i jego zbiory, Kolekcjonerstwo cera-
miki i szkła, Kolekcjonerstwo prywatne, Kolekcja w muzeum / 
kolekcja muzealna, Rzemiosło artystyczne na rynku sztuki dziś.

W	pierwszym	rozdziale	zawarte	zostały	rozważania	o	za-
sadności	rozróżnienia	semantycznego	pojęć	„zbiór”	i	„ko-
lekcja”.	Alicja	Kilijańska	analizuje	wyroby	złotnicze	z	kolek-
cji	Stanisława	Ursyn-Rusieckiego,	a	Anna	Feliks	i	Maciej	Ma-
ria	Putowski	omawiają	losy	zbiorów	po	dekoratorze	wnętrz	
Leonardzie	Mokiczu.	

W	kolejnym	rozdziale	Kamila	Kłudkiewicz	omawia	obiek-
ty	z	kolekcji	rzemiosła	artystycznego	Izabeli	i	Jana	Działyń-
skich,	 Katarzyna	 Mączewska	 opisuje	 rysunki	 dokumenta-
cyjne	 obiektów	 z	 kolekcji	 Dominika	 Witke-Jeżewskiego,	
a	Wanda	 Załęska	 przybliża	 postać	 Ryszarda	 St.	 Ryszarda,	
kolekcjonera	i	badacza	porcelany.

Trzeci	rozdział	zawiera	przygotowany	przez	Wojciecha	Kowalskiego	opis	
zbioru	majoliki	niderlandzkiej	z	wykopalisk	w	Elblągu,	dokonaną	przez	Ewę	
Katarzynę	Świetlicką	analizę	realiów	rynku	antykwarycznego	w	okresie	mię-
dzywojennym	oraz	rozważania	Aleksandry	J.	Kasprzak	o	początkach	kolekcjo-
nerstwa	szkła	w	Królestwie	Polskim.	

W	kolejnym	rozdziale	Agnieszka	Smołucha-Sładkowska	opisuje	medale	
z	kolekcji	książąt	Czartoryskich,	wzmiankowane	w	Corpus of Italian Medals 
of the Renaissance before Cellini	George’a	Francisa	Hilla	(katalog	wszyst-
kich	znanych	włoskich	medali	renesansowych	z	kolekcji	brytyjskich	i	zagra-
nicznych,	publicznych	i	prywatnych),	Agata	Wójcik	pisze	o	kolekcji	ludowe-
go	rzemiosła	i	dokumentacji	sztuki	użytkowej	początku	XX	w.	Towarzystwa	
Polska	Sztuka	Stosowana,	Łukasz	Grzejszczak	prezentuje	nieznane	 zbiory	
sztuki	orientalnej	łódzkich	rodów	sprzed	1939	r.,	a	Piotr	Jaworski	−	orga-

nizowane	w	drugiej	połowie	XIX	w.	w	Warszawie	wystawy	
starożytności.

O	 niezwykłym	 eksponacie	 −	 wieży	 z	 kości	 słoniowej,	
pierwszym	 zabytku	 „przemysłu	 artystycznego”	 w	 zbio-
rach	 Muzeum	 Narodowego	 w	 Krakowie,	 pisze	 w	 piątym	
rozdziale	 Monika	 Paś.	 Anna	 Kostrzyńska-Miłosz	 przybliża	
z	kolei	kolekcję	rzemiosła	artystycznego	art	déco	Muzeum	
Mazowieckiego	w	Płocku,	a	Dorota	Gutkowska	i	Stanisław	
Stefan	Mieleszkiewicz	−	zbiór	mebli	z	Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie.

Ostatni	rozdział	zawiera	rozważania	Michała	Myślińskie-
go	o	kolekcjonowaniu	polskiej	biżuterii	powojennej	i	Moni-
ki	Bryl	o	rzemiośle	artystycznym	z	perspektywy	uczestnika	
polskiego	rynku	sztuki.	

W	 publikacji	 zamieszczono	 wkładkę	 ilustracyjną	 oraz	
spis	ilustracji	i	indeks	osób.

Spotkanie z książką

POLSKIE	KOLEKCJONERSTWO	RZEMIOSŁA	ARTYSTYCZNEGO

.........................................................................................................................................
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przez Stanisława Iskierskiego, zawiera 
informacje o 185 obrazach królewskiej 
proweniencji eksponowanych we wnę-
trzach łazienkowskich i  Belwederze. 
Po wybuchu drugiej wojny światowej 
„prawie wszystkie obrazy z  Łazienek 
przeniesiono do magazynów Muzeum 
Narodowego w  Warszawie, gdzie pozo-
stawały przynajmniej do marca 1940 r.” 
Stamtąd znaczną ich część Niemcy wy-
wieźli najpierw do Krakowa, później na 
Dolny Śląsk i następnie do składnicy na 
terenie Austrii, do zamku Fishorn. Do 
chwili obecnej z przedwojennych zbio-
rów łazienkowskich 37 obrazów nadal 
uznaje się za straty wojenne.

Nadzieję na to, że ocalały i  być 
może kiedyś znów zawisną na 

ścianach łazienkowskiego pałacu dają 
losy kilku z nich, których powojenny 
ślad udało się zlokalizować.

W październiku 1995  r. dom au-
kcyjny Sotheby’s w  Nowym Jorku na 
aukcji „Old Master Paintings” wysta-
wił niewielkich rozmiarów obrazek 
(olej na drewnie 23,2 x 17,5 cm, kat. 
nr 138), przedstawiający postać męż-
czyzny z  latarnią w  dłoni, określony 
jako dzieło z  kręgu Rombouta van 
Troyen. Widniejącą na obrazie datę 
odczytano jako 1633  r., pomijając 
niewyraźną sygnaturę i  zwracając je-
dynie uwagę na alegoryczną w  treści 
inskrypcję. Według noty katalogowej 
właścicielem dzieła był kolekcjoner 
z Teksasu.

Utracone dzieła sztuki 
z kolekcji Stanisława Augusta 
na aukcjach i w zbiorach 
za granicą

Kolejne rocznice wybu-
chu drugiej wojny świato-
wej mimowolnie stają się 
smutnym pretekstem do 

przypominania o ogromnej skali strat 
poniesionych w  wyniku działań wo-
jennych i  okupacji niemieckiej przez 
polskie instytucje muzealne. Jedną 
z nich są Łazienki Królewskie w War-
szawie – ukochane dzieło i  prywatna 
rezydencja króla Stanisława Augusta. 
Twórcy wyjątkowego dla obrazu pol-
skiej kultury artystycznej XVIII  w. 
zbioru sztuki, którego najważniejszą 
część stanowiła galeria obrazów, liczą-
ca pod koniec panowania króla 2437 
dzieł. W  Łazienkach wisiały najcen-
niejsze z  nich, klejnoty królewskiej 
kolekcji. Abdykacja Stanisława Augu-
sta, upadek Rzeczypospolitej i w koń-
cu śmierć monarchy na wygnaniu – 
przesądziły o jej losach. Odziedziczo-
na przez spadkobierców: księcia Józe-
fa Poniatowskiego, a  następnie przez 
Marię Teresę Tyszkiewiczową, roz-
przedana na aukcjach – uległa rozpro-
szeniu. W  ten oto sposób największy 
w  ówczesnej Rzeczypospolitej zbiór 
malarstwa jako całość przestał istnieć 
i nie dotrwał do naszych czasów.

Do 1939  r. niewielka część z  hi-
storycznej kolekcji Stanisława Augu-
sta nadal znajdowała się w Łazienkach 
Królewskich. Wydany w  1931  r. Ka-
talog Galerji Obrazów Pałacu w  Ła-
zienkach w  Warszawie, opracowany 

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

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

1 |	Henryk	
Poddębski,	
„Pałac	na	Wodzie	
w	Łazienkach	
Królewskich”,	
fragment	fotografii	
sprzed	1939	r.

..................................
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nr 11), odczytując zarówno sygnatu-
rę, jak i  datę powstania: G.C. Bleker 
f 1637. Opisowy tytuł nadany przez 
Iskierskiego – Diogenes w postaci gał-
ganiarza z  latarnią w  ręku poszukuje 
w śmieciach człowieka – wynika z tre-
ści umieszczonych na obrazie wersów 
tekstu, które odczytane przez autora 
katalogu w  uwspółcześnionym tłu-
maczeniu brzmią: „Szukam pieniędzy 
w tych ziemskich rzeczach, co wzbudza 
moją litość dla ziemi, z  którą jestem 
związany. Moim dążeniem jest rozkosz 
ciała, nie mogę sięgać wyżej. Pomimo 
że szukam, nigdy nie znalazłem Boga”.

Kolejne dzieła ze zbioru Stanisła-
wa Augusta pojawiły się na między-
narodowym rynku sztuki rok później. 
W  czerwcu 1996  r. w  Wiedniu, na 
aukcji „Alte Maister”, dom aukcyj-
ny Dorotheum wystawił dwa obrazy 
Francesco Giuseppe Casanovy (kat. 
nr 42 i  43). Jeden przedstawiał roz-
świetloną na tle ciemnego tła krajo-
brazu postać amazonki na białym ko-
niu, polującej z  sokołem siedzącym 
na jej lewym przedramieniu. Drugi 

Bez wątpienia, obraz jest poszu-
kiwaną przez Polskę stratą wojenną 
(Diogenes z latarnią, karta nr 14 378) 
i  pochodzi z  kolekcji Stanisława Au-
gusta. Jego prawdziwym autorem jest 
Gerrit Claesz Bleker (ok. 1592/1593-
1656), czynny w  Harlemie i  Amster-
damie malarz holenderski. W inwen-
tarzu zbiorów królewskich z  1795  r. 
obraz został ujęty pod numerem 962 
jako dzieło nieznanego autora. Wy-
ceniony zaskakująco nisko, bo tyl-
ko na 5 dukatów, wisiał w  pałacu 
Myślewickim.

Właściwą atrybucję zamieścił do-
piero Stanisław Iskierski we wzmian-
kowanym już katalogu zbiorów (kat. 

z obrazów wyobrażał jeźdźca na gnia-
dym koniu, w dragońskim kolecie (?) 
i kapeluszu z piórami, spinającego ru-
maka w analogicznej pozie.

Inwentarz galerii polskiego mo-
narchy notuje aż 19 obrazów autor-
stwa Casanovy oraz dwa określane 
jako „w manierze”. Wśród nich pod 
numerami 1716 i  1717 wymienione 
są dwa konne studia jeźdźców, wyce-
nione po 15 dukatów każdy, tożsame 
z  obrazami zaoferowanymi na aukcji 
w Dorotheum. W czasach Stanisława 
Augusta obrazy wisiały w  Gabinecie 
przy Sali Salomona (obecnie nazywa-
nym Portretowym), a następnie w Ga-
lerii Obrazów pałacu w  Łazienkach. 
Do zbiorów królewskich zostały zaku-
pione pomiędzy 1783 a 1792 r.

Urodzony w  Londynie a  wycho-
wany w  Wenecji, Francesco Giusep-
pe Casanova (1727-1803), znany jest 
przede wszystkim ze scen batalistycz-
nych malowanych pod wpływem Ja-
cques’a  Courtois’a zw. Il Borgogno-
ne oraz Philipsa Wouwermana, ale 
także z  nastrojowych i  swobodnych 

2 |	Gerrit	Claesz	Bleker,	„Diogenes	szukający	
człowieka”,	1637,	olej,	drewno,	wym.	23,2	x	
17,5	cm,	strata	wojenna,	w	katalogu	domu	
aukcyjnego	Sotheby’s	w	Nowym	Jorku	w	1995	r.

3 |	„Diogenes	szukający	człowieka”,	około	
1931,	fotografia	żelatynowa	autorstwa	Józefy	
Bułhakówny,	wym.	21	x	16,1	cm	(w	zbiorach	
Fototeki	Lanckorońskich	ze	zbiorów	PAU	
w	Krakowie)

................................................................................
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w  prowadzeniu pędzla pejzaży. Od 
1752  r. działał w  Dreźnie, kopiując 
dzieła Wouwermana, później w  Pa-
ryżu i od 1783 r. w Wiedniu. Jak in-
formują autorki wydanego w  2015  r. 
katalogu Galeria obrazów Stanisława 
Augusta w  Łazienkach Królewskich, 
Dorota Juszczak i  Hanna Małacho-
wicz – „kontakty malarza z warszaw-
skim dworem trwały przez cały okres 
panowania Stanisława Augusta”. 
Dzięki wstawiennictwu Marcella Bac-
ciarellego, którego to protekcji Casa-
nova zawdzięczał zlecenia od polskie-
go monarchy, w  1787  r. król w  do-
wód uznania nadał malarzowi medal 
Merentibus, a w październiku 1791 r. 
„wysłał artyście do Wiednia warte 300 
dukatów [!] puzderko w  podzięce za 
ofiarowany mu w prezencie obraz”.

Sposób ujęcia tematu obu obra-
zów: nisko położony horyzont, gra 
„odwróconym” kontrastem tła i bar-
wy koni, przeciwstawna kompozycja 
oraz identyczne wymiary sugerują, 
że w  zamiarze stanowiły pendants. 
Studium „Jeźdźca na gniadym ko-
niu” wystawione przez Dorotheum 
sprzedano za 35  000 ówczesnych 
szylingów austriackich (ATS), pod-
czas gdy drugi z  obrazów osiągnął 
kwotę 50 000 ATS. O takiej różnicy 
cen, oprócz walorów artystycznych 
(obraz z  damą i  sokołem wydaje się 
zdecydowanie lepszy) zadecydowało 

4 | 5 |	Francesco	Giuseppe	Casanova,	„Kobieta	
na	białym	koniu”,	druga	połowa	XVIII	w.,	olej,	
deska	topolowa,	wym.	34,8	x	26,8	cm	(4)	
i	„Jeździec	na	gniadym	koniu”,	druga	połowa	
XVIII	w.,	olej,	deska	dębowa,	wym.	34,1	x	26,7	
cm	(5),	straty	wojenne,	sprzedane	na	aukcji	
Dorotheum	w	Wiedniu	w	1996	r.

6 |	Francesco	Giuseppe	Casanova,	„Kobieta	
na	białym	koniu”,	około	1931,	fotografia	
żelatynowa,	wym.	20,7	x	16	cm	(w	zbiorach	
Fototeki	Lanckorońskich	ze	zbiorów	PAU	
w	Krakowie)

7 |	Francesco	Giuseppe	Casanova,	„Jeździec	
na	gniadym	koniu”,	około	1931,	fotografia	
żelatynowa,	wym.	20,6	x	16	cm	(w	zbiorach	
Fototeki	Lanckorońskich	ze	zbiorów	PAU	
w	Krakowie)

8 |	Galeria	Obrazów	w	Pałacu	na	Wyspie,	na	
ścianie	widoczny	obraz	„Kobieta	na	białym	
koniu”	Francesco	Giuseppe	Casanovy,	pocztówka,	
lata	trzydzieste	XX	w.		(w	zbiorach	własnych	
Macieja	Choynowskiego)
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wydanej w  1932  r. monumentalnej 
pracy Tadeusza Mańkowskiego Ga-
leria Stanisława Augusta. Na zdję-
ciu, w środkowej i dolnej lewej partii 
obrazu, widoczne są znaczne ubytki 
warstwy malarskiej. Niewykluczone, 
że właśnie dlatego Mańkowski nie 
włączył studium jeźdźca do katalogu 
reprodukcji, a  zamieścił jedynie sce-
nę z kobietą na białym koniu.

Wiemy, że obrazy te w latach trzy-
dziestych XX w. wisiały w Pałacu na 
Wyspie. Na przedwojennej pocz-
tówce można dostrzec „Kobietę na 

zapewne i  to, że scena z  jeźdźcem 
była w  przeszłości poważnie konser-
wowana. Trudno określić na pod-
stawie fotografii z  katalogu, w  ja-
kim stanie obraz został wystawiony 
na licytacji. Jak się wydaje, pierwsza 
(?) konserwacja mogła być wyko-
nana jeszcze przed wojną. Przesłan-
ką do takiej hipotezy jest zachowa-
na w  zbiorach Polskiej Akademii 
Umiejętności w  Krakowie fotogra-
fia obrazu, wykonana najprawdopo-
dobniej około 1931  r. przez Józefę 
Bułhakównę, być może na potrzeby 

białym koniu”, wiszącą tuż przy fra-
mudze drzwi wejściowych z  Sali Sa-
lomona do Galerii Obrazów, obok 
innego, zachowanego do naszych 
czasów i  eksponowanego w  Łazien-
kach płótna Casanovy „Pejzaż z  by-
kiem, owcą i  siedzącym pasterzem”. 
Dalej, w  samym rogu pomieszczenia 
Galerii wisi zapewne „Jeździec na 
gniadym koniu”, tuż obok kolejnego 
zaginionego i  nieodnalezionego do 
dzisiaj obrazu Casanovy z królewskiej 
kolekcji, zatytułowanego „Bydło na 
pastwisku”.

Oba dzieła Francesco Giusep-
pe Casanovy są zarejestrowane 
w  bazie polskich strat wojennych 
(nr  14  397: „Jeździec na gniadym 
koniu”; nr  14  408: „Kobieta na bia-
łym koniu”). „Jeździec na gniadym 

koniu” został pominięty w zaprezen-
towanej w 2018 r. IX edycji projektu 
Muzeum Utracone „Królewski sen”, 
poświęconego kolekcji artystycznej 
ostatniego króla Rzeczypospolitej. 
Wśród utraconych dzieł sztuki wy-
mieniono jedynie „Kobietę na bia-
łym koniu”, wspominając o jej sprze-
daży na aukcji w Wiedniu. Być może 
nie zwrócono uwagi, że na tej samej 
aukcji, jako następny w  kolejności, 
sprzedano także i drugi obraz z kró-
lewskiego zbioru.

Tego samego dnia, 11 czerwca 
1996  r., w  którym odbyła się aukcja 
obrazów Casanovy, o  10 minut dro-
gi od Dorotheum, w  siedzibie domu 
aukcyjnego Wiener Kunst Auktio-
nen (dzisiaj znanego bardziej pod 
nazwą im Kinsky) odbyła się licyta-
cja dwóch pejzaży ze zwierzętami, 
przypisywanych Philippowi Peterowi 
Roos (1657-1706), zwanemu Rosa da 
Tivoli (nr 12 i 13 w kat. aukcyjnym). 
Obrazy wylicytowano po 30 000 ATS 
każdy.

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

9 | 10 |	Philipp	Peter	Roos	(?),	„Pejzaż	ze	
zwierzętami”,	pierwsza	połowa	XVIII	w.	(?),	
olej,	płótno,	wym.	73,5	x	97,7	cm	(9)	i	„Pejzaż	
ze	zwierzętami”,	pierwsza	połowa	XVIII	w.	(?),	
olej,	płótno,	wym.	73,5	x	97,5	cm	(10),	straty	
wojenne,	sprzedane	w	Wiener	Kunst	Auktionen	
w	Wiedniu	w	1996	r.

................................................................................
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Obrazy te, prawie identycznych 
rozmiarów (drobne różnice w milime-
trach), malowane olejno na płótnie, 
zarejestrowane są w bazie strat wojen-
nych (nr 14 372 i  14  373) i  również 
pochodzą ze zbiorów łazienkowskich. 
Nabyte przez króla w  1765  r., ujęte 
zostały w  inwentarzu pod numerami 
797 i 798 jako dzieła Rosa i wycenio-
ne na 30 dukatów łącznie. W czasach 
Stanisława Augusta wisiały w  Belwe-
derze. Do 1922  r. były eksponowane 
w Pałacu na Wyspie, później, jak po-
daje Mańkowski, przeniesione zostały 

z  powrotem do Belwederu. Według 
opinii Doroty Juszczak, atrybucję obu 
obrazów Peterowi Roos należy opa-
trzyć dużym znakiem zapytania.

Wreszcie kilka lat temu pojawił 
się ślad kolejnego obrazu z  kolekcji 
Stanisława Augusta, jaki przed woj-
ną znajdował się w  Łazienkach Kró-
lewskich. Jest nim „Portret młodego 
mężczyzny” Ferdinanda Bola (1616-
1680), zarejestrowany w  bazie strat 
wojennych pod numerem 14 412. Na-
malowany na desce dębowej o wymia-
rach 30,3 x 20,5 cm, wisiał w pokoju 

nazywanym obecnie Garderobą oraz 
w  Galerii Obrazów. Jest notowany 
w katalogu zbiorów królewskich pod 
numerem 43 jako dzieło Christiana 
Wilhelma Dietricha i  wyceniony na 
25 dukatów. Stanowił pendant dla 
„Portretu młodej kobiety” Ferdinan-
da Bola, również z  królewskiej ko-
lekcji łazienkowskiej (Inw. Kr. 54) 
i  również straty wojennej (nr karty 
14  402). Obecnie atrybucje obu ob-
razów zostały zakwestionowane. Naj-
prawdopodobniej powstały one na 
podstawie nieznanych bliżej pierwo-

wzorów i  raczej nie są nimi akwafor-
ty Georga Friedricha Schmidta, które 
z kolei na autora portretów wskazują 
dzieła Rembrandta ze zbiorów hra-
biów Kamecke w Berlinie.

„Portret młodego mężczyzny” 
znajduje się w  prywatnej kolekcji 
na terenie Stanów Zjednoczonych. 
W 2016 r. został zarejestrowany w ba-
zie Interpolu Stolen Works of Art pod 
numerem 2016/90551. W  sprawie 
obrazu toczy się również postępowa-
nie restytucyjne.

***
Na podstawie opisanych wyżej lo-

sów 6 obrazów ze zbioru Stanisława 
Augusta, uznawanych dotąd za utraco-
ne, można z  dużą dozą prawdopodo-
bieństwa przyjąć, że przypadków sprze-
daży dzieł sztuki będących polskimi 
stratami wojennymi, które nie zostały 
w porę zauważone, i którym w związ-
ku z tym nie udało się zapobiec – było 
w  przeszłości zdecydowanie więcej. 
Autor pisał o takich przykładach na ła-
mach internetowego wydania Magazy-
nu ArtSherlock. O  niektórych z  nich 
dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, 
jak np. o sprzedanej już po raz trzeci od 
2012 r. (!) „Dziewczynce z winogrona-
mi” Jeanne-Philiberte Ledoux ze zbio-
rów wilanowskich – ostatnio w 2018 r. 

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

11 | 12 | Philipp	Peter	Roos	(?),	„Pejzaż	ze	
zwierzętami”,	pierwsza	połowa	XVIII	w.	(?),	
olej,	płótno,	wym.	73	x	97,4	cm	(11)	i	„Pejzaż	
ze	zwierzętami”,	pierwsza	połowa	XVIII	w.	(?),	
olej,	płótno,	wym.	73,3	x	97,7	cm	(12),	straty	
wojenne,	fotografie	archiwalne	w	bazie	polskich	
strat	wojennych

................................................................................
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Dotarcie do takich informacji wydaje 
się kluczowe dla efektywności przy-
szłych działań restytucyjnych. Dopóki 
jednak nie będzie to stanowiło ważne-

go elementu szerszej strategii, ujętego 
w  formie projektów badawczych, na 
których realizację i  środki finansowe 
będą mogły ubiegać się nie tylko insty-
tucje i  muzea państwowe – będziemy 
zdani na przypadek i  oczekiwanie, że 
być może w bliżej nieokreślonym cza-
sie coś znowu pojawi się na między-
narodowym rynku aukcyjnym, i  być 
może zostanie dostrzeżone przez rze-
sze bezimiennych pasjonatów. Na całe 
szczęście mamy ich wielu.

Mariusz Pilus

Pani Dorocie Juszczak, kurator Zbiorów 
Malarstwa Muzeum Łazienki Królewskie 
w  Warszawie dziękuję za wskazanie ma-
teriałów źródłowych i cenne uwagi doty-
czące historii opisanych obrazów.

Resort kultury odzyskał cen-
ny szesnastowieczny obraz 
z  przedwojennej wrocław-
skiej kolekcji. „Historia 

Apolla i  Dafne” z  1592  r. Abrahama 
Bloemaerta (1564-1651) – obraz ze 
sceną mitologiczną według Owidiu-
sza – został uroczyście przekazany 21 
czerwca br. przez wiceministra kultu-
ry i  dziedzictwa narodowego Jarosła-
wa Sellina Muzeum Narodowemu we 
Wrocławiu. 

Podczas uroczystości przekazania 
odzyskanego obrazu do zbiorów mu-
zeum wiceminister kultury zwrócił 
uwagę na jego skomplikowane losy: 
„–  To cenne dzieło Skarb Państwa 
odzyskał po kilku latach na drodze są-
dowej, która jest jedną z  najbardziej 
żmudnych i  złożonych dróg restytucji. 
Chciałbym szczególnie podkreślić, że 
jest to pierwszy wygrany proces cywil-
ny o  dzieło sztuki będące polską stratą 
wojenną”. Jarosław Sellin zaznaczył 
również, że Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nie ustaje 
w wysiłkach, by odnajdywać utracone 
dzieła sztuki i  na powrót włączać je 
do macierzystych zbiorów. „– Powrót 
obiektu do macierzystych zbiorów to 
często efekt pracy i zaangażowania wie-
lu osób. Chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować panu dyrektorowi Piotro-
wi Oszczanowskiemu, który zaalarmo-
wał resort o tej sprawie i przyczynił się 
do odnalezienia wielu innych wrocław-
skich strat wojennych”.

Z kolei Piotr Oszczanowski 
stwierdził: „– Jesteśmy świadkami 

powrotu jednego z  najcenniejszych ob-
razów, jaki kiedykolwiek znajdował 
się w  dawnych zbiorach wrocławskich. 
Trudno bowiem znaleźć bardziej ma-
nierystyczną kompozycję, bardziej wy-
rafinowany sposób malowania, bar-
dziej wyszukaną grę światłocieni, bar-
dziej ekscytującą historię boskich sła-
bości. To wszystko zawierało w sobie to 
dzieło, dzieło sztandarowe dla całego 
niderlandzkiego późnego manieryzmu, 
dzieło, które wydawało się bezpowrot-
nie utracone. W  galeriach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu prezen-
tujemy już prace czołowych artystów 
europejskich doby nowożytnej – Cra-
nacha, Tintoretta, Bronzina, Florisa, 
Sprangera, Jordaensa, Teniersa, Zur-
barána, Breughla i Chardina. Od dziś 
tę listę dopełnia fascynujący obraz Blo-
emaerta. Tym większa moja wdzięcz-
ność dla Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego za cały trud i sku-
teczność w  dziele przywrócenia obrazu 
naszemu muzeum”.

W niedawno wydanym opraco-
waniu Roberta Hesia Utracone skarby 
dawnych wrocławskich muzeów (zob. 
„Spotkania z  Zabytkami”, nr 3-4, 
2018, s. 39) bez trudu znajdziemy 
opis odzyskanego dzieła: „W górskim 
krajobrazie ukazano na pierwszym 
planie grupę bóstw rzecznych, nimf 
i  innych bóstw związanych z  naturą. 
Wśród nich leżący nagi mężczyzna, 
zwrócony tyłem do widza, wskazuje 
ręką na łąkę w  tle, na której ukaza-
no przemianę Dafne w  drzewo waw-
rzynu. Scena nawiązuje do opisanej 

Odzyskany 
obraz powrócił 
do Wrocławia
.........................................................................................................................

13 |	Ferdinand	Bol	(?),	„Portret	młodego	
mężczyzny”,	olej,	deska	dębowa,	wym.	30,3	x	
24,5	cm,	strata	wojenna

(ilustracje: 1 – fot. Henryk Poddębski / polona.pl; 2 – 
fot. Sotheby’s, katalog aukcyjny, 1995; 3 – Fototeka 
Lanckorońskich ze zbiorów PAU w Krakowie, projekt 
PAUart, fot. 3218;  4, 5 – fot. Dorotheum, katalog 
aukcyjny, 1996; 6, 7 – Fototeka Lanckorońskich ze 
zbiorów PAU w Krakowie, projekt PAUart, fot. 3223; 
8 – fot. Maciej Choynowski; 9, 10 – fot. Wiener Kunst 
Auktionen, katalog aukcyjny, 1996; 11, 12 – fot. 
dzielautracone.gov.pl; 13 – wg Tadeusz Mańkowski, 
„Galeria Stanisława Augusta”, Lwów 1932)  

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

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2019           64



ZBIORY I ZBIERACZE

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

przez Owidiusza w  »Metamorfo-
zach« historii nimfy, która chcąc uciec 
przed zakochanym w  niej Apollem, 
wyprosiła u  swego ojca, aby zamienił 
ją w  drzewo. Kompozycję obrazu 
zaczerpnął Bloemaert z jednego z mie-
dziorytów ze szkoły Hendrika Golt-
ziusa ilustrujących dzieło Owidiusza” 
(Utracone skarby…, s. 97).

Obraz Abrahama Bloemaerta do 
wybuchu drugiej wojny światowej 
znajdował się w  zbiorach Śląskiego 
Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu. Podarowany został wrocławskiej 
Komisji do Spraw Muzeum i  Aka-
demii w  1874  r. przez radcę Kerna, 
którego ojciec nabył go wcześniej 
w  Głogowie. Warunkiem donatora 
było przekazanie obrazu planowa-
nemu muzeum sztuki, co nastąpiło 

w  1877  r. Przez kolejnych 65 lat był 
chlubą kolekcji malarstwa europej-
skiego muzeum. W  czerwcu 1942  r. 
został wraz z  pozostałymi zbiorami 
umieszczony w  składnicy muzealnej 
w kościele klasztornym oo. cystersów 
w  Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie 
szczęśliwie przetrwał wojnę. Znaj-
dował się w  tym miejscu do końca 
1945 r. Wówczas część zbiorów uległa 
rozproszeniu, zniszczeniu lub zosta-
ła zrabowana przez Armię Czerwo-
ną, inne dzieła padły ofiarą kradzieży. 
Losy zabytku pozostawały nieznane 
do 2009 r., kiedy to został zaoferowa-
ny do zakupu Muzeum Narodowemu 
we Wrocławiu. Negocjacje z ówczesną 
posiadaczką obrazu nie przyniosły re-
zultatu. Resort kultury skierował więc 
sprawę na drogę sądową, którą w tym 
roku udało się szczęśliwie zakończyć. 
To pierwszy wygrany proces cywilny 
o  dzieło sztuki, będące polską stratą 
wojenną.

Gros utraconych na skutek dru-
giej wojny światowej dzieł sztuki nie 
zostało wywiezionych za granicę, lecz 

pozostało w Polsce i po latach są od-
najdywane właśnie na terenie kraju. 
Po wojnie w  wyniku zmian granic 
Polska na mocy podpisanych umów 
zyskała prawo do dóbr kultury znaj-
dujących się w  publicznych kolek-
cjach na terenach, które wcześniej do 
niej nie należały. Tym samym straty 
wojenne z kolekcji publicznych Wro-
cławia, Szczecina czy Gdańska są pol-
skimi stratami wojennymi.

Nie jest to pierwsza odzyskana 
przez Ministerstwo Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego wrocławska 
strata wojenna. W  ostatnich latach 
do Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu, dzięki działaniom podjętym 
przez MKiDN we współpracy ze służ-
bami śledczymi, powróciły: miniatura 
Lizinki de Mirbel „Portet damy”, ob-
raz Roberta Śliwińskiego „Ulica wraz 
z ruiną zamku” oraz „Via Cassia koło 
Rzymu” Oswalda Achenbacha. Nadal 
poszukiwane są inne dzieła utracone 
z  przedwojennych wrocławskich ko-
lekcji publicznych.

☐

|		Abraham	Bloemaert,	„Historia	Apolla	i	Dafne”	
(„Scena	z	Owidiusza”),	1592,	olej,	płótno,	wym.	
127	x	180	cm

(fot. Arkadiusz Podstawka)

................................................................................
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Wydany	w	 2019	 r.	 nakładem	własnym	 autora	Słownik terminów używa-
nych w dawnych warsztatach złotniczych oraz wybranych terminów po-

mocnych w rozumieniu specyfiki warsztatu	 autorstwa	 Jacka	 A.	 Rochackiego	
(wyd.	Beta	Design)	to	pionierska,	bardzo	potrzebna	praca	opisująca	narzędzia	
i	techniki	złotnicze	w	dawnym	i	współczesnym	warsztacie	złotnika.	Książka	jest	
efektem	wieloletniej	pracy	Jacka	A.	Rochackiego,	zajmującego	się	
od	dziesięcioleci	dawnym	warsztatem	złotniczym,	w	tym	sprawą	
terminologii,	autora	książki	Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta 
Celliniego,	stanowiącej	tłumaczenie	Traktatu	na	język	polski.

Historycy	sztuki,	muzealnicy,	kolekcjonerzy	znajdują	w	opra-
cowywanych	 tekstach	 niezrozumiałe	 dziś	 określenia,	 np.	 nazwy	
narzędzi,	 technik,	 materiałów,	 terminy	 stosowane	 w	 dawnych	
warsztatach	złotniczych.	Typowym	przykładem	są	spisy	inwenta-
rzowe	po	zmarłych	złotnikach,	po	których	zachowały	się	czasem	
ich	prace,	opisy	narzędzi,	ale	często	nie	wiemy,	o	jakie	narzędzia,	
materiały	 czy	 czynności	 chodzi.	 Opublikowany	 obecnie	 słownik	
pomoże	zrozumieć	i	poprawnie	używać	tej	terminologii.	Pisze	też	
o	 tym	we	wprowadzeniu	 do	 książki	 Ryszard	Bobrow:	 „Potrzeba 

opracowania słownika jest bardzo istotna, bo niektóre terminy stają się, a czę-
ściowo już się stały niezrozumiałe, a niektóre techniki zostały zarzucone”.

Słownik	 definiuje	 503	 hasła,	 opatrzone	 ilustracjami.	 Opisując	 przygoto-
wywanie	publikacji	Jacek	A.	Rochacki	podkreśla,	że	w	trakcie	pracy	zdał	sobie	
sprawę,	 iż	należy	tu	również	zamieścić	wiele	haseł	opisujących	dobrze	znane	

przedmioty,	 np.	 kielich,	 ryngraf,	 kaplerz,	 żeby	 pełniejsze	 było	
wyjaśnienie	rezultatów	zastosowania	dawnych	narzędzi	i	technik.	
I	tak	hasło	„kielich”	pozwoli	zwrócić	uwagę	na	zasady	konstrukcji	
dawnych	 kielichów,	 np.	 kielicha	 wczesnośredniowiecznego	 opi-
sanego	w	rozdziale	O wyrabianiu kielicha mniejszego	w	traktacie	
mnicha	Teofila.	

Ze	słownika	dowiadujemy	się,	że	wiele,	wydawałoby	się	zna-
nych	haseł,	w	terminologii	złotniczej	nabiera	nowych	znaczeń.	

Cały,	niewielki	nakład	tego	wydawnictwa	dotarł	 już	do	spe-
cjalistów	zainteresowanych	tematem.	Gdyby	publikacja	spotkała	
się	 z	 dużym	 zainteresowaniem	 innych	 potencjalnych	 czytelni-
ków	–	autor	 i	wydawnictwo	obiecują	 jej	wznowienie	 i	 sprzedaż	
na	ogólnie	przyjętych	zasadach.

Spotkanie z książką

SŁOWNIK	TERMINÓW	ZŁOTNICZYCH

Prowadzone w ostatnich latach 
w  muzeach USA i Europy badania 
proweniencji zbiorów, chociaż wy-
chodzą naprzeciw wyrażanym przez 
międzynarodową opinię publiczną 
oczekiwaniom – z uwagi na ogrom-
ną skalę problemu, wciąż są niedo-
stateczne. Tymczasem cienie wojny 
wciąż zdobią ściany muzealnych sal 
i mroczne wnętrza magazynów…

Dobrym tego przykładem są 
losy obrazu ze zbiorów Miejskiego 
Muzeum Historii i Sztuki im. J. K. 
Bartoszewiczów w Łodzi „Madonna 
z Dzieciątkiem i papugą na tle krajo-
brazu” autorstwa malarza nazywane-
go Mistrzem z Papugą. Wywieziony 
przez Niemców tuż przed wkrocze-
niem do miasta wojsk radzieckich, 
wraz z najcenniejszymi dziełami ze 
zbiorów muzeum, przejęty przez ar-
mię radziecką trafił do ZSRR. Jest 

jedną z najcenniejszych polskich strat 
wojennych. Obecnie wisi na ekspo-
zycji Państwowego Muzeum Sztuk 
Pięknych im. Puszkina w Moskwie. 
Po raz pierwszy publikujemy jego ko-
lorową fotografię.

Mariusz Pilus

Polska strata wojenna
..............................................................................................................................................

Druga wojna światowa była 
największym w dziejach 
europejskiej cywilizacji ka-
taklizmem pod względem 

ogromu zniszczeń i strat w zasobach 
dóbr kultury poniesionych przez naro-
dy Europy. W przypadku Polski, maso-
wy rabunek i systemowa grabież dzieł 
sztuki, księgozbiorów i archiwaliów, 
dokonywana w muzeach, kościołach 
i zbiorach prywatnych, spowodowała 
nieodwracalne i niemożliwe już dzisiaj 
do oszacowania straty. Część zbiorów 
udało się odzyskać, jednak znaczna 
ich część, która przetrwała, a nie ule-
gła zniszczeniu, wywieziona przez oku-
pantów bądź rozkradziona z powojen-
nych składnic – zasiliła międzynarodo-
wy rynek domów aukcyjnych i  anty-
kwariatów, nierzadko trafiając także do 
zbiorów muzealnych na całym świecie. 
To wstydliwa i często krępująca kar-
ta ich działalności. Wciąż towarzyszą 
nam medialne doniesienia o kolejnych 
dziełach sztuki pochodzących z grabie-
ży wojennych odkrywanych w  kolek-
cjach muzealnych.

|	Mistrz	z	Papugą,	„Madonna	z	Dzieciątkiem	
i	papugą	na	tle	krajobrazu”,	druga	ćwierć	XVI	w.,	
olej,	płótno,	wym.	111,5	x	72	cm	

(fot. Communi Hereditate)
...............................................................................
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Druga część wystawy przygoto-
wana została na podstawie zbiorów 
własnych Muzeum Papiernictwa 
i  obiektów wypożyczonych z: Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojen-
nych w  Łambinowicach, Muzeum 
Tradycji Niepodległościowych w Ło-
dzi, Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich we Wrocławiu i  Muzeum 
Tkactwa w Kamiennej Górze. Zgod-
nie ze specyfiką działalności dusznic-
kiej placówki głównym bohaterem 
prezentowanym na wystawach jest 
papier. Z tym tylko, że za każdym ra-
zem pokazywany jest on w  coraz to 
innej odsłonie. W wypadku wystawy 
„Pieniądz czasów II wojny świato-
wej” są to banknoty, znajdujące się 
zarówno w portfelach Polaków pod-
czas okupacji, jak i te, które do obie-
gu nigdy nie trafiły.

Zwiedzając wystawę, zobaczymy 
więc m.in. kompletną emisję bank-
notów emigracyjnych z  postaciami 
w  polskich strojach ludowych oraz 
z  polskimi krajobrazami, co miało 
krzepić serca Polaków i  wzmacniać 
ich determinację do dalszej walki. 
Projektowanie tych banknotów zle-
cono znanym francuskim artystom: 
Edmundowi Dulac, Eduardowi Me-
ronti i  Clementowi Serveau. Zgod-
nie z  zaleceniami inspiracją dla nich 
stały się przedwojenne publikacje 
o  Polsce. W  1942  r. do banknotów 

wydrukowanych w Londynie dodano 
jeszcze dwa o  odmiennych wizerun-
kach z nominałem 20 i 50 zł, wydru-
kowane w  USA w  firmie American 
Bank Note Company. Wyposażono je 
w  nowe zabezpieczenie przed fałszo-
waniem, którym były fosforyzujące 
konfetti. Co ciekawe, chcąc zachować 
ciągłość państwowości polskiej, na 
banknotach londyńskich i  nowojor-
skich jako miejsce i  datę emisji wy-
drukowano: „Warszawa, 15 sierpnia 
1939  r.” lub „Warszawa 20 sierpnia 
1939 r.”

Zwiedzający wystawę dowiedzą 
się, że nie wszystkie banknoty emi-
gracyjne spełniły oczekiwania władz 
Banku Polskiego. Najwięcej kontro-
wersji wzbudził banknot stuzłotowy, 
na którym według projektu widnieje 
portret Mazura z  okolic Warszawy, 
jednak postać ta wszystkim kojarzyła 
się bardziej z monachijskim piwoszem 
z  Oktoberfestu. Dużo krytyki wzbu-
dziła również grzywka Mazura, dla 
wielu łudząco podobna do tej, jaką 
miał Adolf Hitler.

Drugą grupę papierowych pienię-
dzy pokazanych na dusznickiej wy-
stawie stanowią te, które weszły do 
obiegu w  Generalnym Gubernator-
stwie. Ludność została zobowiązana 
przez niemieckie władze do złożenia 
do depozytu przedwojennych pol-
skich banknotów o  nominałach 100 

Wojenne banknoty 
na wystawie 
w Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju

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

Muzeum Papiernictwa 
w  Dusznikach-Zdroju 
w  ramach obchodów 
80. rocznicy wybuchu 

drugiej wojny światowej zorganizo-
wało wystawę czasową „Pieniądz cza-
sów II wojny światowej” (od 13 wrze-
śnia do 30 listopada 2019 r.).

Ekspozycja dzieli się na dwie czę-
ści. Do przygotowania pierwszej 
z nich, zatytułowanej „Wielkie histo-
rie w  małych przedmiotach”, zapro-
szeni zostali uczniowie szkoły pod-
stawowej i  liceum z  Zespołu Szkół 
Społecznych w  Kłodzku. Wzięli oni 
udział w ankiecie, w której opisali hi-
storię wybranej przez siebie pamiątki 
rodzinnej pochodzącej z  czasów nie-
podległej Polski i  okresu okupacji. 
Obiekty te zostaną zaprezentowane 
na wystawie. Będą to m.in. zdjęcia 
rodzinne i  świadectwa szkolne. Zo-
baczymy również przedwojenny apa-
rat fotograficzny i  fajkę oficera Woj-
ska Polskiego, który walczył w bitwie 
warszawskiej w  1920  r. Inna grupa 
pamiątek pochodzi od rodzin miesz-
kających przed wojną na Kresach. Tu 
wśród eksponatów zobaczymy srebr-
ny widelec, stanowiący jedyną pozo-
stałość po rodzinnej zastawie, drew-
niany krzyżyk, modlitewnik i zegarek. 
Te niewielkie przedmioty skłaniają do 
refleksji o  tragicznych losach rodzin 
ich właścicieli.

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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w  Państwowej Wytwórni Papierów 
Wartościowych (PWPW), a podczas 
wojny na podstawie niemieckiego 
pochodzenia został tzw. reichsdeut-
schem. Sowiński wykorzystał wzory 
przedwojennych polskich bankno-
tów, przerabiając je na okupacyjne. 
Niemcom zależało na utrzymaniu 
zaufania do nowych pieniędzy i zasu-
gerowaniu, że zachowana została cią-
głość państwa. Stąd optyczne podo-
bieństwo banknotów okupacyjnych 
do  tych z  okresu międzywojennego. 
Drukowane były w  Wiedniu w  wy-
twórni Gisecke & Devrient.

Druga emisja, datowana na 
1 sierpnia 1941 r., powstała już w Ge-
neralnym Gubernatorstwie. Druk 
tych banknotów odbywał się w  Za-
kładach Graficznych Banku Emisyj-
nego w  Krakowie oraz w  PWPW, 
przemianowanej przez niemieckie-
go okupanta na Staatadruckerei und 
Münze. W  grupie banknotów oku-
pacyjnych najwyższym nominałem 
i  najsłynniejszym pieniądzem papie-
rowym był banknot o nominale 500 
zł, nazywany popularnie „góralem”, 
ponieważ na jego stronie przed-
niej znajdował się wizerunek górala 

i  500  zł. Z  końcem stycznia 1940  r. 
przestały one być prawnym środkiem 
płatniczym. Banknot stuzłotowy 
emitowany w  1932 i  1934  r., wpro-
wadzony został ponownie do obiegu, 
z  nadrukiem „Generalgouvernement 
für die besetzten polnischen Gebiete” 
(Generalne Gubernatorstwo na oku-
powanych ziemiach polskich). Osta-
tecznie wszystkie przedwojenne pol-
skie banknoty, także te z niemieckim 
nadrukiem, w maju 1940 r. przestały 
być prawnym środkiem płatniczym. 
Zastąpiono je nowymi, emitowany-
mi przez utworzony w  Generalnej 
Guberni Bank Emisyjny w  Polsce. 
Jego centrala znajdowała się w  Kra-
kowie, kierował nim przedwojenny 
polski bankowiec Feliks Młynarski, 
który, aby uniknąć posądzenia o ko-
laborację z okupantem, uzyskał zgo-
dę gen. Sikorskiego na objęcie tej 
funkcji. 

Banknoty okupacyjne popularnie 
nazywane były „krakowskimi” lub 
„młynarkami”. Do obiegu wprowa-
dzono dwie emisje. Pierwsza z  datą 
1 marca 1940  r. obejmowała nomi-
nały 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 zł. 
Ich projektantem był Leonard So-
wiński, przedwojenny projektant 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

1-4 | Banknoty	
emigracyjne	
o	nominale	
1	zł	(1),	5	zł	(2),	
100	zł	(3)	
i	500	zł	(4)

5 |	Banknot	500	
zł	z	Generalnego	
Gubernatorstwa,	
tzw.	góral

(wszystkie 
reprodukowane 
banknoty pochodzą 
ze zbiorów Muzeum 
Papiernictwa 
w Dusznikach- 
-Zdroju)

.............................
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w  kapeluszu. Był to najczęściej pod-
rabiany banknot w okupowanej Pol-
sce. Odnoszą się do niego również 
słowa okupacyjnej piosenki: „siekie-
ra motyka piłka gwóźdź, masz górala 
i mnie puść”.

W 1943  r. podjęto decyzję 
o  wprowadzeniu do obiegu bank-
notu o nominale 1000 zł z wizerun-
kiem tzw. krakowiaka. Pierwotnie, 
według projektu Sowińskiego, miał 
on mieć napisy w  języku polskim 
i  ukraińskim, co stanowić miało 
ukłon Niemców w  stronę nacjona-
listów ukraińskich. Ostatecznie na-
pisy ukraińskie zastąpiono polski-
mi, lecz dalsze projektowanie i druk 
tego banknotu przerwał koniec 
wojny. Jego rekonstrukcji dokonano 
w  2004  r. w  Polskiej Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych.

Na wystawie zobaczymy także pie-
niądze będące w obiegu na obszarach 
Drugiej Rzeczypospolitej wcielonych 
do Trzeciej Rzeszy (marki), Litwy 
(lity), Związku Radzieckiego (ruble) 
i  Słowacji (korony), a  także: waluty 
(banknoty i monety) getta łódzkiego 
wprowadzone do obiegu w  czerwcu 
1940  r., pieniądze zastępcze, który-
mi Niemcy płacili jeńcom za pracę 
na rzecz Trzeciej Rzeszy w  obozach 
jenieckich oraz uwięzionym ofice-
rom należne im, zgodnie z  ustalenia-
mi konwencji genewskiej, uposażenie, 
wreszcie banknoty Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej z 1944 r., wydruko-
wane najpierw w Moskwie, a następ-
nie w  Krakowie i  Łodzi, gdzie pod 
dawną nazwą wznowiła swoją dzia-
łalność Państwowa Wytwórnia Papie-
rów Wartościowych.

Pokaz polskich banknotów 
z  czasów drugiej wojny na wystawie 
w  Muzeum Papiernictwa w Duszni-
kach-Zdroju stanie się także przy-
czynkiem do przypomnienia wojen-
nych losów dwóch instytucji – Ban-
ku Polskiego oraz Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych, w  której 
podczas okupacji powstała Podziem-
na Wytwórnia Banknotów drukują-
ca fałszywe pieniądze i dokumenty 
na potrzeby Armii Krajowej.

Jan Bałchan

Zamek Królewski na Wawelu 
zaprasza na wystawę czaso-
wą, na której zaprezentowa-
no ponad 400 obiektów po-

chodzących z  manufaktury w  Miśni. 
Wawelski zbiór saskiej porcelany nie 
jest największy, ale na pewno najbar-
dziej reprezentatywny w  Polsce, nie 
ustępuje także kolekcjom europejskim. 
Jego początki wiążą się z przekazanym 
w  1966  r. darem Tadeusza Wierzej-
skiego – antykwariusza, kolekcjonera 
i znawcy porcelany. W ciągu minione-
go półwiecza zbiór 150 znakomitych 

obiektów od Wierzejskiego udało się 
rozbudować dzięki darom i zakupom. 
W obecnym kształcie kolekcja pozwala 
zobrazować najważniejsze aspekty pro-
dukcji manufaktury od jej początków 
aż po wiek XX. Scenariusz wystawy, 
w  ślad za konstrukcją towarzyszącego 
jej katalogu zbiorów, podporządko-
wany został tematyce dekoracji malar-
skiej oraz technice zdobienia, co wy-
daje się najbardziej klarownym sche-
matem w  przypadku wyjątkowo zróż-
nicowanej pod względem chronologii 
kolekcji.

Porcelana 
miśnieńska 
w zbiorach 
wawelskich
.........................................................................................................................................

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

1 |	Imbryk,	około	
1715-1725,	model	
Johanna	Jacoba	
Irmingera	(Miśnia),	
dekoracja	malarska	
Bartholomäusa	Seutera	
(Augsburg),	około	
1728	r.,	zakupiony	
w	domu	aukcyjnym	
Bonhams	w	Londynie	
w	2012	r.

....................................
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(Hausmalerei) − Johanna Friedricha 
Metzscha w Bayreuth.

Przełomowe znaczenie w  dzie-
jach manufaktury miało zatrudnie-
nie w  1720  r. Johanna Gregoriusa 
Höroldta. Artysta ten założył świet-
nie zorganizowaną pracownię ma-
larską, wynalazł nowe barwy emalii 
używanych do dekoracji naszkliw-
nej oraz wprowadził nowe tematy 
w  dekoracji. Najlepiej rozpozna-
walne dzieła jego warsztatu zdobią 
sceny zwane chinoiseries, przedsta-
wiające Chińczyków w  ogrodach. 
Spodki i  czarki z  tą dekoracją ma-
lowane są z  niezwykłą precyzją, za-
chwycają swobodą stylu, a  wnikliwa 
analiza miniatur pozwala dostrzec 
powtarzające się motywy, czerpane 

z zachowanego i znanego pod nazwą 
Kodeksu Schultza wzornika.

Inwencją Höroldta było wprowa-
dzenie tematyki europejskiej − część 
zatrudnionych przez niego malarzy 
specjalizowała się w  pejzażach, we-
dutach oraz scenach rodzajowych. 
O możliwościach manufaktury świad-
czą zachowane archiwalia, z  których 
wynika, iż w trzeciej ćwierci XVIII w. 
liczba zatrudnionych w pracowni ma-
larskiej przekroczyła dwieście osób.

Pierwsze serwisy w  rozumieniu 
współczesnym wykonywano na zle-
cenia króla Augusta II i  wysyłano 
jako dary dyplomatyczne na europej-
skie dwory. Były one zdobione herba-
mi osób obdarowywanych. Kolejne 
komplety herbowe zamawiały oso-
by związane z  dworem. W  zbiorach 
wawelskich znajdują się dwa talerze 
z herbami polsko-saskimi, pochodzą-
ce z  wczesnego, jeszcze niewielkiego, 
bo liczącego kilkadziesiąt naczyń, ser-
wisu, zwanego koronacyjnym. Herba-
mi Aleksandra Józefa Sułkowskiego, 
pierwszego ministra króla Augusta 
III, ozdobione są elementy pochodzą-
ce ze znacznie większego, liczącego 
około tysiąca sztuk kompletu, zapro-
jektowanego przez Johanna Joachima 
Kaendlera. Pochodząca z  tego serwi-
su cukiernica jest znakomitym przy-
kładem rzeźbiarskiego kształtowania 
barokowej porcelany. Niezwykle cen-
ne z uwagi na wartość historyczną są 
filiżanka i  czarka ze spodkami, zdo-
bione herbami królowej Francji Ma-
rii Leszczyńskiej, wykonane jako dar 
królewski Augusta III i  wysłane do 
Paryża wraz z  innymi częściami nie-
dużego zespołu (złożonego z zaledwie 
56 naczyń). Całkowicie inny charak-
ter, ze względu na tematykę dekora-
cji reliefowej, miał serwis z  herbami 
Brühl-Kolowrat-Krakowský zwany 
łabędzim. Zamówiony przez kró-
lewskiego ministra Henryka Brühla 
komplet liczył zapewne około trzech 
tysięcy sztuk i  do dziś jest uważany 
za arcydzieło miśnieńskich modele-
rów, a jego części, rozproszone w wie-
lu kolekcjach, są zawsze przedmiotem 
dumy; w  zbiorze wawelskim zgro-
madzono już trzynaście sztuk tego 
znakomitego zespołu. Ciekawym 

Najstarszym prezentowanym 
obiektem jest imbryk z  maszkaro-
nem, wykonany z czerwonej kamion-
ki, zwanej böttgerowską. Z  wczesne-
go okresu działalności wytwórni, lat 
1710-1725, pochodzi także grupa 
naczyń z  dekoracją malarską wyko-
nywaną poza manufakturą, przede 
wszystkim przez złotników w  Augs-
burgu. Przykładem połączenia wyrafi-
nowanej formy porcelany böttgerow-
skiej z  malowaną złotem dekoracją 
Bartholomäusa Seutera jest imbryk 
z  plastycznie nakładanym orłem, 
który udało się zakupić w  Londy-
nie w  2012  r. Poza Miśnią zdobiony 
był także serwis malowany w  latach 
czterdziestych XVIII  w. przez jed-
nego z  wielu „malarzy domowych” 

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

2 |	Imbryk	
z	maszkaronem,	
około	1723	r.,	
model	Johanna	
Jacoba	Irmingera,	
dekoracja	
malarska	Johanna	
Gregoriusa	
Höroldta	(?),	
zakupiony	od	
rodziny	Pollerów	
z	Krakowa	
w	1979	r.

3 |	Czarka	
i	spodek	z	serwisu	
królowej	
Francji	Marii	
Leszczyńskiej,	
przed	marcem	
1737	r.,	dekoracja	
malarska	
Bonaventury	
Gottlieba	Häuera	
(?),	zakupione	
w	Auktionshaus	
Metz	
w	Heidelbergu	
w	2012	r.

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

2

3
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Królewskiego na Wawelu znajdują się 
wyróżniające się świetlistymi emalia-
mi naczynia dekorowane na wzór ja-
pońskich wyrobów w stylu Kakiemo-
na, na których znaleźć można typowe 
motywy wschodnie: ryżowe płoty 
i snopki, drobne kwiaty przypomina-
jące gwiazdki, owoce granatu, gałązki 
sosny, kwitnącej śliwy czy chryzante-
my, stylizowane skały, mitologiczne 
stworzenia, jak ptaki Hō-ō oraz smo-
ki. Całkowicie inny charakter ma de-
koracja indianische Blumen, czyli bu-
kiety stylizowanych wielobarwnych 
kwiatów, które można np. zobaczyć 
na brzuścach pary waz z  wawelskiej 
kolekcji, malowanych być może przez 
Adama Friedricha von Löwenfincka. 
Japońską proweniencję mają wzory 
w  typie Imari, wyróżniające się tech-
niką stosowania barw, w której błęki-
ty nakładano podszkliwnie na niewy-
palonych naczyniach, po wypale zaś 
uzupełniano dekorację innymi barwa-
mi, głównie czerwienią i złotem.

Specyficzną techniką dekora-
cji wyróżniają się także naczynia 

malowane podszkliwnie kobaltem. 
Ten najbardziej charakterystyczny 
sposób zdobienia porcelany chiń-
skiej z  powodzeniem stosowany był 

polonikum są naczynia z  herbami 
Adama Stanisława Götzendorf-Gra-
bowskiego, zapewne podarowane 
biskupowi przez króla Augusta III 
w  nagrodę za zabiegi dyplomatyczne 
w czasie elekcji i później oddaną służ-
bę. Zachowało się ich niewiele, więk-
szość uległa rozbiciu w okresie drugiej 
wojny światowej, tym bardziej cieszy 
nieskazitelny stan zachowania trzech 
egzemplarzy wawelskich.

Kolejna grupa eksponatów wzo-
rowana była na naczyniach daleko-
wschodnich z  kolekcji Augusta II. 
Doskonałość wykonywanych w Miśni 
kopii sprowokowała w 1729 r. francu-
skiego marszanda Rodolphe’a Lema-
ire’a oraz zarządzającego manufakturą 
ministra Carla Heinricha von Hoyma 
do obmyślenia oszustwa: postanowili 
oni sprzedawać we Francji porcelanę 
miśnieńską jako kosztowne wyroby ja-
pońskie. Po trzech latach spisek został 
zdemaskowany, a winni ukarani. Skut-
kiem tej afery było ugruntowanie opi-
nii, iż wyroby saskie są lepsze od da-
lekowschodnich. W  kolekcji Zamku 

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

4 |	Waza	
sześcioboczna	
z	nakrywą,	
dekorowana	na	
wzór	japońskich	
wyrobów	w	stylu	
Kakiemona,		
około	1730	r.,	
dar	Tadeusza	
Wierzejskiego	
z	1966	r.

5 |	Waza	
z	dekoracją	w	typie	
indianische 
Blumen,	około	
1730	r.,	dekoracja	
malarska	Adama	
Friedricha	von	
Löwenfincka	(?),	
dar	Tadeusza	
Wierzejskiego	
z	1966	r.

6 |	Figurka	–	Polak,	
około	1760	r.	(?),	
model	Petera	
Reinicke	(?),	
dar	Tadeusza	
Wierzejskiego	
z	1966	r.

................................
4 5

6

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2019    |   71



wyraz w  przejściu od stylu zwanego 
„kwiatami graficznymi” do realistycz-
nie malowanych kwiatów europej-
skich, zwanych tradycyjnie niemiecki-
mi (deutsche Blumen).

Efektownym sposobem zdobienia 
było nakładanie na korpusy naczyń 
plastycznych gałązek, kwiatów oraz 
owoców. Pomysł ten zaczerpnięto z ce-
ramiki chińskiej, która jednak w  od-
różnieniu od wyrobów miśnieńskich 
nie miała dekoracji malarskiej. Baro-
kowa moda na iluzjonistyczny trompe- 
-l’œil skłoniła modelerów miśnieńskich 
do opracowania naczyń w  kształcie 
owoców cytryny, dekorowanych pla-
stycznymi liśćmi, kwiatami i owocami.

Osobą, która wywarła największy 
wpływ na osiągnięcia artystyczne wy-
twórni, był Johann Joachim Kaendler, 
który przez ponad 30 lat pełnił funk-
cję pierwszego modelera i  kierowni-
ka części manufaktury odpowiada-
jącej za formy wyrobów − zarówno 
naczyń, jak i  rzeźb. Na zespół figurek 
w wawelskiej kolekcji składają się czę-
ści najsłynniejszych serii: Czterech 

kontynentów, Czterech pór roku, 
Małpiej kapeli czy muzykujących dzie-
ci. Do większości tematów powracano 
w  manufakturze wielokrotnie, a  ko-
lejne edycje różnią się kształtem i  de-
koracją podstawy. Dobrym przykła-
dem tego zjawiska są figurki Polaków: 
wytwarzane od lat czterdziestych 
XVIII  w., miały początkowo proste, 
niezdobione podstawy, później nakła-
dano na nie plastyczne listki i kwiaty, 
zaś w latach pięćdziesiątych XVIII w. 
przemodelowano całkowicie, nadając 
kształt bardziej zaokrąglony i  ozdo-
biony reliefowym rocaille’em. Modele 
przerabiano i dostosowywano do obo-
wiązujących mód, jednak używano ich 
nieprzerwanie przez trzysta lat działal-
ności manufaktury, dlatego część figu-
rek wykonanych w  XIX  w. powtarza 
formy Kaendlerowskie.

Jednym z  najcenniejszych obiek-
tów w  wawelskich zbiorach jest dato-
wana na rok 1744 grupa Ukrzyżowa-
nia (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
6, 2008, s. 26-29). Jest to dzieło wyjąt-
kowe, zachowane są tylko dwa osiem-
nastowieczne egzemplarze tej rzeźby 
(drugi przechowywany jest w drezdeń-
skiej Porzellansammlung). Monumen-
talna skala grupy pokazuje ambicje ar-
tystyczne modelerów zatrudnionych 
w  manufakturze, znakomicie dopra-
cowane szczegóły to popis możliwości 
technicznych, a dramatyzm kompozy-
cji i znakomicie uchwycone relacje po-
między dwunastoma postaciami dają 
świadectwo rzeźbiarskich możliwości 
autora, Johanna Joachima Kaendlera.

Dorota Gabryś

Wystawę „Porcelana miśnieńska w  zbio-
rach Zamku Królewskiego na Wawelu” 
można zwiedzać do 1 grudnia 2019  r. 
w  trzech salach drugiego piętra skrzydła 
zachodniego wawelskiego zamku. Kura-
tor wystawy: Dorota Gabryś (Dział Cera-
miki i Szkła).

na europejskich fajansach z Delft czy 
z  Frankfurtu. W  Miśni początkowo 
sprawiał wiele trudności, pożądana 
błękitna barwa w  trakcie wypalania 
stawała się szara, a  kontury rysunku 
rozmyte. Ostatecznie, dzięki zmianie 
składu masy porcelanowej, udało się 
opanować technologię, co pozwoliło 
na kopiowanie naczyń dalekowschod-
nich, ale także na wypracowanie no-
wych, europejskich wzorów. Wysmu-
kła butla z malowanymi w rezerwach 
przedmiotami z  grupy tzw. stu anty-
ków jest wzorowana na podobnym 
chińskim naczyniu z  królewskiej ko-
lekcji Augusta II. Najpopularniejszą 
dekoracją malowaną kobaltem pozo-
staje od prawie trzystu lat wzór cebu-
lowy (Zwiebelmuster). Wprowadzenie 
wielobarwnej palety emalii naszkliw-
nych umożliwiło kopiowanie ilustra-
cji z  popularnych w  XVIII stuleciu 
atlasów botanicznych, ornitologicz-
nych i  entomologicznych. Początko-
wo wierne powtórzenia przedstawień 
graficznych zyskiwały coraz większą 
swobodę w  interpretacji, co znalazło 
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7 |	Grupa	figuralna	–	Ukrzyżowanie,	1744	r.	
(model	z	roku	1743),	Johann	Joachim	Kaendler,	
dar	Tadeusza	Wierzejskiego	z	1966	r.

(zdjęcia: 4, 6 – Anna Stankiewicz / Zamek Królewski 
na Wawelu)

................................................................................
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KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami  
będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym prenumeratorom, którzy zamówią  
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Małgorzata	Załóg	z	Piotrkowa	Trybunalskiego	−	Jan	Skłodowski, Rafajłowa − huculska wieś w Kar-
patach Wschodnich, wyd.	Instytut	Polonika	w	Warszawie	i	Wydawnictwo	Ruthenus	w	Krośnie,	2018
Mirosław	Kołodziej	 z	 Głogowa	 −	Grzegorz	Bębnik,	W stronę wojny. Gliwice 1939,	wyd.	Muzeum	
w	Gliwicach,	Gliwice	2017	
Anna	 Niedzielska	 z	 Pabianic	 −	 Tadeusz	 Olejnik,	Wieluńska hekatomba. Początek wojny totalnej,	
wyd.	Muzeum	Ziemi	Wieluńskiej	w	Wieluniu	i	Narodowe	Centrum	Kultury,	2014
Centralne	Muzeum	Pożarnictwa	w	Mysłowicach	−	Architektura XX wieku − jej ochrona i konserwa-
cja w Gdyni i w Europie,	wyd.	Miasto	Gdynia,	Gdynia	2018	
Halina	Sędzicka	z	Kościerzyny	−	Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec. Dialog konser-
watorski Warszawa-Berlin,	wyd.	Biuro	Stołecznego	Konserwatora	Zabytków,	Warszawa	2018

P R E N UM E R ATA
W	2019	r.	ukaże	się	6	numerów	„Spotkań	z	Zabytkami”	w	cenie	17	zł	każdy.	W	wypadku	
zamówienia	 całorocznej	 prenumeraty	 z	 wysyłką	 koszt	 wyniesie	 102	 zł.	 Aby	 zamówić	
prenumeratę,	należy	dokonać	wpłaty	na	konto	Fundacji	Hereditas:	Fundacja	Hereditas,	
ul.	Marszałkowska	58	lokal	24,	00-545	Warszawa.	

Konto:	ING	Bank	Śląski	36	1050	1038	1000	0090	6992	4562
Przy	 wpłacie	 prosimy	 o	 podanie	 dokładnego	 adresu,	 na	 jaki	 ma	 być	 dostar-
czana	 przesyłka.	 Dane	 można	 też	 przesłać	 pocztą	 elektroniczną	 na	 adres:	 
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl.	 Najprostszą	 metodą	 zamówienia	 prenume-
raty	 jest	 wypełnienie	 formularza	 na	 stronie	 spotkania-z-zabytkami.pl.	 W	 przypad-
ku	 chęci	 otrzymania	 faktury	 VAT	 prosimy	 o	 podanie	 danych	 do	 jej	 wystawienia.	
Wszelkie	 pytania	 w	 sprawie	 prenumeraty	 prosimy	 kierować	 do	 Fundacji	 Hereditas,	 
tel.	(22)	891-01-62,	e-mail:	prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl.	

S P R Z E D A Ż

Aktualne	 numery	 „Spotkań	 z	 Zabytkami”	 są	 w	 sprzedaży	 w	 kioskach	 RUCHU,	 
KOLPORTERA	i	w	punktach	sprzedaży	GARMOND	oraz	w	warszawskich	księgarniach.	

Spotkanie z książką

WIELUŃSKA	HEKATOMBA

Z	inicjatywy	 Muzeum	 Ziemi	 Wieluńskiej	
w	Wieluniu	przy	wsparciu	Narodowego	Cen-

trum	Kultury	ukazała	się	w	2014	r.,	w	75.	rocz-
nicę	wybuchu	drugiej	wojny	światowej,	książka	
autorstwa	 Tadeusza	 Olejnika	Wieluńska heka-
tomba. Początek wojny totalnej.	

Jest	to	publikacja	zbliżona	w	treści	do	książ-
ki	Wieluń. Polska Guernica	tego	samego	autora	
z	2004	r.	(drugie	wydanie	2009).	Tym	razem	
Tadeusz	Olejnik	nie	odniósł	się	w	tytule	do	Gu-
erniki,	przyjmując	sam	Wieluń	za	symbol	ogro-
mu	zniszczenia	miasta.	

W	 książce	 opisane	 zostały	 przygotowania	
do	 ataku,	 jego	 przebieg,	 zeznania	 i	 relacje	
świadków	 bombardowania.	 Autor	 analizuje	
powody,	dla	których	niemieccy	sztabowcy	skie-
rowali	pierwsze	uderzenie	na	Wieluń,	pokazuje	
ogrom	zbrodni	i	jego	sprawców.	Zamieszcza	też	
imienną,	 niepełną	 listę	 ofiar	 bombardowania	
Wielunia	1	września	1939	r.	

Książka	różni	się	od	dotychczasowych	wydań	
rozbudowanym	 komentarzem	 i	 większą	 liczbą	
dokumentalnych	 fotografii.	 Z	 ponad	200	 zdjęć	
przeszło	 90%	 nie	 było	 wcześniej	 publikowa-
nych.	Zamieszczone	zostały	w	drugiej,	opraco-
wanej	 przez	 Jana	 Książka,	 dyrektora	 Muzeum	
Ziemi	 Wieluńskiej,	 części	 publikacji,	 która	 ma	
charakter	 albumowy.	 Fotografie	 pochodzą	 ze	
zbiorów	 muzealnych,	 a	 także	 od	 kolekcjone-
rów.	Do	wzbogacenia	 zawartości	 fotograficznej	
przyczynili	się	również	członkowie	Stowarzysze-
nia	Historycznego	Bataliony	Obrony	Narodowej	
z	 Wielunia,	 udostępniając	 ze	 swoich	 zbiorów	
prywatnych	archiwalne	 zdjęcia	miasta	 zarówno	
sprzed	wojny,	jak	i	obróconego	w	gruzy.	

We	wstępie	do	książki	czytamy:	„Wydawnic-
two to ma uzmysłowić nie tylko polskim history-
kom i publicystom, że dramat II wojny światowej 
zapoczątkowany był w pogranicznym wówczas 
Wieluniu, że tu padły pierwsze cywilne ofiary II 
wojny światowej, tu zburzono pierwszy w II woj-
nie światowej szpital, pierwszy zabytkowy polski 
kościół, pierwszą żydowską synagogę. Wieluń, 
choć w przeciwieństwie do hiszpańskiej Guerniki 
nie doczekał się swego Picassa, przypomina, kto 
wywołał wojnę i w jaki sposób ją prowadził”.

Uzupełnieniem	publikacji	jest	wykaz	wyko-
rzystanych	źródeł	archiwalnych,	źródeł	druko-
wanych	i	opracowań	oraz	streszczenie	w	języku	
angielskim	i	niemieckim.



Chełmno
Stare Miasto

Rogalin
zespół pałacowy

Przemyśl
zespół staromiejski

Łęknica
Park Mużakowski

Święty Krzyż
pobenedyktyński zespół 
klasztorny

Lidzbark Warmiński
zamek biskupów warmińskich


