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Zarówno powojenna akcja rewindykacyjna, 
jak i sukcesy Polski w tej dziedzinie  

po 1990 r. dowodz!, jak wiele w powy"szej 
materii osi!gni#to. Tym niemniej rzeczywi-
sto$%, w której 67 lat po wojnie funkcjonuj! 
instytucje odpowiedzialne za rewindykacj# 

dzie& sztuki, pokazuje jak istotne jest  
obecnie poszukiwanie skutecznych  

sposobów odzyskiwania strat wojennych; 
sposobów nierzadko wspieraj!cych  

i uzupe&niaj!cych rozmowy dyplomatyczne.

RIGHTS AND DIPLOMACY IN 
SEARCH OF EFFECTIVE WAYS OF 
RESTITUTING CULTURAL PROP-
ERTYThe article sums up the resti-
tution efforts which have been un-
dertaken by the Ministry of National 
Heritage. It presents some effective 
ways of recovering cultural property 
and discusses the role of such insti-
tutions as the police or the prosecu-
tor’s office. Particular attention is 
drawn to work on researching Pol-
ish wartime losses and initiatives 
connected with popularising knowl-
edge about cultural property lost as 
a result of World War II. 

Podejmuj!c prób# podsu-
mowania dzia&a' resty-
tucyjnych prowadzonych  
w ostatnich latach przez 
Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowe-

go nie sposób pomin!% problematyki 
poruszanej wielokrotnie na &amach 
„Cenne, bezcenne/utracone”, zwi!-
zanej z dokumentowaniem strat wo-
jennych. Aby unikn!% powtórze', 
które niew!tpliwie musia&yby poja-
wi% si# podczas ponownego opisy-
wania sposobu pozyskiwania infor-
macji o zaginionych obiektach oraz 
metodach ich katalogowania, skupi# 
si# na aktualnych dzia&aniach i no-
wych inicjatywach podejmowanych  
w tym zakresie przez Departament 
Dziedzictwa Kulturowego. Ich efek-
tem powinno by% pog&#bienie naszej 
wiedzy na temat zaginionych dóbr 
kultury, co daje nadziej# powrotu do 
spraw, które nie zosta&y zako'czone 
z powodu braków dokumentacyj-
nych. Pami#ta% bowiem nale"y, jak 
wa"ny dla odnalezienia obiektu jest 
fakt zarejestrowania go jako straty 
wojennej. Wszelkie starania o zwrot 
zabytku mo"liwe s! natomiast do-
piero po potwierdzeniu ponad wszel-
k! w!tpliwo$% jego proweniencji.

Jedyna w kraju ogólnopolska ba-
za danych strat wojennych prowa-
dzona od pocz!tku lat. 90. przez Mi-

{
Uroczyste przekazanie obrazu Aleksandra Gierymskiego (ydówka z pomara'czami  27 lipca 2011 r., siedziba resortu kultury.  
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ponowna weryfikacja, opieraj!ca si# 
na materiale *ród&owym. Post#p 
zwi!zany z cyfryzacj! zasobów, jaki 
dokona& si# i wci!" dokonuje w mu-
zeach i instytutach badawczych, 
umo"liwia bowiem dotarcie do nie-
znanych przekazów które, mamy 
nadziej#, rzuc! nowe $wiat&o na 
sprawy nadal oczekuj!ce pomy$l-
nego zako'czenia.

Kolejnym istotnym elementem 
aktywno$ci ministerstwa s! inicja-
tywy zwi!zane z popularyzowaniem 
tematyki strat wojennych. Departa-
ment Dziedzictwa Kulturowego jest 
wydawc! katalogów strat wojen-
nych. W ramach serii wydawniczej 
Straty Kultury Polskiej dotychczas 
ukaza&y si# m.in. opracowania doty-
cz!ce strat wojennych malarstwa 
polskiego i obcego, numizmatyki, 
zabytków archeologicznych oraz 
grafiki i rysunku z kolekcji gda'-
skiego kupca Jacoba Kabruna, sta-
nowi!cej cz#$% zbiorów Muzeum 
Narodowego w Gda'sku. Jedna  
z ostatnich publikacji, która ukaza&a 
si# w 2011 r. zas&uguje na szczegól-
n! uwag#. Leihglocken. Dzwony  
z obszaru Polski w granicach po 
1945 roku przechowywane na tere-
nie Niemiec autorstwa Marcelego 
Tureczka to pozycja wyj!tkowa, pre-
zentuj!ca blisko 1300 zabytków sztu-
ki ludwisarskiej, utraconych przez 

nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego1 jest g&ównym *ród&em 
informacji i skutecznym instrumen-
tem w walce o odtworzenie polskich 
zbiorów, zdewastowanych w wyniku 
rekwizycji, grabie"y i zniszcze'. Po 
2000 r. baza by&a wielokrotnie prze-
budowywana i modernizowana. Wy-
nikiem tych prac jest sprawne, no-
woczesne narz#dzie, wyposa"one  
w rozbudowany system gromadze-
nia oraz wyszukiwania danych, 
umo"liwiaj!ce bardzo szybkie zgro-
madzenie materia&u bibliograficz-
nego, archiwalnego i ikonograficz-
nego. Pozwala to na b&yskawiczne 
przygotowanie wniosków restytucyj-
nych, stanowi!cych pierwszy krok 
do odzyskania utraconego obiektu. 

Po zako'czeniu prac nad budow! 
infrastruktury technicznej przyst!-
piono do weryfikacji i uzupe&niania 
danych wpisywanych do rejestru  
w ci!gu ostatnich dwudziestu lat 
przez kolejnych pracowników,  
i wspó&pracowników ministerstwa. 
Ogromnym wyzwaniem stoj!cym 
obecnie przed zespo&em ds. strat 
wojennych dzia&aj!cym w Departa-
mencie Dziedzictwa Kulturowego 
MKiDN jest, oprócz rutynowych 
prac zwi!zanych z opracowywaniem 
nowych kart utraconych zabytków, 
analiza przesz&o 60 tys. rekordów 
wprowadzonych do bazy oraz ich 

ko$cio&y na Ziemiach Zachodnich  
i Pó&nocnych, ze wskazaniem parafii 
na terenie Niemiec, do których prze-
kazano dzwony w latach 50. XX w. 
Dotarcie do unikatowej dokumenta-
cji archiwalnej przechowywanej  
w Glockenarchiv w Norymberdze po-
zwoli&o na przygotowanie ksi!"ki,  
w której nie poszukujemy utraco-
nych zabytków, jak to zwykle bywa  
w przypadku strat wojennych, ale 
wskazujemy miejsca ich mo"liwego 
przechowywania. Otwiera to zupe&-
nie nowe mo"liwo$ci dzia&a' restytu-
cyjnych. W przygotowaniu s! kolejne 
tomy strat malarstwa polskiego i ob-
cego, z&otnictwa, strat przedwojen-
nego Towarzystwa Zach#ty Sztuk 
Pi#knych oraz prywatnych kolekcji  
z terenu Warszawy. Troszczymy si#  
zw&aszcza o zapewnienie &atwego 
dost#pu do informacji o poszukiwa-
nych zabytkach kolekcjonerom, do-
mom aukcyjnym oraz innym zainte-
resowanym instytucjom. W tym celu 
na stronie internetowej Ministerstwa 
Kultury utworzono serwis tematycz-
ny po$wi#cony stratom wojennym,  
w którym publikujemy wizerunki 
utraconych obiektów. 

Systematyczne prace MKiDN, 
których spektakularnym rezultatem 
by&o ostatnio kilka powrotów dzie& 
sztuki zainteresowa&y opini# publicz-
n!, w tym $rodowiska zajmuj!ce si# 

Fragment pokazu „Muzeum Utracone”zrealizowanego na murach obronnych Starego Miasta w Warszawie podczas Nocy Muzeów w 2011 r. Fot. Danuta Matloch 
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wisto$% najcz#$ciej wyprzedza jed-
nak przyj#t! doktryn#. Up&yw czasu 
od zako'czenia II wojny $wiatowej 
sprawia, "e wiele z odnajdywanych 
dzie& sztuki trafi&o do obrotu jako 
przedmioty transakcji handlowych, 
darowizn i spadków. Status prawny 
tych obiektów jest cz#sto na tyle 
skomplikowany, "e wymusza od 
strony polskiej zastosowanie dodat-
kowych procedur. W takich przypad-
kach coraz cz#$ciej korzystamy  
z pomocy instytucji i organizacji, 
które dotychczas nie by&y kojarzone 
w powszechnej $wiadomo$ci z od-
zyskiwaniem dóbr kultury. Jedn!  
z nich jest Krajowy Zespó& do Walki 
z Przest#pczo$ci! Przeciwko Dzie-
dzictwu Narodowemu, dzia&aj!cy  
w Biurze Kryminalnym Komendy 
G&ównej Policji. Pozytywnym przy-
k&adem takiej wspó&pracy jest odzy-
skanie litografii Józefa Czajkow-
skiego Cmentarz Ojców Reformato-
rów w Krakowie. Grafika nale"!ca 
do Muzeum +l!skiego w Katowi-
cach zagin#&a w czasie II wojny 
$wiatowej i figurowa&a jako strata 
wojenna w bazie danych prowadzo-
nej przez MKiDN. Sta&y kontakt i wy-
miana informacji mi#dzy Komend! 
G&ówn! Policji a Ministerstwem do-
prowadzi&y do szybkiego zidentyfi-
kowania zabytku zaaresztowanego 
przez policj# w Szczecinie i zwróce-
nia go w&a$cicielowi. W du"ej cz#$ci 
straty wojenne odnajdywane s! po-
za granicami kraju. Praktyka wyka-
za&a, "e w&!czenie organów $cigania 
do post#powania jest efektywne 
równie" w sprawach o charakterze 
transgranicznym. Zdarza si#, "e 
dom aukcyjny lub osoba prywatna 
b#d!ca w posiadaniu zrabowanego 
dobra kultury nie wyra"aj! woli roz-
pocz#cia rozmów na temat jego 
zwrotu. Ogromne mo"liwo$ci daje 
wówczas interwencja Interpolu, 
który na wniosek Ministerstwa  
i KGP podejmowa& dzia&ania maj!ce 
na celu aresztowanie spornego 
dzie&a sztuki. Instrumentem wyko-
rzystywanym w przypadku zabiega-
nia o udaremnienie ponownej sprze-
da"y straty wojennej sta&o si# rów-
nie" zarejestrowanie obiektu w mi#-
dzynarodowej bazie danych „Stolen 

Works of Art”, prowadzonej przez 
Sekretariat Generalny Interpolu  
w Lyonie. 

W ostatnich dwóch latach rozwi-
n#&a si# wspó&praca MKiDN z Proku-
ratur!, której szerokie kompetencje 
dopuszczaj! m.in. mo"liwo$% skiero-
wania wniosku o mi#dzynarodow! 
pomoc prawn!. Powy"sza procedura 
przynios&a pozytywny efekt cho%by  
w przypadku zabezpieczenia obrazu 
Aleksandra Gierymskiego (ydówka  
z pomara'czami. Wstawiaj!cy od-
mówi& wówczas uznania roszcze' 
strony polskiej i zapowiedzia&, "e nie 
wycofa obrazu z aukcji pomimo, i" 
zosta& poinformowany o jego pocho-
dzeniu. Na podstawie decyzji nie-
mieckiego s!du uniemo"liwiono 
sprzeda" p&ótna, co z kolei pozwoli&o 
na rozpocz#cie rozmów w sprawie 
jego zwrotu. Ostatecznie obraz po-
wróci& do Muzeum Narodowego  
w Warszawie, w lipcu 2011 r. 

Na szczególn! uwag# zas&uguje 
specjalny status, jaki straty wojenne 
posiadaj! na terenie Stanów Zjedno-
czonych. Znane s! inicjatywy, które 
pod koniec lat 90. doprowadzi&y do 
zwo&ania w Waszyngtonie mi#dzyna-
rodowej konferencji, której celem by-
&o podj#cie dzia&a' koniecznych dla 
ostatecznego uregulowania zasz&o$ci 
z okresu II wojny $wiatowej, ze szcze-
gólnym uwzgl#dnieniem w&asno$ci 
publicznej, archiwów i ksi#gozbio-
rów.3 Pok&osiem konferencji by&o 
mi#dzy innymi wystosowanie przez 
American Association of Museums 
wytycznych, zgodnie z którymi "adne 
dzie&o sztuki o nieznanym lub kontro-
wersyjnym pochodzeniu nie mo"e 
znajdowa% si# w zbiorach muzeów 
zrzeszonych w stowarzyszeniu pod 
gro*b! utraty cz&onkostwa. Zgodnie  
z duchem konferencji waszyngto'-
skiej, placówki powinny nie tylko jak 
najszybciej rozpatrywa% nap&ywaj!ce 
wnioski restytucyjne, ale i wykaza% 
si# du"! inicjatyw! w odnalezieniu 
w&a$cicieli obiektów bezprawnie po-
zostaj!cych w ich posiadaniu. Konfe-
rencja na&o"y&a na muzea obowi!zek 
prowadzenia systematycznych bada' 
proweniencyjnych, niemniej nie od-
nosi&a si# do dóbr kultury pojawiaj!-
cych si# na rynku antykwarycznym 

na co dzie' dzia&alno$ci! w zupe&nie 
innym obszarze. W 2010 r. Stowarzy-
szenie Komunikacji Marketingowej 
SAR, zrzeszaj!ce firmy dzia&aj!ce  
w bran"y reklamowej, zainaugurowa-
&o autorski projekt „Muzeum Utraco-
ne”. Co roku podczas akcji Noc Muze-
ów prezentowany jest szerokiej pu-
bliczno$ci multimedialny spektakl 
przedstawiaj!cy w atrakcyjnej formie 
najbardziej poszukiwane straty wo-
jenne. W 2010 r. projekt ten zosta& 
zg&oszony do programu Europejskiej 
Nocy Muzeów oraz programu promu-
j!cego Warszaw# jako Europejsk! 
Stolic# Kultury 2016. Spektakl z 2011 r. 
zrealizowany na murach obronnych 
warszawskiego Starego Miasta obj#ty 
by& patronatem Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO, patronatem Prezydenta 
m. st. Warszawy oraz patronatem ho-
norowym p. Anny Komorowskiej, 
ma&"onki Prezydenta RP. Spektakle 
ogl!da ka"dorazowo po kilkana$cie 
tysi#cy widzów.

Efektem wspomnianych inicjatyw 
jest widoczny wzrost zainteresowa-
nia pochodzeniem zabytków, o czym 
$wiadczy zwi#kszona liczba zapyta' 
kierowanych do Departamentu oraz 
otrzymywanych informacji, które 
niejednokrotnie staj! si# impulsem 
do podj#cia stara' o zwrot utracone-
go dobra kultury. Tak by&o cho%by  
w przypadku odzyskania w 2006 r. 
Portretu Karola Podlewskiego Jana 
Matejki, który zosta& zidentyfikowany 
przez ówczesnych posiadaczy dzi#ki 
informacjom umieszczonym na stro-
nie internetowej MKiDN. 

Nie wg&#biaj!c si# w analiz# po-
szczególnych przypadków skutecz-
nej restytucji dóbr kultury, które by&y 
tematem osobnych artyku&ów publi-
kowanych na &amach „Cenne, bez-
cenne/utracone” pragn# przybli"y%, 
szczególnie intensywne w ostatnich 
latach, próby wykorzystania na sze-
rok! skal# metod wspieraj!cych dy-
plomatyczne negocjacje. Rozmowy 
prowadzone przez Ministerstwo Kul-
tury lub Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych przy udziale polskich pla-
cówek dyplomatycznych zosta&y opi-
sane w artykule opublikowanym  
w ostatnim numerze ww. kwartalni-
ka przez p. Monik# Kuhnke2. Rzeczy-
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lub znajduj!cych si" zbiorach pry-
watnych. Prze#om w rozwi!zywaniu 
tego typu spraw nast!pi# dopiero  
w 2010 r., kiedy to nasze MKiDN, 
dzi"ki po$rednictwu i pomocy ze 
strony Konsulatu Generalnego RP  
w Nowym Jorku, nawi!za#o wspó#-
prac" z federaln! agencj! dochodze-
niow! Immigration and Customs En-
forcement (ICE). Agencja ta skutecz-
nie wspiera starania strony polskiej, 
badaj!c straty wojenne pod k!tem 
legalno$ci ich wwiezienia na teryto-
rium USA. Szerokie kompetencje ww. 
instytucji doprowadzi#y do areszto-
wania i zwrotu dwóch obrazów Julia-
na Fa#ata, nale%!cych do przedwo-
jennych zbiorów Towarzystwa Zach"-
ty Sztuk Pi"knych w Warszawie4: 
Obecnie Ministerstwo wspó#dzia#a  
z ICE w sprawie odzyskania kolejnych 
pi"ciu obrazów.

Praktyk! ostatnich lat sta#o si" ko-
rzystanie z profesjonalnej obs#ugi 
prawnej. Na podstawie analiz przygo-
towywanych przez kancelarie specjali-
zuj!ce si" w problemach w#asno$ci 
dóbr kultury tworzone s! plany dzia-
#a&, których celem jest szybkie i pozy-
tywne zako&czenie post"powania.  
Pami"ta' nale%y, %e wi"kszo$' syste-
mów prawnych chroni nabywc" prawa 
w#asno$ci w dobrej wierze. Nieprze-
jednana postawa strony przeciwnej 
oraz, dowiedzione przez ni! wobec 
pe#nomocnika strony polskiej, sku-
teczne nabycie praw do obiektu mo%e 
powodowa' konieczno$' zawarcia 
kompromisu. Najcz"$ciej wi!%e si" on 
z wyp#at! rekompensaty. Zaznaczy' 
nale%y, %e rozwi!zanie to stosowane 
jest jedynie w przypadku braku mo%li-
wo$ci odzyskania straty wojennej na 
drodze prawnej, a wyp#acona kwota 
nie stanowi warto$ci rynkowej przed-
miotu. Koszty z tym zwi!zane pokry-
waj! sponsorzy i nie obci!%aj! one tym 
samym bud%etu pa&stwa.

Profesjonalizacja i ró%norodno$' 
prowadzonych dzia#a& oraz koope-

racja wielu podmiotów aktywnych  
w obszarze restytucji dóbr kultury 
doprowadzi#y do zauwa%alnej  
poprawy efektów dzia#a& restytucyj-

nych, czego dowodem jest liczba 
zabytków powracaj!cych po wielu 
latach do swoich prawowitych  
w#a$cicieli. 

 

Litografia Józefa Czajkowskiego Cmentarz Ojców Reformatorów w Krakowie w#asno$' Muzeum (l!skiego  
w Katowicach odzyskana dzi"ki wspó#pracy Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN i Krajowego 
Zespo#u ds. Walki z Przest"pczo$ci! Przeciwko Dziedzictwu Kulturowemu KGP. Fot. Marek )uczak/KWP Szczecin

1   Pocz!tkowo dokumentacj" i re-
stytucj" gromadzono w ramach 
dzia#alno$ci Biura Pe#nomocnika 
Rz!du do spraw Polskiego Dzie-
dzictwa Kulturalnego za Granic!, 
którego urz!d powo#ano uchwa#! 

Rady Ministrów w 1991 r. Po znie-
sieniu urz"du Pe#nomocnika  
w 2001 r., jego zadania przej!# Mi-
nister Kultury. Obecnie prace 
kontynuowane s! przez Departa-
ment Dziedzictwa Kulturowego. 

2  M. Kuhnke, Polscy dyplomaci i pol-
skie zabytki, „Cenne, bezcenne/
utracone”, nr 4 (69) 2011.

3  Washington Conference On Holo-
caust-Era Assets, November 
30-December 3, 1998. Depart-

ment of State Publication 10603, 
Bureau of European Affairs, Rele-
ased April 1999.

4  K. Chabowska, Skradzione, wywie-
zione… odzyskane, „Cenne/bezcen-
ne/utracone”, nr 4 (69), 2011.
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