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LUCKY RETURN/ RETURN TO SAD!ÓW/RETURN OF THE MON-
STRANCE Six years after determining the location of the 17th century 
monstrance from the church in Sad!ów (stolen in 1999), the object was 
returned by German antiquaries. No financial compensation from the 
rightful owner was demanded. The many years of efforts made by the 
Department of Cultural Heritage of the Ministry of Culture and Na-
tional Heritage were finally brought to a successful conclusion. The 
issue gave rise to many emotional reactions, due to the controversial 
decisions of German and Swiss authorities. 
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na Zachód. Kiedy jednak dziesi&$ lat pó)niej szwajcarski ekspert 
z Bazylei, potwierdziwszy autentyczno"$ obrazu Cranacha, który 
mu przedstawiono i znaj'c pochodzenie obrazu, zawiadomi! 
Ambasad& PRL w Bernie, #aden z ówczesnych dyplomatów 
sprawy nie podj'!. Albo potraktowano t& informacj& jako niepew-
n', albo w!adze komunistyczne nie chcia!y zajmowa$ si&  
dzie!em nie do"$, #e o tematyce sakralnej, ale stanowi'cym w!a-
sno"$ Ko"cio!a. Tymczasem up!yn&!o kolejne dziesi&ciolecie.  
W 1981 r. pewna galeria w Bonn zaoferowa!a obraz Konferencji 
Biskupów Niemieckich za ogromn' sum& 15 milionów marek. 
Oferta poparta by!a obszern' ekspertyz' prawnicz' potwierdza-
j'c', #e #adna strona trzecia nie ma praw do tego obrazu. Bisku-
pi niemieccy wynaj&li jednak swojego adwokata. Jego eksperty-
za wykaza!a sytuacj& zgo!a przeciwn': to posiadacze dzie!a  
Cranacha nie mieli do niego #adnych praw. Wówczas spraw', na 
wniosek arcybiskupa wroc!awskiego, powiadomionego o odna-
lezieniu obrazu, zaj&!a si& prokuratura w Monachium. Uda!o si& 
jej prze"ledzi$ dotychczasowe losy Madonny pod jod!ami. Pozo-
sta!o jedynie ustalenie, gdzie obraz si& wówczas znajdowa!. 
Wszyscy przes!uchiwani zgodnie jednak twierdzili #e, owszem, 
obraz by! oferowany przez galerie na terenie Niemiec, ale na zle-
cenie kogo" ze Szwajcarii, kto sam kontaktowa! si& z zaintereso-
wanymi. Obraz znikn'!, a "ledztwo umorzono z powodu braku 
dowodów. Pozosta! jednak "lad: Szwajcaria.

Cisza panowa!a a# do lutego 2012 r., gdy szwajcarski adwokat 
Rafael Kühne skontaktowa! si& z arcybiskupem wroc!awskim 
ks. Marianem Go!&biowskim i poprosi! o dokumentacj& dotycz'-
c' obrazu Cranacha. Arcybiskup przekaza! spraw&, za po"red-
nictwem dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego, ks. prof. Józefa 
Patera, prof. Wojciechowi Kowalskiemu, zajmuj'cemu si& w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych restytucj' dzie! sztuki. Jak si& 
pó)niej okaza!o, strona szwajcarska, wype!niaj'c wol& ostatnie-
go posiadacza obrazu – ksi&dza – rozwa#a!a sprzedanie dzie!a,  
a uzyskane pieni'dze zamierza!a przekaza$ na cele charytatyw-
ne zakonowi Sióstr Misjonarek Mi!osierdzia Marii Teresy z Kal-
kuty. Szcz&"liwie, zarówno zgromadzone przez MSZ dokumenty, 
fotografie oraz prowadzone równolegle negocjacje nie pozosta-
wia!y w'tpliwo"ci, #e zabytek powinien, zgodnie z prawem, wró-
ci$ do w!a"ciciela – parafii we Wroc!awiu. I tak si& sta!o. Obraz 
przylecia! do Polski i 27 lipca 2012 r. odby!o si& jego uroczyste 
przekazanie w gmachu MSZ Warszawie.

Teraz Madonna pod jod!ami czeka na badanie przez specja-
listów. Cho$ obraz jest generalnie w bardzo dobrym stanie, wi-
da$ "lady wojennej tu!aczki, która spowodowa!a p&kni&cie de-
ski. Wytrawny badacz zauwa#y zapewne i miejsca (na lewo od 
p!aszcza Marii), z których pobierano próbki pigmentu, czy "lady 
po zdj&ciu werniksu z cz&"ci prawej sosny, najprawdopodob-
niej w celu potwierdzenia autorstwa Cranacha.

Po 65 latach obraz wróci! do Wroc!awia. I to powróci! bez-
warunkowo. Notabene – w tym samym lnianym, grubo tkanym 
i !atanym opakowaniu, uszytym zapewne w 1947 r. na potrzeby 
wywozu Madonny pod jod!ami z Polski do Niemiec.

Zabytkowa monstrancja skradziona w 1999 r. 
z ko"cio!a w Sad!owie zosta!a zwrócona  
w!a"cicielowi. 

Kiedy blisko rok temu ukaza! si& w 69 nu-
merze „Cenne, bezcenne, utracone” arty-
ku! opisuj'cy kilkuletnie starania naszego 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego o zwrot skradzionej XVII-wiecznej 
zabytkowej monstrancji – jego zako%cze-

nie nie by!o optymistyczne. Wszystko wskazywa!o na 
to, #e spór z antykwariuszami niemieckimi (i – po"red-
nio – równie# szwajcarskimi) zostanie przegrany.  
W "wietle materia!ów procesowych wydawa!o si& bo-
wiem, #e prawowici w!a"ciciele s' bez szans w starciu 
z zachodnim wymiarem sprawiedliwo"ci. Zarówno 
szwajcarskie, jak i niemieckie organa procesowe nie 
dostrzega!y w dzia!aniach antykwariuszy #adnych nie-
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prawid!owo"ci. „Zakup w dobrej wierze” – tak brzmia!o pod-
sumowanie niemieckich i szwajcarskich organów "cigania  
i sprawiedliwo"ci. Dla zachodnich prawników nie mia!o ja-
kiegokolwiek znaczenia, #e #aden z antykwariuszy nie spraw-
dzi! pochodzenia monstrancji w ogólnodost&pnej bazie utra-
conych dóbr kultury prowadzonej przez Mi&dzynarodow' 
Organizacj& Policji Kryminalnej – INTERPOL. Polska parafia, 
je"li zechce, mo#e porozumie$ si& z niemieckim antykwaria-
tem i swoj' w!asno"$ odkupi$ –  konkludowa! niemiecki wy-
miar sprawiedliwo"ci1.

Mimo niekorzystnych rozstrzygni&$ podejmowanych 
przez stron& niemieck', ministerstwo kultury i dziedzic-
twa narodowego nie zniech&ci!o si&, inicjuj'c kolejne dzia-
!ania w celu doprowadzenia do zwrotu monstrancji.  
W 2008 r., a wi&c dwa lata po ujawnieniu monstrancji  
w Galerii Neusee w Bremie, kiedy dzia!ania prokuratury 
nie przynios!y pozytywnych efektów, przygotowano i prze-
s!ano stronie niemieckiej formalny wniosek rewindykacyj-
ny. Po kolejnych dwóch latach spraw& skierowano do s'du 
niemieckiego. Nawet jego niekorzystne dla strony polskiej 
rozstrzygni&cie (potwierdzenie, #e antykwariusz z Bremy 
dzia!a! w „dobrej wierze”) nie zniech&ci!o Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego MKiDN do kontynuowania dzia-
!a%. S'd niemiecki zasugerowa! stronom post&powanie 
polubowne. Jego ko%cowym efektem by!o przekazanie  
w dniu 8 pa)dziernika 2012 r. zabytkowej monstrancji jej 
prawowitemu w!a"cicielowi. Uroczysto"$ zwrotu zabytku 
stronie polskiej odby!a si& w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Stron& polsk' reprezentowa!a Mo-
nika Smole%, podsekretarz stanu w MKiDN, a delegacji 
ko"cielnej przewodniczy! ksi'dz bp Piotr Libera, ordyna-
riusz diecezji p!ockiej. W"ród zaproszonych byli równie# 
ksi'dz kanonik Kazimierz *Rostkowski, proboszcz parafii 
w Sad!owie i ksi'dz kanonik Stefan Ceg!owski, dyrektor 
Muzeum Diecezjalnego w P!ocku oraz Micha! Wo)niak, 
wybitny znawca z!otnictwa toru%skiego, który rozpozna! 
monstrancj& w 2006 r. Od tamtej informacji rozpocz'! 
wówczas dzia!ania O"rodek Ochrony Zbiorów Publicznych, 
który po zebraniu niezb&dnych danych przekaza! spraw& 
do prowadzenia do Departamentu Dziedzictwa Kulturowe-

go MKiDN. Jego dyrektor, Jacek Miler, nie 
kry! satysfakcji i ulgi, #e ta niezwykle trudna 
sprawa dobieg!a szcz&"liwego ko%ca. Mon-
strancj& przywie)li do kraju jej posiadacze, 
w!a"ciciele Galerii Neuse w Bremie – Achim 
Neuse i Volker Wurster, którzy w 2004 r. zaku-
pili j' w Szwajcarii. W ramach zawartej ugody 
monstrancja przekazana zosta!a stronie pol-
skiej bezp!atnie. Dotychczasowi posiadacze 
podkre"lili, #e zdecydowali si& na ten krok mi-
mo niejednoznacznej sytuacji prawnej zabyt-
ku, s' bowiem przekonani, #e dzie!o sztuki 
tak wybitnej klasy powinno przebywa$ w miej-
scu, z którym jest historycznie zwi'zane. Nie 
znamy wszystkich okoliczno"ci, które dopro-
wadzi!y do podj&cia przez nich takiej decyzji; 
w ko%cu ju# od 6 lat dok!adnie wiedzieli, z któ-
rym miejscem zwi'zana jest historycznie 
monstrancja oraz w jakich okoliczno"ciach 
zosta!a utracona. By$ mo#e pewnym wyja-
"nieniem postawy w!a"cicieli galerii z Bremy 
s' informacje opublikowane w artykule Iwony 

D. Metzner na portalu Deutsche Welle (www.dw.de). Dwie 
z nich s' szczególnie znamienne. Pierwsza dotyczy 
ochrony dobrego imienia ww. galerii: jej w!a"ciciele mieli 
za#'da$ swego rodzaju rehabilitacji przez wycofanie za-
rzutów strony polskiej, jakoby wiedzieli o nielegalnym po-
chodzeniu monstrancji. Druga informacja dotyczy!a spra-
wy bardzo przyziemnej – pieni&dzy. Galeria Fischer mia!a 
zwróci$ Galerii Neuse cz&"$ pieni&dzy, jakie ta wy!o#y!a 
na zakup monstrancji w 2004 r. W tych okoliczno"ciach 
prezentowana publicznie „bezinteresowna postawa” w!a-
"cicieli galerii budzi zasadnicze w'tpliwo"ci2. Informacje 
opublikowane przez Iwon& Metzner s' o tyle istotne,  
i# wskazuj' na to, jakim obci'#eniem dla podmiotu go-
spodarczego dzia!aj'cego na konkurencyjnym, wolnym 
rynku s' wszelkiego rodzaju sprawy s'dowe oraz publi-
kowane w ró#nych mediach i "rodowiskach informacje 
kwestionuj'ce (zgodne z prawd' i posiadanymi dokumen-
tami) jego wiarygodno"$ rynkow'. By$ mo#e nabywcy 
skradzionego z Sad!owa zabytku u"wiadomili sobie, #e 
nie da si& dobrze odprzeda$ obiektu, na którym b&dzie 
ca!y czas ci'#y!o odium nielegalnego pochodzenia, nie-
pewnej proweniencji i mo#liwych roszcze% osób trzecich.

Okoliczno"ci odzyskania zabytkowej monstrancji z Sad!o-
wa pokazuj' te#, jak istotna jest determinacja, nieust&pli-
wo"$ i konsekwentne dochodzenie swoich praw. Wszelkie 
dzia!ania i formy nacisku (oczywi"cie – realizowane  
w ramach obowi'zuj'cego prawa) s' w pe!ni uzasadnione. 
Nie mo#na zra#a$ si& pocz'tkowymi niepowodzeniami.  
Nie przes'dzaj' one, jak to wida$ na przyk!adzie losów mon-
strancji z Sad!owa, o ostatecznym wyniku sprawy. Poszuku-
jemy jeszcze bardzo wielu zabytków. Cz&"$ z nich zostanie 
na pewno ujawniona za granic' i wtedy warto b&dzie przypo-
mnie$ sobie t& histori& odzyskania XVII-wiecznego zabytku. 

PRZYPISY
1    Zainteresowanych histori' poszukiwa% i dzia!a% prawnych zmierzaj'cych do od-
zyskania monstrancji odsy!am do artyku!u Czy odzyskamy monstrancj& z Sad!o-
wa?, Piotr Ogrodzki,„Cenne, bezcenne, utracone” 4/2011, str. 22-26.

2  www.dw.de/niemcy-zwrocili-polsce-zabytkowy-obiektsakralny/a-16295744

Achim Neuse, wspó!w!a"ciciel Galerii Neuse w Bremie, i ksi'dz kanonik Stefan Ceg!owski, 
dyrektor Muzeum Diecezjalnego w P!ocku, prezentuj' monstrancj& z Sad!owa. Fot. autor
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