
dolnośląski trop
przez lata okupacji polscy muzealnicy, 
historycy sztuki, bibliotekarze, archi-
wiści i prywatni właściciele starali się 
za wszelką cenę zdobyć informacje  
o losie zbiorów, które zostały przejęte 
przez niemieckich urzędników. Wska-
zówki dotyczące miejsca ich przecho-
wywania gromadzili dzięki poświęce-
niu urzędników, kolejarzy, robotników 
przymusowych i przygodnych świad-
ków. Zdarzało się, że informatorami 
byli sami niemcy, którzy w obliczu klę-
ski iii rzeszy starali się oczyścić swoją 
wojenną przeszłość. W Ministerstwie 
kultury i sztuki, a w zasadzie w na-
czelnej dyrekcji Muzeów i ochrony 
Zabytków, która powstała na początku 
1945 r., tworzono dzięki tym informa-
cjom listę miejsc, w których miałyby 
być przechowywane zabytki wywiezio-
ne z okupowanej polski.

RobeRt KudelsKi 

WARTIME LOSSES – TRACES OF LOST  
COLLECTIONS IN LOWER SILESIA
throughout the nazi occupation, polish 
museologists, art historians, librarians, archivists, 
and individual art owners had spared no effort to 
obtain information on the fate of collections 
appropriated by German officials. the situation 
became particularly complicated when in the face of 
their military defeat, the occupation authorities 
decided to move art collections deeper into the 
reich.  A lot of the data that had been gained,  quickly 
became outdated. nevertheless, the patient analysis 
of all the traces of evidence left by the move and 
information tracked down with the help of dedicated 
officials, railway workers, forced labourers and 
casual eyewitnesses, yielded expected results. 
information from these sources made it possible for 
the Ministry of Culture and Art to make a list of 
locations where polish artifacts had probably been 
stored. Most of the traces pointed to lower silesia. 
Evidence suggests the main storage places of 
collections transported by Germans at that time 
were: 1. Adelsdorf near Goldberg – supposedly in an 
old granary: ossolineum manuscripts and a few 
hundred boxes with books from the Jagiellonian 
library; 2. seichau, Jaworze (Jauer) poviat – in the 
richthoffens castle: collections from the Wawel 
Castle, the Czartoryskis’ Museum and others;  
3. Warmbrunn near Jelenia Góra (Hirschberg) – in 
the castle of the schafgotsch family: collections from 
the national Museum in Warsaw – supposedly 3 or 5 
railway wagons; 4. Bauten, in the local penitentiary: 
archivalia from Warsaw; 5. kuhnau near Wrocław  
– collections from the national Museum in Warsaw 
and others; 6. świdnica – collections from Warsaw. 
the abovementioned places became the main 
destinations for restitution teams which were 
formed soon after the end of the war. 
lower silesia remains an extremely important area 
for investigating traces of the fate that befell those 
polish art collections which are still considered 
wartime losses.
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Większość tropów prowadziła na dolny śląsk. re-
sort kultury odnotował 15 maja 1945 r., że 
głównymi składnicami, do których niemcy 
przenieśli polskie zabytki, były „1. Adelsdorf koło 

Goldbergu – podobno w starym spichrzu: rękopisy ossolineum 
i kilkaset skrzyń książek z Biblioteki Jagiellońskiej; 2. seichau, 
powiat Jaworze (Jauer) – w zamku richthoffenów: zbiory  
z Wawelu, Muzeum Czartoryskich i inne; 3. Warmbrunn koło 
Jeleniej Góry (Hirschberg) – w zamku schafgotschów: zbiory 
Muzeum narodowego w Warszawie, podobno 3 czy 5 wagonów 
kolejowych; 4. Bauten w zakładzie karnym: archiwalia z War-
szawy; 5. kuhnau koło Wrocławia – zbiory Muzeum narodowe-
go w Warszawie i inne; 6. świdnica – zbiory z Warszawy”1. przy-
toczona lista wyznaczyła kierunek działań zespołów 
rewindykacyjnych utworzonych po zakończeniu wojny. po-
szukiwania zrabowanych zbiorów okazały się niezwykle skom- 
plikowane. przeszkody były prozaiczne – przede wszystkim 
niedobór środków transportowych. W sytuacji, gdy kraj leżał  
w gruzach, działania rewindykacyjne wydawały się zajęciem 
drugorzędnym. kolejnym problemem był utrudniony dostęp do 
wielu miejsc, w których podejrzewano przechowywanie pols-
kich zabytków. powodem była obecność rosjan, którzy trak-
towali Ziemie odzyskane jako swoisty rezerwuar dóbr 
stanowiących rodzaj rekompensaty za straty poniesione w cza-
sie wojny przez Zsrr. to sowieckie brygady trofiejne jako 
pierwsze spenetrowały większość dolnośląskich składnic  
z dziełami sztuki. polscy urzędnicy dotarli tylko do części z nich. 

Fot. archiwum autora
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 Składnice polSkich zabytków 
na dolnym ŚląSku

przygotowania do wywozu polskich zbiorów sztuki, które  
w czasie wojny znalazły  się w dyspozycji rządu Generalnego Gu-
bernatorstwa, rozpoczęto wiosną 1944 r. Zdecydowała o tym sy-
tuacja na froncie wschodnim. kiedy Armia Czerwona zaczęła 
zagrażać granicom GG, niemieccy urzędnicy podjęli poszuki-
wania miejsc odpowiednich do przeniesienia tam biur i zasobów 
materialnych – w tym dzieł sztuki, archiwów i zbiorów bibliote- 
cznych. docelowym  terenem planowanej ewakuacji był głównie 
dolny śląsk, który był przez większość wojny poza zasięgiem 
alianckich bombowców i innych działań wojennych. setki 
dolnośląskich zamków i pałaców, kopalń i magazynów 
przemysłowych  idealnie nadawało się do ukrycia wartościowych 
przedmiotów. We Wrocławiu swoje biuro otworzył w związku 
z decyzją rozpoczęcia przygotowań do ewakuacji zastępca sekre- 
tarza stanu rządu GG, dr Ernst Boepple. powierzono mu zadanie 
znalezienia miejsc, które miały być wykorzystane dla potrzeb 
urzędów i składnic dóbr materialnych. sygnałem do rozpoczęcia 
wywozu zbiorów sztuki było zajęcie lwowa przez wojska 
radzieckie. W zaistniałej sytuacji dr Boepple zaproponował ski-
erowanie najcenniejszych zabytków do schloss Arnsdorf, czyli 
pałacu w Miłkowie niedaleko Jeleniej Góry. Jednak dr Wilhelm 
Ernst palezieux, architekt, doradca Hansa Franka do spraw  
sztuki, zdecydował, że zbiory powinny trafić do rezydencji Man-
freda von richthofena w sichowie (seichau) koło Jawora. 
Właśnie to miejsce stało się główną składnicą dóbr kultury 
ewakuowanych z GG. palezieux osobiście dostarczył do pałacu 
richthofena 14 najcenniejszych obrazów znajdujących się  
w rękach Hansa Franka – m.in. leonarda da Vinci, rembrandta, 
rubensa, Cranacha, Breugela, Guardiego, dürera. Wkrótce do 
sichowa trafiły „trzy wagony, z których dwa zawierały urządzenia 
biurowe i akta, zaś jeden z nich obejmował dzieła sztuki, obrazy 
pozawijane w dywany i różne materiały”. kolejne transporty  

z dziełami sztuki trafiły do tej składnicy na przełomie sierpnia  
i września 1944 r. „Widziałem, że były już zapakowane skrzynie  
z rycinami i numizmatami, których dokładnej zawartości ja nie 
znałem… dołączona do nich lista wykazywała mi, jaką one miały 
zawartość. Były tam jeszcze spakowane materiały do obicia 
ścian i artykuły biurowe. Gobelinów i arrasów, zdaje się, nie 
było”2. Z innych dokumentów dowiadujemy się, że do wymienio- 
nych przedmiotów dołączono także zabytkową porcelanę oraz 
książki z Zakładu Historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W połowie stycznia 1945 r. Hans Frank opuścił kraków i udał 
się do sichowa. Miało tu funkcjonować jego biuro do czasu wyja-
śnienia się sytuacji militarnej na froncie wschodnim. duża liczba 
towarzyszących mu urzędników wymusiła reorganizację prze-
strzeni we wnętrzach pałacu. rezydencja w sichowie nie była  
w stanie spełnić postawionych przed nią wymogów, dlatego Hans 
Frank wydał rozkaz o przeniesieniu najcenniejszych zabytków do 
pałacu w Morawie (Muhrau) koło strzegomia. dokumenty archi-
walne wskazują, że mimo przetransportowania większości zbio-
rów, w sichowie „pozostawiono wiele dzieł sztuki, ogromne ilości 
jedzenia i picia oraz ośmiocylindrowy samochód (specjalny silnik 
Mercedesa, model luksusowy), a nawet tajne dokumenty i infor-
macje prasowe”3. transport z dziełami sztuki ewakuowanymi z si-
chowa dotarł do Morawy 20 stycznia 1945 r. dzień później zbiory 
przekazano pod opiekę lokalnych urzędników. Zabieg ten wynikał 
z decyzji  Hansa Franka  o opuszczeniu dolnego śląska i ewaku-
acji swojego rządu do Bawarii. Zanim jednak gubernator i jego 
najbliżsi współpracownicy wyjechali na zachód, do Morawy przyje-
chał adiutant Franka z zadaniem wywiezienia najcenniejszych za-
bytków. Udało mu się wybrać liczne dzieła sztuki, które zapakował 
do trzech skrzyń. reszta zbiorów pozostała na miejscu w oczeki-
waniu na rozwój sytuacji wojennej. W dniu 29 stycznia 1945 r. do 
pałacu w Morawie dotarł prof. Günther Grundmann, dolnośląski 
konserwator zabytków. na miejscu podjął decyzję o konieczności 

lista miejscowości na śląsku, w których niemcy utworzyli składnice 
polskich zabytków. Fot. Archiwum Akt nowych

informacja na temat oddelegowania prof. stanisława lorentza do akcji 
rewindykacyjnej na dolnym śląsku. Fot. Archiwum MsZ

Fot. archiwum autora
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niej, jak już wspomniano, zawędrowały aż w rejon Jeleniej Góry. 
Wszystkie przedmioty przeniesione do sichowa zapełniły „dwie 
ciężarówki z przyczepami”. W świdnicy pozostało jednak wiele 
polskich zabytków. Jak się później okazało − były to nie tylko zbio-
ry wywiezione ze lwowa, ale również eksponaty stanowiące wła-
sność warszawskich muzeów. informacje na ich temat przekaza-
li po wojnie przedstawicielom Ministerstwa kultury i sztuki  
niemieccy urzędnicy. Artur szibler był spedytorem, któremu „po-
wierzono przechowywanie i konserwację przedmiotów stanowią-
cych własność zrabowanego przez niemców Muzeum Warszaw-
skiego”6. świadek ten poinformował polskich urzędników, że de-
pozyt oddany pod jego opiekę trafił do magazynów, które znajdo-
wały się przy ulicy Waldenburgstrasse nr 12 i nr 27 w świdnicy. 
drugi z przesłuchanych urzędników, paul dorn, był właścicielem 
jednego z budynków, który zamieniono na składnicę dzieł sztuki 
wywiezionych z GG. obaj zeznali, że poza świdnicą, część „dzieł 
sztuki pochodzących z Warszawy zgromadzono w zamku kinau 
(powinno być kynau – Zagórze śląskie – przyp. autora) i w zamku 
Michelsdorf (dziś Michałkowa – przyp. autora), w odległości 2–3 
km od kinau, oraz w okolicy strigau (strzegom – przyp. autora), 
przeważnie składające się z dywanów, arrasów, makat itp…  
W zamku kinau i Michelsdorf zostały wyładowane trzy 15-tonowe 
wagony”. szibler twierdził, że transport dzieł sztuki powierzono 
mu w „drugim półroczu 1944 r., a miano wicie w ten sposób, że 
zgłosił się do mnie doktor rzeczoznawca archiwista z Wrocławia 
z nakazem, że mam z kolei odbierać sukcesywnie transporty mu-
zealne i archiwalne Muzeum Warszawskiego. pierwszy transport 
składający się z ok. 2 wagonów przyszedł w okresie Bożego na-
rodzenia, drugi transport ok. nowego roku, następne dwa trans-
porty w okre sach 15-dniowych. każdy transport składał się  
z 2 wagonów. oddający transport archiwista niemiec należał do 
sztabu wysiedleńczego z Warszawy (röunungskommando)”7.
dziś wiemy, że przetransportowanie zabytków do rezydencji ba-
rona von Zedlitz und neukirch w Zagórzu śląskim (kynau) nastą-
piło we wrześniu 1944 r. dokumenty dolnośląskiego konserwato-
ra zabytków dowodzą, że w tym właśnie okresie „do pałacu kynau 
przywieziono i zmagazynowano dwa wagony przedmiotów sztuki 
z Generalnego Gubernatorstwa. rozładunek transportu nadzo-
rował pan dr schellenberg, który jest urzędnikiem Generalnego 
Gubernatorstwa”8. pod koniec wojny składnicę w Zagórzu ślą-
skim zajęli rosjanie. oddział płk. Moskwina odnalazł w niej m.in. 
obrazy Matejki, Brandta, Gersona, Gierymskiego. Urzędnicy Mi-
nisterstwa kultury i sztuki spóźnili się z próbą zabezpieczenia za-
bytków, które przywieziono do tej miejscowości. Witold kieszkow-
ski „przy okazji szukania zbiorów polskich w 1945 wymienia tę 
składnicę jako zniszczoną, która uległa rozproszeniu i grabieży  
w czasie działań wojennych”9. natomiast stefan styczyński, inny  
delegat resortu kultury do spraw zabezpieczenia zabytków, zano-
tował, że w 1947 r. w Zagórzu mieściła się składnica zawierająca 
militaria. Jednak w tym przypadku chodziło o zbiory znajdujące 
się na zamku Grodno, u którego podnóża stoi pałac rodziny von 
Zedlitz und neukirch. styczyński twierdził, że nie przewidywano 
„zwózki ruchomości, ponieważ składnica ma już charakter mu-
zeum i jest pod opieką konserwatora wojewódzkiego”. Warto od-
notować, że kilkaset skrzyń z polskimi zabytkami, które rosjanie 
odnaleźli w pałacu w Zagórzu śląskim, wysłano do leningradu. 
powróciły one do kraju w połowie lat 50. i 60. Według zeznań Ar-
tura sziblera i paula dorna, w pobliżu Zagórza śląskiego istniała 
jeszcze inna składnica dzieł sztuki wywiezionych z terenu Gene-
ralnego Gubernatorstwa. Utworzono ją w XViii-wiecznym pałacu 
w Michałkowej. Józef Gębczak, wrocławski historyk, napisał  
w swojej pracy na temat losów dzieł sztuki na dolnym śląsku,  
że w tej miejscowości znajdowała się „składnica konserwatora  
z Berlina. kieszkowski w czasie objazdów zwiadowczych w 1945 r. 

wywiezienia części dzieł sztuki w bardziej bezpieczne miejsce. 
Chciał je uchronić przed działaniami wojennymi. pakowanie zbio-
rów przeznaczonych do ewakuacji rozpoczęto późnym wieczorem. 
dowódca jednostki stacjonującej w tej okolicy obiecał konserwato-
rowi pomoc przy pakowaniu zbiorów oraz dwa samochody cięża-
rowe, a „zarządca majątku miał załatwić materiał do opakowania. 
prof. Grundmann postanowił przewieźć zbiory do Cieplic (Warm-
brunn) koło Jeleniej Góry (dziś integralna część miasta). Mimo  
wysiłków przyznał, że ponieważ dla co najmniej połowy  
zabytków nie starczyło miejsca na samochodach, musiano je po-
zostawić”4. konserwator opuścił Morawę 30 stycznia 1945 r. po 
wojnie członkowie grupy rewindykacyjnej Ministerstwa kultury  
i sztuki (m.in. Jan Zachwatowicz, Witold kieszkowski, stanisław 
lorentz) odnaleźli w pałacu pozostałości zgromadzonej tam  
kolekcji sztuki. Zachwatowicz zanotował, że w pomieszczeniach 
rezydencji „urządzone były legowiska dla żołnierzy. Z czego zro-
bione? Ułożone jedne na drugich leżały tam, zrabowane jeszcze  
w 1939 roku z Gabinetu rycin UW, albumy stanisława Augusta... 
później obszukiwaliśmy jeszcze starannie okolice willi i znajdowa-
liśmy grafiki zmięte dla higienicznego użytku. Zbieraliśmy je sta-
rannie i potem profesor lenart w swojej pracowni wszystko to ja-
koś wyczyścił, odmył, tak że udało się je odratować. kieszkowski  
w swoich wspomnieniach potwierdził informację, że w zamku  
w Murawach (Muhrau pow. świdnicki) odnaleziona została m.in. 
część gabinetu rycin stanisława Augusta i część zbiorów numi-
zmatycznych Muzeum narodowego wywiezionych z Warszawy  
w roku1939”5. 

Gdzie wywieziono Rejtana?

inna ważna składnica dzieł sztuki ewakuowanych z GG zo-
stała utworzona w świdnicy. do tej dolnośląskiej miejscowości 
skierowano m.in. zbiory z dystryktu Galicja. oprócz cennych dy-
wanów przetransportowano tam liczne kolekcje stanowiące wła-
sność lwowskich muzeów. W październiku 1944 r. władze GG zde-
cydowały jednak o przeniesieniu najcenniejszych zabytków ze 
świdnicy do sichowa. ta decyzja miała pozwolić na większą kon-
trolę nad zbiorami sztuki, które − mimo ewakuacji – nadal  znaj-
dowały się pod „opieką” rządu GG. dzięki temu do majątku Man-
freda von richthofena sprowadzono kolekcję malarstwa, grafik, 
map i gobelinów. Wśród tych zabytków znajdowały się m.in. dwa 
obrazy Jana Matejki – rejtan i Batory pod pskowem, które póź-

Fragment raportu na temat przedmiotów porzuconych w sichowie 
przez ewakuujących się urzędników GG. Fot. Bundesarchiv 
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stwierdził, że w zamku znajduje się spora liczba dywanów i skrzyń 
z Muzeum narodowego w W-wie i że nie wszystkie zostały urato-
wane. Wcześniej zbiory tej składnicy zabezpieczył pełnomocnik 
komit. Ekonom. rady Ministrów. skrzynie ze zbiorami zdepono-
wał w starostwie w świdnicy pod opieką referatu kult. i sztuki”10. 
Witold kieszkowski w swoich wspomnieniach z akcji rewindyka-
cyjnej na dolnym śląsku rzeczywiście podaje, że w „zamku Mi-
chałkowa (pow. Wałbrzych) znajdowała się spora liczba dywanów 
i skrzyń z Muzeum narodowego w Warszawie”. Jednak nie był  
w stanie dotrzeć do informacji pozwalających na weryfikację ich 
zawartości i poznanie losów kolekcji przywiezionych do Michałko-
wej. dlatego napisał: „niektóre ze składnic zniszczone zostały  
w czasie działań wojennych lub uległy rozproszeniu i grabieży  
(pałac w Zagórzu śląskim – kynau – pow. Wałbrzych)”11. Wiele  
lat później w pałacu w Michałkowej utworzono dom wczasowy. 
dziś po rezydencji zostały tylko fundamenty. 

Rabunek waRSzawSkich muzeów

Choć w pierwszych latach okupacji większość cennych zbio-
rów sztuki z terenu GG została zabezpieczona, zinwentaryzowana, 
przejęta i wywieziona do krakowa przez niemieckich urzędników   
− to w Warszawie nadal  znajdowało się wiele ważnych zabytków.  
po wybuchu powstania w 1944 r. niemieckie władze utworzyły kilka 
komórek, których zadaniem miało być wywiezienie z miasta wszyst-
kich cennych dóbr ruchomych – w tym dzieł sztuki. Jedna z takich 
grup powstała z inicjatywy ss; kierował nią ss-obersturmführer 
Moritz Arnhardt. Jego zespół dokonał zajęcia najcenniejszych zbio-
rów Biblioteki narodowej, w tym rękopisów pochodzących z kolek-
cji wilanowskiej, uniwersyteckiej i Biblioteki krasińskich. W dalszej 
kolejności Arnhardt dokonał przeglądu zbiorów Muzeum narodo-
wego. pierwszego dnia akcji „zabezpieczania” zabytków wybrał po-
nad 1000 obrazów, a następnego − wywiózł skrzynie zawierające 
kolekcję antyczną ze zbiorów gołuchowskich, najcenniejsze ekspo-
naty z kategorii „przemysłu artystycznego”, dzieła sztuki z rezydencji 
w suchej i kozłówce oraz „41 skrzyń i 18 obrazów nie opakowanych. 
Wymienione zbiory oraz skrzynie wraz z rzeczami z Belwederu”  
zostały w „zaplombowanych wagonach” ewakuowane do Wrocła-
wia12. szczegółową relację z udziału w tej operacji przekazali robot-
nicy przymusowi pracujący w grupie transportowej – Zygmunt  
i lucjan krupińscy oraz Mieczysław okoń. W zeznaniach odnoto-
wanych przez urzędników Ministerstwa kultury i sztuki znajdujemy  
informację wskazującą, że „w okresie, w którym pracowaliśmy we 
Wrocławiu, przeszły przez nasze ręce skrzynie z około 12−15 wago-
nów towarowych”.  Z pociągów depozyty trafiały „na skład do kre-
tendorf (chodziło o klecinę – przyp. autora) do magazynów  
Wytwórni lodu sztucznego firmy Girschke, a częściowo do okolicz-
nych majątków ziemskich”13. nie wiadomo, czy po wojnie urzędni-
cy Ministerstwa kultury i sztuki zabezpieczyli wszystkie miejsca 
wymienione przez wspomnianych robotników przymusowych. Wie-
my jedynie, że w 1946 r. na terenie magazynów Cukrowni klecina  
we Wrocławiu odnaleziono zabytki pochodzące m.in. z Muzeum 
Wojska w Warszawie.

W relacji Zygmunta i lucjana krupińskich oraz Mieczysława 
okonia znalazła się informacja wskazująca, że zanim ich grupę prze-
niesiono do innych prac, uczestniczyli w przetransportowaniu części 
zrabowanych zbiorów do „majątków” w Miechowicach oławskich  
i tyńcu Małym. ich zeznania nie zawierają jednak szczegółów doty-
czących lokalizacji obu składnic. Jeśli chodzi o Miechowice, to zapew-
ne – wzorem innych dolnośląskich miejscowości − wykorzystano  
w tym celu zabudowę folwarczną lub pomieszczenia renesansowego 
pałacu. nie wiadomo, czy niemcom udało się wywieźć z tego miejsca 
dzieła sztuki, zanim w lutym 1945 r. Miechowice zajęli rosjanie. Bra-
kuje dokumentów archiwalnych wskazujących, by natrafili na nie pol-

scy muzealnicy prowadzący na dolnym śląsku działania rewindyka-
cyjne. powojenne losy majątku miechowickiego są już typowe dla te-
go regionu polski. W 1945 r. pałac został zajęty przez repatriantów ze 
Wschodu. rok później stał się własnością rolniczej spółdzielni pro-
dukcyjnej, która zarządzała majątkiem do lat 80. W późniejszym 
okresie rezydencja trafiła w ręce prywatnych właścicieli, ale ci nie 
podjęli dostatecznych prac konserwatorskich, doprowadzając obiekt 
do ruiny. kolejna ze składnic wymieniona przez robotników  
przymusowych mieściła się w tyńcu Małym koło Wrocławia. Zgodnie 
z relacją świadków, niemcy przetransportowali tu „3 karoce złocone 
(jedna z tabliczką wskazującą, że chodziło tu o karocę stanisława  
Augusta poniatowskiego), sanie ozdobne, 4 konie wypchane, kilka 
dawnych siodeł wysadzanych kamieniami oraz 4 eksponaty etnogra-
ficzne, wojownicy z masy papierowej w strojach ludowych, prawdo-
podobnie afrykańskich”14. dokładna lista skarbów zdeponowanych  
w tej miejscowości nie jest znana, podobnie jak ich losy po zakończe-
niu wojny. dziś po pałacu w tyńcu Małym pozostała jedynie ruina. 

odkRycia w Rejonie cieplic

W ciągu ostatnich miesięcy ii wojny światowej Cieplice stały się 
jedną z największych składnic dzieł sztuki ewakuowanych z GG.  
Z dokumentów archiwalnych wynika, że do tej miejscowości  
wysłano „3 wagony z dziełami sztuki z Warszawy, awizowane przez 
dr. schellenberga… W transporcie znajdowało się ogromne herba-
rium, które dr schellenberg określił jako wyjątkowe, poza tym duża 
ilość obrazów, mebli z Wilanowa oraz dzieła sztuki różnego  
rodzaju”15. Część tych zbiorów stanowiły eksponaty wywiezione  
z warszawskiego Muzeum narodowego. dyrektor tej placówki, prof. 
stanisław lorentz, odnotował, że 11 września 1944 r. „o godz. 5 pp. 

sprawozdanie dr. Eduarda kneisela z działań konserwatorskich 
podjętych w pałacu w sichowie po przewiezieniu do tej miejscowości 
polskich zbiorów sztuki. Fot. archiwum autora
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wzgląd na zbliżający się front Grundmann zarządził odprawienie 
wagonów dalej na Zachód. dowiedział się od staatssekretära 
Böbla (dr Ernst Boepple – przyp. autora), „który mieszkał  
w pałacu i którego biuro tymczasowo znajdowało się w Warm-
brunn, że przejściowa siedziba władz GG mieści się w pałacu Zandt 
koło Cham w Bawarii. W związku z tym polecił tam skierować wa-
gony. nie wie (Grundmann – przyp. autora), czy polecenie zostało 
wykonane i czy wagony dotarły na miejsce przeznaczenia”18. po 
wojnie alianckie władze okupacyjne odnalazły w Zandt składnicę 
dzieł sztuki zawierającą zbiory pochodzące z polski, jednak nie by-
ła to zawartość wagonów stojących wcześniej na dworcu w Ciepli-
cach. W Zandt alianci odnaleźli ponad 10 tysięcy książek należą-
cych do zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, kilka dywanów  
i obrazów. transport, który zapamiętał prof. Grundmann, trafił zaś 
do miejscowości Moos w Bawarii. konserwator nie mógł wiedzieć, 
dokąd skierowano trzy wagony dzieł sztuki, ponieważ na początku 
lutego 1945 r. został zmuszony do opuszczenia dolnego śląska. 
Mimo że miał pod opieką, wraz z polskimi zbiorami, wiele cennych 
zabytków zebranych z okolicznych składnic i muzeów, do dyspozy-
cji oddano mu tylko jedną ciężarówkę. później wspominał: „nie-
stety, nie zmieściły się wszystkie dzieła przechowywane w Warm-
brunn, w bibliotece i pałacu pozostawiono więc wiele śląskich i pol-
skich zabytków, między innymi duże i ciężkie paczki z obrazami 
średniowiecznymi”. transport został włączony do „jednostki trans-

portowej Wehrmachtu i trasę od Warmbrunn 
do Coburga przebył w okresie od 13.2 do 
1.3.1945”19. kiedy Witold kieszkowski z Biura 
rewindykacji i ochrony Zabytków przy Mini-
sterstwie kultury i sztuki zjawił się w Ciepli-
cach pod koniec sierpnia 1945 r. okazało się, że 
w pałacu schaffgotschów w dalszym ciągu 
znajdowały się niezwykle cenne zabytki.  
„W magazynie bibliotecznym wykryłem kilka-
dziesiąt obrazów z sygnaturami Muzeum na-
rodowego w Warszawie i krakowie, muzeum 
diecezjalnego w tarnowie, Zbiorów Wilanow-
skich, suchej, Łazienek itp… najciekawsza by-
ła jednak zawartość 3 innych skrzyń, które  
zawierały niezwykle cenne przedmioty i Wybo-
ru”20. Większość wymienionych obiektów sta-
nowiły zabytki ewakuowane wcześniej przez 
prof. Grundmanna z Morawy. dalsze poszuki-
wania prowadzone w rejonie Cieplic przyniosły 
kolejne odkrycia. W miejscowości Hain, która 
po wojnie zmieniła nazwę na Matejkowice,  
a później przesiekę, odnaleziono obrazy Jana 
Matejki Batory pod pskowem i rejtan. kiesz-

przyjechał do Muzeum dr Alfred schellenberg, poprzednio nie-
miecki komisarz Muzeum, i zakomunikował dyrektorowi (stanisła-
wowi lorentzowi – przyp. autora), że zgłasza się na polecenie gu-
bernatora Fischera (ludwiga Fischera – przyp. autora), by wywieźć 
skrzynie z najcenniejszymi zbiorami dla uchronienia ich od znisz-
czenia. na pytanie dyrektora, dokąd byłyby przewiezione, oświad-
czył, że do niemiec, na dalsze zapytanie sprecyzował – że do Gór 
olbrzymich (riesengebirge) (karkonosze – przyp. autora), podob-
nie jak zbiory z krakowa, które już wszystkie zostały wywiezione,  
i jak część zbiorów z Wilanowa, które osobiście przewiózł poprzed-
niego dnia i załadował do pociągu w pruszkowie”16. W efekcie tych 
działań niemcy utworzyli specjalny transport składający się  
z trzech wagonów zawierających dzieła sztuki ze zbiorów war-
szawskich i wilanowskich. Jak już wspomniano, pierwotny plan za-
kładał dostarczenie tych zabytków do pałacu Manfreda von richt- 
hofena w sichowie. Właściciel wyraził jednak obawy, czy stropy 
przepełnionych pomieszczeń będą w stanie wytrzymać dodatkowe 
obciążenie. transport zatrzymano więc w Jaworze, a urzędnicy za-
częli pośpiesznie szukać innego miejsca, w którym mogłyby zostać 
złożone dzieła sztuki. Zastanawiano się nad wysłaniem kolekcji do 
wspomnianego już pałacu w Morawie. Jednak „dyspozycje zostały 
zmienione telefonicznie przez sekretarza stanu dr. Boepplego  
i w rezultacie cały transport musiałem skierować do Cieplic, do pa-
łacu hrabiego schaffgotscha”17. Boepple najprawdopodobniej oba-
wiał się, że pomieszczenia udostępnio-
ne przez właścicieli pałacu w Morawie 
również nie będą w stanie pomieścić 
takiej liczby dzieł sztuki. ostatecznie 
transport wysłano więc do Cieplic  
i 16 stycznia 1945 r. prof. Grundmann 
poinformował dr schellenberga, że „w pa-
łacu i w bibliotece w Cieplicach ślą-
skich wystarczy jeszcze według moich 
szacunków miejsca na zabezpieczenie 
przynajmniej czterech wagonów dóbr 
kultury.” kiedy Grundmann opuścił 
Wrocław z zamiarem zorganizowania 
swojego biura w Cieplicach, stwierdził 
na miejscu, że pałac schaffgotschów 
„był do tego stopnia wypełniony polski-
mi dobrami kultury oraz zbiorami naj-
widoczniej z jakiegoś muzeum  
przyrodniczego, że zachodziła obawa  
o wytrzymałość stropów. na dworcu 
kolejowym stały jeszcze dwa nie rozła-
dowane wagony. nie tyle z powodu 
problemów z obciążeniem, co przez 

Zdewastowany pałac w Miechowicach oławskich. Fot. archiwum autora ruiny zabudowań folwarcznych w tyńcu Małym. Fot. archiwum autora

pozostałości rezydencji Manfreda von richthofena 
w sichowie. Fot. archiwum autora
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kowski relacjonował później, że odkrycia dokonano w restauracji 
„Waldschoesschen, w miejscowości Hain. Gdy polscy poszukiwa-
cze skradzionych skarbów wstąpili do Waldschloesschen, znaleźli 
tam, prócz skrzyń z płótnami Matejki, kilkanaście skrzyń i kilka-
dziesiąt płócien ewakuowanych z wrocławskich muzeów. pośród 
skrzyń wypełnionych dokumentami wywiezionymi z archiwum ar-
chidiecezji wrocławskiej było też kilka z rzeczami zrabowanymi na 
Wawelu oraz dwie opatrzone napisem: „Eigentum – seichau” 
(Własność - sichów)”21.

 bezcenne autoGRafy  
i inne SkaRby kultuRy

poza wymienionymi składnicami, które można uznać za 
główne miejsca przechowywania najcenniejszych zabytków wy-
wiezionych z terenu GG, niemieccy urzędnicy utworzyli kilka 
mniejszych depozytoriów. Za ich dobór byli odpowiedzialni  
wspomniany już dr Boepple, dr palezieux i dr Gustav Abb, kie-
rownik bibliotek na terenie GG. to Abb, już w czerwcu 1944 r., 
uzgodnił z prof. Grundmannem, że wybrany przez niego zespół 
cennych rękopisów zostanie przewieziony do miejscowości 
Adelsdorf (Zagrodno). W sierpniu 1944 r. właścicielka tego ma-
jątku poinformowała konserwatora, że do jej pałacu dotarły  
„174 skrzynie zawierające zbiory staatsbibliothek krakau”. 
Wśród tego zasobu były też zbiory bibliotek warszawskich, kra-
kowskich i lwowskich – wśród nich m.in. rękopisy Adama Mic-
kiewicza, Juliusza słowackiego, Henryka sienkiewicza, Alek-
sandra Fredry, stefana Żeromskiego, chopinalia i wiele innych 
bezcennych zabytków piśmienniczych. Główną część kolekcji 
stanowiły zasoby wywiezione z ossolineum we lwowie.  
„W dwóch transportach znalazły się najcenniejsze kolekcje osso-
lineum (ok. 2300 rękopisów, ok. 2200 dyplomów, ok. 1800 starych 
druków oraz ok. 2300 rysunków, kolekcja Baworowskich, a także 
monety i medale). W marcu i kwietniu 1944 r. zostały przewiezione 
do krakowa, gdzie miały bezpiecznie przetrwać w piwnicach  
Biblioteki Jagiellońskiej, jednak w lipcu 1944 r. władze niemieckie 
postanowiły przewieźć je do rzeszy”22. po zakończeniu wojny  
pałac w Zagrodnie zajęli rosjanie i w ich ręce wpadła duża ilość 
bezcennych manuskryptów. Część z nich została zniszczona, inne 
wywieziono do Zsrr. Fragmenty tej kolekcji zostały zabezpieczo-
ne przez polskich osadników i później wróciły do ossolineum.

POdSuMOWANIE

Witold kieszkowski w swojej publikacji składnica muze-
alna paulinum i rewindykacja zabytków na dolnym śląsku  
z 1948 r. napisał: „ogólny bilans prac rewindykacyjnych na 

śląsku, którymi kierowałem bezpośrednio lub w których bra-
łem udział, wyraża się cyfrą 131 samochodów ciężarowych  
i 22 wagonów towarowych, przeważnie 30 tonowych.”23 nie 
wszystkie zabytki w tych transportach stanowiły własność 
polskich muzeów. Wśród rewindykowanych przedmiotów były 
zbiory niemieckie, stanowiące własność dolnośląskich muze-
ów lub prywatnych właścicieli. to dowodzi, że bilans działań 
rewindykacyjnych podjętych na tym terenie był niekorzystny dla 
polskich placówek muzealnych i zbiorów prywatnych.  oznacza to, 
że dolny śląsk wciąż stanowi niezwykle ważne miejsce dla poszu-
kiwań tropów prowadzących do wyjaśnienia losów polskich zbio-
rów sztuki, które do dziś uznawane są za straty wojenne. 
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