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Pod koniec 2007 r. Departament ds. Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicà w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wznowi∏ dwie ksià˝ki: wydany w 1998 r. katalog Straty wojenne. Malarstwo polskie, opracowany przez Ann´ Tyczyƒskà
i Krystyn´ Znojewskà oraz Straty
wojenne numizmatyki. Raport wst´pny, autorstwa Roberta Pieƒkowskiego, opublikowany po raz
pierwszy w 2000 r.
Ich nak∏ad dawno zosta∏ wyczerpany, co Êwiadczy zarówno
o zainteresowaniu tematykà strat
wojennych, jak i zapotrzebowaniu
na tego typu publikacje.
Pierwsza ze wznowionych pu-

blikacji, otwierajàca przed dziesi´ciu laty seri´ strat wojennych zabytków ruchomych, zawiera opisy i fotografie 442 obrazów utraconych
podczas II wojny Êwiatowej. ProÊby
o t´ ksià˝k´ przychodzi∏y z ca∏ego
Êwiata, a na aukcjach e-buy’u osiàgn´∏a nawet cen´ 120 USD. Kilkakrotnie pos∏u˝y∏a identyfikacji odnalezionych obrazów i by∏a wykorzystywana podczas sk∏adania
wniosków rewindykacyjnych. Jej
dodruk zosta∏ uzupe∏niony o aneks
zawierajàcy fotografie odnalezionych obrazów, w wi´kszoÊci kolorowe, z krótkim dwuj´zycznym opisem oraz o adnotacje przy notach
katalogowych zawierajàce odpowiednià informacj´ o odzyskaniu

Jan Bàkowski (1872 - ?) Portret królowej hiszpaƒskiej – Marii Krystyny z Habsburgów,
olej, p∏ótno, 57 x 45 cm

dzie∏a. Znalaz∏a si´ ona przy opisach
obrazów nale˝àcych do arcyksi´cia
Habsburga z ˚ywca, pastelach
Wyspiaƒskiego, dzie∏ach Brandta,
Breslauera, Fa∏ata, Matejki, Gierymskiego, Gersona, Gryglewskie-

Wojciech Kossak (1856-1942) Wyjazd rodziny Habsburgów saniami z zamku ˝ywieckiego, olej, plótno, 150 x 250 cm

go i Kossaka. Tu˝ przed przekazaniem ksià˝ki do druku dotar∏a do
nas wiadomoÊç o mo˝liwoÊci powrotu do kraju obrazu W ˝niwa
p´dzla Aleksandra Mroczkowskiego, co pozwoli∏o na chwil´ przed
zakoƒczeniem sk∏adu wprowadziç
odpowiednià korekt´.
R. Pieƒkowski w swojej ksià˝ce omawia spustoszenia, jakie
w wyniku II wojny Êwiatowej dotkn´∏y numizmatyczne kolekcje
nale˝àce do muzeów, instytucji czy
osób prywatnych z terenów Polski
w granicach po 1945 r. W odró˝nieniu od Strat wojennych. Malarstwo polskie nie ma ona formy katalogu, a jedynie w sposób ogólny
autor omawia zbiory oraz rodzaj
i zakres ich strat. Mimo braku katalogu przyczyni∏a si´ jednak istotnie do odzyskania monet pochodzàcych z Warmàtowic.
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