
Karol Estreicher jr

i f

STRATY KULTURY 
POLSKIEJ 
pod okupacją niemiecką 

1939-1944 
wraz z oryginalnymi dokumentami grabieży

❖ ❖ *

CULTURAL LOSSES 
OF POLAND 

during the German occupation 
1939-1944

with original documents of the looting



4%

Karol ESTREICHER jr 1906-1984
XI Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Absolwent Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, profesor dr hab. 
w macierzystej uczelni.
W sierpniu 1939 r. ewakuował z Krakowa 
do Sandomierza słynny ołtarz z Kościoła 
Mariackiego dłuta Wita Stwosza.
Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. 
i rozbiciu jego oddziału przedarł się przez 

Węgry do Francji, gdzie na rozkaz generała 
Władysława Sikorskiego opiekował się 
ewakuowanymi z Polski dziełami sztuki, 
które tuż przed kapitulacją Francji przewiózł 
z Bordcaux do Anglii.

W latach 1940-1945 mjr Karol Estreicher kierował biurem rewindykacji 
polskiego mienia kulturalnego przez Rządzie Polskim w Londynie.
Był współtwórcą i aktywnym członkiem ..The Vaucher Committee”, która 
gromadziła wykazy dziel sztuki zagrabionych przez Niemców 
w okupowanej m.in. Polsce oraz w Kartotece pomysłu Karola Estreichera 
nazwiska grabieżców (ponad 600 nazwisk).
W latach 1945-1947 major Karol Estreicher był najskuteczniejszym polskim 
rewindykatorem zagrabionych skarbów kultury narodowej rozproszonych na 
terenie byłej III Rzeszy Niemieckiej. W maju 1946 r. przywiózł do Krakowa 
pociągiem składającym się z 26 wagonów: Ołtarz Mariacki, obrazy Rembrandta, 
Canaletta i inne skarby kultury.
Redaktor i współautor książki _,The Cultural Losses Of Poland”, wieńczącej 
wieloletnią działalność biura rewindykacyjnego w Londynie.

Karol ESTREICHER jr. 1906-1984,
XI chairman of the Friends of Fine Arts Society (FFAS) in Cracow 
Graduate in Art History of the Jagiellonian University in Cracow, 
Professor Ph.D of the same university.
In September 1939 he evacuated the famous St Mary’s Church altar by Wit 
Stwosz from Cracow to Sandomierz. Following the outbreak of World War 11 in 
1939 and the crushing of his division he madę for France through Hungary 
where on General Władysław Sikorskrs order he looked after Works of art 
evacuated from Poland. which he took away from Bordeaux to England shortly 
before French capitulation.
In the years 1940-45 led major Karol Estreicher the Polish office for restitution 
of Polish property by the Polish governmcnt in London.
Co-author and active member of the “Vaucher Cómmitte”, which kept a record 
of works of art stolen by the Germans in occupied territories, among others in 
Poland, and a register initiated by Karol Estreicher containing names of looters 
(in excess of 600 names).
In the years 1945-47 major Karol Estreicher was the most effective Polish 
restitution officer of stolen national cultural treasures spread throughout the 
territories of former Third Reich.
In May 1946 he brought to Cracow by train madę up of 26 wagons: St Mary’s 
Church altar, paintings by Rembrandt, Canaletto and other cultural treasures. 
Editor and co-author of the book “Cultural Losses of Poland” crowning many 
years of the restitution office's activity in London.
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Zbigniew Kazimierz Witek 
Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie

Na początku 2001 roku odnaleziono w Archiwum Rodu Estreicherów Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie niepozorną, starannie jak na czas wojny, wyda
ną w Londynie, po angielsku, książeczkę CULTURAL LOSSES OF POLAND.

Ten niezwykły Katalog strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką w latach 
1939-1945 był owocem pracy siedmioosobowego zespołu rewindykacyjnego powoła
nego za wiedzą i aprobatą generała Sikorskiego, a kierowanego przez dr Karola Es
treichera.

Pracownicy Biura Rewindykacyjnego, Londyn 1943 r. 
W środku szef Biura, dr Karol Estreicher.
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Wstęp Straty kultury polskiej

Informacje gromadzone przez zespól rewindykacyjny od początku wojny pozyskiwa
no z raportów szpiegów, wywiadu ruchu oporu głównie Armii Krajowej, z ustnych prze
kazów, korespondencji, z analizy niemieckiej prasy i naukowych opracowań (tzw. biały 
wywiad), z opowieści uciekinierów a nawet plotek.

Gdy więc w 1943 roku, w Londynie powstała aliancka Komisja ds. Ochrony i Zwro
tu Dóbr Kultury zwana Komisją Vauchera (od nazwiska stojącego na jej czele przed
wojennego dyrektora Luwru), której celem było utworzenie niezwykłego banku, 
zawierającego zarówno informacje dotyczące grabieży dzieł sztuki z terenów okupowa
nych przez Niemców jak i nazwiska często utytułowanych organizatorów tego niecne
go procederu, to jak napisała Lynn H. Nicholas w „Grabieży Europy”:

„Tylko jeden kraj był już w pełni do tego przygotowany. Niezmordowany Karol Es
treicher z Polski sporządził takie listy, nie zawsze dokładne, oparte na najprymitywniej
szym materiale wywiadowczym, jednakże godne podziwu z uwagi na ujawnione w niej 
masowe przemieszczenia polskich dóbr kultury narodowej”.

Po zapoznaniu się z przerażającą treścią katalogu postanowiłem:
1. przetłumaczyć całość na język polski i oddać do rąk Polaków ten ponury doku

ment ku pamięci, przestrodze i do ewentualnego wykorzystania
2. dokonać analizy ilościowo-jakościowej strat kultury polskiej
3. dołączyć oryginalne dokumenty niemieckie związane z grabieżą dóbr kultury 

w Polsce
4. udostępnić badaczom, krytykom i wszystkim zainteresowanym poprzez internet, 

wszystkie dokumenty związane z grabieżą dóbr kultury oraz ich niszczeniem
5. zainicjować sporządzenie katalogu strat mienia prywatnego, zagrabionego w Pol

sce z podeptaniem Konwencji Haskiej z 1907 roku, artykuł 46 Przepisów prawa 
wojennego: „Honor i prawa rodzin życie i własność prywatna obywateli jak rów
nież religijne przekonania i praktyki będą poszanowane. Własność prywatna nie 
będzie konfiskowana”

6. poprosić członka Zarządu TPSP, kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego 
UJ prof. Kazimierza Lankosza o opracowanie tekstu „Prawnych aspektów rosz
czeń państwa polskiego i jego obywateli w świetle prawa międzynarodowego doty
czących zagrabionych bądź zniszczonych dóbr kultury narodowej”.

Analiza ilościowo-jakościowa strat ruchomych dóbr kultury, niepełnych bo nie 
uwzględniających splądrowanej i spalonej po powstaniu Warszawy z której Niemcy wy
wieźli samych tylko markowych fortepianów ponad 5000 szt. oraz tysiące mebli, obra
zów, dywanów, pamiątek historycznych, po dodaniu strat związanych z wycofywaniem 
się Niemców, plądrujących dwory, domy prywatne i inne miejsca, daje obraz przeraża
jących, wręcz niewyobrażalnych strat. I tak do połowy 1944 roku utraciliśmy co naj
mniej:
- 22 min. tomów książek
- 933 tys. egz. +100 tys. plików dokumentów
- 1 min. 815fyś. woluminów
- 750 tys. tomów i 1 min. 800 tys. egz. akt
- 13 652 egz. starych ksiąg
- 31 859 egz. inkunabułów
- 69 267 egz. rękopisów
- 53 505 egz. rzadkich ksiąg
- 47 370 egz. map
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- 2 331 egz. starodruków
- 2 300 egz. poloników
- 1 254 pergaminów
- 822 zabytkowych atlasów
- 679 prac doktorskich
- 459 229 szt. eksponatów muzealnych
- 293 580 rycin
- 150 500 dziel sztuki
- 142 814 rysunków
- 118 870 monet złotych i srebrnych
- 12 972 depozytów muzealnych
- 9 869 obrazów
- 5 589 grafik
- 5 238 rzeźb
- 3 545 medali
- 4 500 cennych fotografii
- 1 000 exlibrysów

oraz naczynia liturgiczne, szaty, unikatowa broń itd.

Do przedstawionych powyżej strat ruchomych dóbr kultury należy dodać nierucho
mości. Zabytkowe budowle: zniszczone, zburzone, zarekwirowane, przebudowane, 
spalone, zrabowane, wysadzone z premedytacją, jak Zamek Królewski w Warszawie 
w grudniu 1944 roku, skonfiskowane, zbombardowane, jak klasztor w Częstochowie we 
wrześniu 1939 roku: kościoły, katedry, klasztory, synagogi, skarbce kościelne, kaplice, 
seminaria, cmentarze różnych wyznań, archiwa różnych typów, pałace, ratusze, dwory, 
zabytkowe kamienice, pomniki, muzea, zamki, galerie ze zbiorami, biblioteki, gabine
ty, szkoły wyższe, instytuty, teatry, gmachy publiczne...

Do dokładniejszej wyceny strat powrócę w dalszej części niniejszych rozważań.
Do strat kultury bodaj najboleśniejszych należą straceni bezpowrotnie ludzie, 

zwłaszcza szczególnie zajadle tępieni przedstawiciele inteligencji, ale nie tylko...
Dzieła sztuki od najdawniejszych czasów padały ofiarą prawa łupu, okupu bądź od

wetu. Bywały przyczyną wojen, pożądliwości władców i szantażu.
W 1874 roku, na zwołanej z inicjatywy cara Aleksandra II Konferencji Brukselskiej 

uchwalono ograniczanie kontrybucji wojennej i rekwizycji do rzeczywistych potrzeb 
wojny (nie ratyfikowano z powodu odmowy lorda Derby), której art.8 brzmial: „Wła
sność gmin i zakładów przeznaczonych na cele religijne, artystyczne i naukowe, nawet 
stanowiące własność państwa, ma być traktowana jak własność prywatna. Sekwestr, 
zniszczenia i umyślne poniżanie tego rodzaju zakładów, jak również pomników histo
rycznych dzieł sztuki i nauki winno być ścigane przez właściwe władze”

Najlepiej sformułował sprawę własności kulturalnej odważny Quatremere de Quin- 
cy, protestując przeciw rabunkom dokonanym przez Rewolucję francuską.

W liście do gen. Miranda napisał: „nauka i sztuka od dawna tworzą w Europie Re
publikę, której obywatele związani są umiłowaniem i szukaniem dobra i prawdy. 
Wszystko co do tego celu zmierza jest wspólną własnością a żadnemu narodowi nie 
wolno tej własności nabywać ani nią dysponować”.

Niestety mimo wzrostu świadomości narodów niektóre z nich już w wieku XIX 
i w początku XX nie szanowały prawa narodów.
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Prusacy podczas wojny z Francją w 1870 roku:
- zbombardowali Strasburg doprowadzając do pożaru biblioteki, muzeum i galerii ob

razów.
- podpalili zamek w Saint-Cloud pełen dziel sztuki i pamiątek
-podczas oblężenia Paryża zbombardowali kościół Saint-Sulpice, Sorbonę i inne 

obiekty.
Te same Prusy w roku 1900 podczas tłumienia powstania „bokserów” w Chinach, 

zorganizowały 35 „ekspedycji karnych”. Ekspedycje te polegały na wymordowaniu ca
łej ludności wytypowanego na ofiarę miasta i na doszczętnym jego spaleniu. Pozostałe 
7 „sojuszniczych” armii ekspedycyjnych zorganizowało w sumie 13 takich karnych wy
praw.

Po zajęciu w dniu 23 sierpnia 1900 roku Pekinu wojska „karnej ekspedycji” plądro
wały i zabijały Chińczyków bez litości. Rozbijano kolbami bezcenną porcelanę, gdyż 
żołnierze szukali złota i srebra. Żołnierze i oficerowie opuszczający Chiny byli obłado
wani skarbami starożytnego miasta.

Podczas 1 wojny światowej Niemcy:
- obrabowali z kosztowności i dziel sztuki katedrę w Noyon, kościoły w Sampigny, Can- 

dor, Appily, Notre-Dame w Chauny.
- zniszczyli katedrę koronacyjną królów francuskich w Reims.

Również armia austriacka ostrzeliwała kościoły i klasztory traktując ich wieże jako 
potencjalne punkty obserwacyjne. Z kościołów o szczególnie dużej wartości zabytkowej 
ucierpiały kościół i klasztor Cystersów w Koprzywnicy kolo Sandomierza i kolegiata 
gotycka w Wiślicy. Armia rosyjska też miała wiele na sumieniu...

Powyższe przykłady wandalizmu to niewielkie akcje w porównaniu z tym, co miało 
się zdarzyć podczas II wojny światowej w Europie.

Ekipa Hitlera, w skład której wchodzili również naukowcy, przygotowała się do gra
bieży Europy grubo przed 1939 rokiem.

Z punktu widzenia stosunku do zabytków i dzieł sztuki przygotowano trzy warianty 
rozwiązań.

I wariant: W Europie Zachodniej, którą uważano za cywilizacyjnie wyższą od 
Wschodu, nie niszczono na ogół dzieł sztuki, natomiast w bardzo rozległej skali prak
tykowano grabież.

II wariant: Dotyczył Wschodu traktowanego przez hitlerowskich teoretyków jako 
„cywilizacyjnie niższy” wobec tego niszczono wszystko co się tylko dało. Wariant ten 
dotyczył głównie Związku Radzieckiego.

III wariant: Pośredni dotyczył Polski. Co rodzime, polskie podlegało w zasadzie nisz
czeniu, jako przejaw „kultury niższej”. Natomiast wszystko co miało jakikolwiek zwią
zek z Zachodem było z reguły klasyfikowane jako objaw wpływów niemieckich i to 
w sposób doskonale zorganizowany „zabezpieczano” i wywożono.

Permanentna konieczność ochrony materialnych dowodów wielowiekowej historii 
i kultury przed wandalizmem mocarstw rozbiorowych Austrii, Prus i Rosji sprawiła, że 
przez ponad dwa wieki polskie zbiory krążyły od Berlina po Paryż, od Rosji po Szwaj
carię.

Wobec zbliżającej się II wojny światowej, polski rząd podjął środki zaradcze dość 
późno bo dopiero 25 czerwca 1939 roku. Sygnały o zbliżającym się niebezpieczeństwie 
przekazywane były dyskretnie, by nie siać paniki i nastrojów defetystycznych.
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Dzieła sztuki z wielu wiejskich rezydencji i dworków znalazły schronienie u przyja
ciół i krewnych na, jak sądzono, bezpiecznym Wschodzie lub zostały wysłane do od
działów Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Lwowie.

Licząca ponad 5000 sztuk kolekcja obrazów, obiektów starożytnych, porcelany, gra
fik została przewieziona przez Czartoryskich z Gołuchowa, Poznania i Krakowa do ich 
letniej, wiejskiej rezydencji w Sieniawie.

Rodzina Tarnowskich zabezpieczyła się dodatkowo przesyłając 20 swoich najlep
szych obrazów do ufundowanego przez Lubomirskich muzeum we Lwowie, gdzie prze
chowywano również wspaniałą kolekcję rysunków Diirera, będących obiektem 
pożądania Adolfa Hitlera.

Inną metodę wybrał Książę Drucki-Lubecki, który zakopał swoje srebra w piwnicy 
zaś hrabia Alfred Potocki z Łańcuta najcenniejsze przedmioty schował w specjalnych 
kryjówkach, resztę pozostawił na miejscu w swej rezydencji, w zamku w Łańcucie.

Polska, według niemieckich pomysłów, miała być tworem całkowicie niemieckim. Jej 
kultura i naród miały zostać wyeliminowane i zastąpione przez nowy porządek Hitlera.

Podczas rozmowy z Martinem Bermanem i Hansem Frankiem Hitler oświadczył: 
„Polacy będą niewolnikami Wielkiej Rzeszy Niemieckiej”.

Zabytki i dzieła sztuki w stopniu nie mniejszym niż ludzie musialy dopasować się do 
tego nowego, niemieckiego porządku.

W ogniu bitew nieuniknione są pewne zniszczenia i rabunki, jednakże w trakcie tej 
hitlerowskiej inwazji na Polskę dwa elementy stały się wkrótce ewidentne:
- niezwykle szczegółowa wiedza o lokalizacji dzieł sztuki
- nadmierne niszczenie polskich zabytków.

Przykładem może tu być zbombardowanie w pierwszych godzinach wojny klasztoru, 
w którym znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i który jest naj
świętszym Sanktuarium Polski, miejscem pielgrzymek. Nie było to żadną koniecznością 
militarną lecz próbą złamania ducha narodu.

Bombardowano najstarsze, zabytkowe dzielnice miast bombami zapalającymi oraz 
pociskami artyleryjskimi, burzącymi np. poważnie uszkadzając Zamek Królewski 
w Warszawie.

8 września 1939 roku wkroczyła do Sandomierza czternasta armia generała Lista 
i w ciągu zaledwie tygodnia jednostka SS odnalazła ukryty w Katedrze Ołtarz Wita 
Stwosza ewakuowany tam z Krakowa przez Karola Estreichera.

W kilka dni później Ołtarz wysiano do skarbca Banku Rzeszy w Berlinie, pieczę nad 
tą operacją sprawował Untersturmfuhrer SS Paulsen.

W całym kraju splądrowano wielkie dwory znajdujące się na trasie przemarszu 
wojsk. Wskazano Niemcom ceglane piwnice z Sieniawie, gdzie ukryto zbiory Czartory
skich. Częściowo rozkradli je żołnierze Wermachtu a resztę wywieźli Niemcy później.

Gestapo torturami zmusiło Juliana hr. Tarnowskiego do wyjawienia miejsca ukrycia 
swoich zbiorów.

Po zajęciu banków, nazistowscy oficerowie metodycznie otwierali prywatne skrytki 
depozytowe, badali ich zawartość i często rozkradali.

Rolę Kościoła Niemcy zredukowali niemal do zera. Wymordowano setki księży, nie 
zezwalano na modlitwy w języku polskim, skuwano polskie napisy nawet na nagrob
kach zastępując je niemieckimi.

Palono synagogi, święte księgi wrzucano do ognisk, a nagrobkami z cmentarzy ży
dowskich brukowano ulice lub używano do budowy basenów kąpielowych.
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Niemcy mieli pewne kłopoty z eksterminacją ziemiaństwa, ponieważ wielkie polskie 
rody były skoligacone z rodami niemieckimi, trudno więc było traktować jako podludzi.

Gestapo i SS przez całą okupację monitorowały i przesłuchiwały przedstawicieli zie
miaństwa i arystokracji, karząc więzieniem czy karą śmierci za najdrobniejsze podejrze
nia o przynależność do organizacji podziemnych bądź sprzyjanie Armii Krajowej.

Jednak wielu wyższych oficerów Werhmachtu głównie arystokratycznego pochodze
nia, ignorowało dyrektywy Hitlera nie spełniając ich.

Zdarzało się, że oficerowie niemieccy, zakwaterowani zwykle w najlepszych aparta
mentach polskich zamków, ostrzegali pod koniec wojny swoich przymusowych gospo
darzy o zbliżającym się froncie i rychłym nadejściu Rosjan.

W ten sposób nakłonili wielu zagrożonych, z powodu swojego pochodzenia, np. Po- 
tockichdo opuszczenia swych siedzib na Kresach.

Po doświadczeniach z Austrią i Czechosłowacją Hitler i Góring wiedzieli już, że „za
bezpieczanie” skonfiskowanych dzieł sztuki należy starannie kontrolować.

Góring wyznaczył dawnego austriackiego komisarza do spraw sztuki Kajetana 
Muhlmanna na stanowisko komisarza do spraw ochrony dzieł sztuki na terenach oku
powanych.

To cyniczne bezprawie usiłowano zakamuflować całym szeregiem aktów mających 
dać planowanemu rabunkowi „podstawę prawną”. I tak:
- rozporządzeniem z 15 listopada 1939 roku zajmowano albo konfiskowano całe mie

nie państwowe, „celem zabezpieczenia społecznie użytecznych wartości wszelkiego 
rodzaju”.

- rozporządzeniem z dnia 24 września 1940 roku przenoszono „formalnie” własność 
zajętego poprzednio mienia Państwa Polskiego na Generalne Gubernatorstwo.
Inaczej postąpiono z mieniem prywatnym:

- natychmiastowej konfiskacie (Einziehung) podlegało mienie „żydowskie” i „bezpań
skie”.

- mienie prywatne, które nie podlegało pod któreś z tych określeń, podlegało w zasa
dzie tylko zajęciu i to nie z mocy ustawy, lecz w ramach „wyłącznego zwierzchniego 
prawa (Hoheitsrecht) generalnego gubernatora”
Z prawa tego mógł on korzystać w sposób całkowicie dowolny, skoro tylko zajęcie 

wydawało mu się potrzebne do wykonania „zadań użyteczności społecznej”.
Obok tych norm, dotyczących mienia polskiego w ogóle, wydano normy specjalne dla 

„usankcjonowania” grabieży polskiego mienia kulturalnego. Rozporządzenie General
nego Gubernatora z 16 grudnia 1939 roku było normą zasadniczą i przewidywało zaję
cie całego publicznego zasobu dziel sztuki w Generalnym Gubernatorstwie „dla 
wypełniania zadań użyteczności społecznej” i definiowało, że do „publicznego zasobu 
dzieł sztuki” należą nie tylko zbiory państwowe ale również kościelne z wyjątkiem 
przedmiotów niezbędnych do codziennych czynności liturgicznych, a wreszcie i te z pry
watnych, które obejmuje „ochrona zabytków”.

Powyższe rozporządzenie sankcjonowało ex post akcję prowadzoną od 6 październi
ka 1939 roku, kiedy rozpoczął działalność, przy pomocy licznej ekipy ekspertów, dr Ka
jetan Miihlmann, mianowany przez Góringa „specjalnym pełnomocnikiem dla 
zabezpieczania i rejestracji skarbów sztuki i kultury”.

Szczegóły akcji unormowały oprócz rozporządzenia z dnia 16 grudnia 1939 roku 
przepisy wykonawcze, zaś sama akcja została przygotowana przed wybuchem wojny 
przez Osteuropa-Institut we Wrocławiu, a czołową rolę wśród ekspertów odegrał pro
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fesor Uniwersytetu we Wrocławiu, Dagobert Frey, który przed wojną uchodził za szcze
gólnego miłośnika kultury polskiej.

Nim nastała zima 1940 roku, przy pomocy znanych niemieckich historyków sztuki, 
Miihlmann zebrał najważniejsze dzieła sztuki w Generalnej Guberni, podzielił na trzy 
kategorie i zmagazynował w Krakowie, początkowo w piwnicach Biblioteki Jagielloń
skiej a następnie na Wawelu. Opublikował również katalog ze zdjęciami i opisem eks
ponatów.

Z końcem listopada 1939 roku do Krakowa przyjechał na inspekcję wysłannik Hitle
ra dr Hans Posse. Owocem jego podróży był raport z działań Muhlmanna.

Kustoszom i właścicielom dóbr kultury okupant nakazał złożyć zeznania co do sta
nu posiadania, a ukrywanie, sprzedaż czy wywiezienie dzieł sztuki z Generalnej Gu
berni było karane więzieniem. Dotyczyło to zarówno zbiorów prywatnych jak 
i kościelnych.

Archiwum Rzeszy w Gdańsku udostępniło katalogi prywatnych bibliotek, których za
wartość następnie zrabowano i zrzucono na stertę w jednym z kościołów w Poznaniu. 
Do lutego 1941 roku zgromadzono tam ok. 2,3 min. woluminów.

Po przyjeździe do Generalnej Guberni Miihlmann stwierdził, że wiele obiektów zo
stało z Polski wywiezionych a co gorsza, ruiny Zamku Królewskiego stały się swego ro
dzaju targowiskiem dla niemieckich dygnitarzy.

Nie dał najlepszego przykładu sam gubernator Hans Frank, który podczas pierwsze
go obchodu Zamku ze swoją liczną świtą zerwał srebrne orły znad baldachimu nad tro
nem i wsadził je sobie do kieszeni.

Meble, srebrne zastawy i inne przydatne przedmioty były sortowane i zawożone do 
rezydencji wysokich dygnitarzy, ich żon i kochanek.

W 1944 roku po zdławieniu powstania w Warszawie, Niemcy metodycznie podpalali 
całe dzielnice, wcześniej mieszkania te były ograbiane. Transporty nie skatalogowanych 
łupów wysyłano do Poznania lub rozkradalyje nie kontrolowane oddziały wojskowe.

W ciągu kilku miesięcy po powstaniu w 1944 roku żołnierze hitlerowscy zniszczyli 
prawie całą zabytkową Warszawę.

Wysadzili wówczas w powietrze katedrę, kościół Jezuitów, pałace Bruhla i Saski, pra
wie wszystkie ocalałe dotąd pomniki: Józefa Poniatowskiego, Adama Mickiewicza, Bo
gusławskiego, Lotnika, Sapera...

Spalili doszczętnie Bibliotekę Krasińskich z bezcennym zbiorem rękopisów, inkuna
bułów i starodruków, Archiwum Miejskie, Archiwum Akt Nowych.

Wypalili wnętrza Łazienek i Belwederu, które zaminowano lecz nie wysadzono, ze 
względu na wymuszoną sytuacją wojenną naglą ucieczkę z Warszawy.

Szczytowym, cynicznym aktem niemieckiego barbarzyństwa było zburzenie Zamku 
warszawskiego w grudniu 1944 roku, w dwa miesiące po upadku powstania i wysiedle
niu ludności cywilnej.

W 1943 roku Muhlmanna zastąpi! nowy doradca artystyczny gubernatora Franka dr 
Wilhelm Ernst Pali'zieux z zawodu architekt, który w styczniu 1945 roku zorganizował 
ewakuację polskich dóbr kultury. Większość wywieziono na Morawy kolo Świdnicy, ale 
najcenniejsze obiekty zabrał Frank do Neuhans w Bawarii, gdzie niektóre z nich odna
leziono podczas aresztowania byłego gubernatora w dniu 4 maja 1945 roku.

W różnych okresach wywieziono do Niemiec niemal wszystkie ważniejsze eksponaty 
z polskich zbiorów a wśród nich: Ołtarz Wita Stwosza, Damę z Łasiczką Leonarda da 
Vinci i jedyny Portret młodzieńca Rafaela, oba z Muzeum Czartoryskich w Krakowie, 
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Vischerowskie płyty grobowe z katedry poznańskiej, sławną kolekcję waz antycznych 
z Gołuchowa.

Nigdy nie wróciły do Polski ani płyty Vischera ani Rafael, ani nieprzeliczone dzieła 
sztuki, które zagrabili z mniej znanych zbiorów oficerowie i urzędnicy hitlerowscy. 
Niszczono inwentarze, odmawiano wydawania pokwitowań, zacierano ślady co utrud
niało późniejsze poszukiwania.

Akcja grabieży na terenach ziem „włączonych” bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej 
była zorganizowana inaczej. Konfiskata objęła tutaj dzieła sztuki stanowiące własność 
prywatną wszystkich Polaków a nie tylko Żydów jak to było w Generalnej Guberni.

W głąb Niemiec wywożono mniej przedmiotów by nie ogołocić ziem „rdzennie nie
mieckich”, by jaskrawszym był kontrast pomiędzy nimi, a rzekomo nieokrzesanym Ge
neralnym Gubernatorstwem.

Akcją konfiskacyjną kierował etnograf profesor Heinrich Harmjanz mający do po
mocy Wolframa Sieversa i dr Krauta oraz całą plejadę uczonych i artystów.

Ich akcja przyniosła obfity plon. 2 maja 1941 roku raportowano do Berlina o prze
szukaniu 500 gmachów w tym 74 pałaców i 96 dworów. W wyniku czego skonfiskowa
no i „zabezpieczono”: 102 biblioteki,15 muzeów, 3 galerie obrazów, 2 zbiory broni, 10 
zbiorów naczyń antycznych oraz 21 zbiorów prywatnych różnych.

Skonfiskowano przy tej okazji: 1100 obrazów, 25 rzeźb, 500 mebli, kilkaset dywanów, 
kilkaset sztychów, 33 skrzynie z dziełami sztuki kościelnej, 25 skrzyń metali szlachet
nych.

W obliczu zbliżającej się klęski Niemiec, na przełomie 1944/45 roku skonfiskowane 
dzieła sztuki w panice wywożono w głąb Rzeszy.

Wiadomości docierające na Zachód 
o grabieżach i wandalizmie niemieckim 
budziły powszechne oburzenie, wobec 
czego alianci postanowili przygotować 
się do przyszłej akcji rewindykacyjnej.

Głównie z polskiej inicjatywy, po kil
kumiesięcznym pobycie Karola Estre
ichera w Stanach Zjednoczonych (1943 
r.), powstał specjalny komitet zwany 
Komisją Robertsa. Jej członkowie byli 
całkowicie przekonani, że kontrola nad 
olbrzymią ilością dzieł sztuki, które 
zmieniły właścicieli musi przypaść ar
mii, która będzie okupować pokonane 
Niemcy.

W kwietniu 1944 roku zaczął działać 
w Londynie międzysojuszniczy komitet 
zwany Komitetem Vauchera.

Zarówno Komisja Robertsa jak i Ko
mitet Vauchera zgromadziły bogatą do
kumentację dotyczącą przemieszczenia 
dóbr kultury' oraz „Kartotekę osobową” 
pomysłu Karola Estreichera, obejmują
cą ponad 600 nazwisk uczonych nie- Mjr Karol Estreicher, Londyn 1944 r.
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mieckich i innych organizatorów hitlerowskich grabieży. Poprzez ludzi chciano trafić 
na ślad zagrabionych przedmiotów i miejsc ich ukrycia.

Przygotowano również formy organizacyjne przyszłej rewindykacji, pierwszy szkic ta
kiej organizacji zawierał referat Karola Estreichera przedstawiany różnym naukowym 
instytucjom amerykańskim w okresie od listopada 1942 roku do kwietnia 1943 roku.

Szczególnie sprzyjał i popierał polskie pomysły dyrektor Metropolitan Museum 
Francis Henry Taylor.

Jednocześnie Komisja Robertsa wraz z przedstawicielami aliantów kontynuowała 
prace nad sformułowaniem polityki restytucji.

W Londynie, tuż przed kapitulacją Niemiec, państwa alianckie zdefiniowały co to 
jest dzieło sztuki i co to jest zrabowane dzieło sztuki. Osiągnięte porozumienie brzmia- 
ło: „zabrane do Niemiec w czasie okupacji wszelkie dobra uznaje się za przywiezione 
pod przymusem i w związku z tym będą one traktowane jako zrabowane .

Uzgodniono również, że możliwe do zidentyfikowania dzieła sztuki zostaną zwróco
ne rządom krajów z których zostały wywiezione, a nie poszczególnym właścicielom.

Zaproponowano ponownie, by Niemcy zostały zobligowane do zastąpienia zaginio
nych dzieł sztuki porównywalnymi obiektami z własnych zbiorów.

Procesem tym, zwanym „zwrotem w naturze” miała kierować jakaś międzynarodowa 
komisja rozpatrująca roszczenia.

Komisja Robertsa przesyłała te propozycje do aprobaty Departamentu Stanu USA 
trzykrotnie, w lipcu i w listopadzie 1944 roku oraz w lutym 1945 roku.

Rządy alianckie unikały jednoznacznej deklaracji w tej sprawie a Departament Sta
nu poinformował w końcu Komisję Robertsa, że wszelkie kwestie dotyczące zwrotu na
leży kierować do Komisji ds. Reparacji, której powołanie uzgodniła w Jałcie Wielka 
Trójka.

Problem jednak polega! na tym, że do kwietnia 1945 roku nie wyznaczono żadnej ko
misji...

Polska zniszczona i ograbiona w czasie okupacji bardziej niż inne państwa, utworzy
ła przy Ministerstwie Kultury i Sztuki specjalne Biuro Rewindykacji i Odszkodowań 
z Władysławem Tomkiewiczem na czele.

Poszukiwania na terenie Niemiec prowadzono po zakończeniu wojny za pośrednic
twem delegatów, z których największe rezultaty osiągnął Karol Estreicher.

Poza nim na terenie poszczególnych stref okupacyjnych Niemiec i Austrii w różnym 
czasie i z różnym skutkiem działali: Stanisław Gepner, Tadeusz Gostyński, Zdzisław 
Kępiński, Tadeusz Kułakowski, Jan Morawiński, Krystyna Sroczyńska, Jerzy Zanoziń- 
ski, ostatnim z nich był Czesław Stefański.

W sierpniu 1947 roku Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Mini
strów złożyło ogólne sprawozdanie o stratach wojennych Polski.

Same tylko straty w dziale „Architektura zabytkowa” oszacowano na ok. 4 mld. 
przedwojennych złotych, co było wielokrotnie zaniżone, ponieważ uwzględniono tylko 
kubaturę obiektów zabytkowych, nie uwzględniając utraconych, trudno mierzalnych 
wartości artystycznych i historycznych.

Według dzisiejszych szacunków powinna to być kwota ok. 20 mld. złotych, co dawa
ło 4 mld $ w 1939 roku w samym tylko dziale architektury.

Zabytki ruchome, „materialne wyposażenie kultury’” wraz ze zbiorami prywatnymi 
daje kwotę rzędu 7 mld $ z 1939 roku.

A straty ludzkie?
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15 listopada 1947 roku nowojorski dziennik „Herald Tribune” opublikował zeznania 
jednego ze świadków w procesie norymberskim; cytuję:

„Norymberga 14 listopada 1947 roku. Francuski świadek zeznał dziś, że kombinat IG 
Farben zakupił 150 kobiet z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (Auschwitz) 
wpierw narzekając na zbyt wysoką cenę dwustu marek za sztukę (ok. 80$) i zabił je 
wszystkie podczas eksperymentów z lekarstwem usypiającym.

Świadkiem tym był Greogire M. Afrine. Powiedział on przed Trybunałem wojsko
wym, sądzącym 23 dyrektorów kombinatu oskarżonych o popełnienie zbrodni wojen
nych, że został zatrudniony jako tłumacz gdy Rosjanie zajęli obóz w Oświęcimiu 
w styczniu 1945 roku i znalazł tam wiele listów.

Wśród nich były listy z fabryki „Bayern” należącej do IG Farbern do komendanta 
Auschwitz. Przedstawił on w charakterze dowodu następujące fragmenty koresponden
cji (listy z „Bayern”).
- Ponieważ planujemy eksperymenty z nowym lekarstwem usypiającym, bylibyśmy 

wdzięczni za dostawę pewnej liczby kobiet.
- Otrzymaliśmy waszą odpowiedź, ale uważamy, że cena 200 marek za osobę jest zbyt 

wysoka, możemy zapłacić nie więcej niż 170 marek za głowę. Jeżeli taka oferta jest 
akceptowana, nabędziemy kobiety, potrzebujemy ich ok. 150.

- Potwierdzamy przyjęcie oferty. Proszę przygotować dla nas 150 kobiet w możliwie 
najlepszym stanie, gdy tylko powiadomicie nas, że jesteście gotowi, natychmiast je od- 
bierzemy.

- Otrzymaliśmy zamówiony transport 150 kobiet. Są wprawdzie wychudzone, ale uzna
liśmy ich stan za zadowalający. Będziemy was informować o przebiegu eksperymen
tu.

- Próby zostały przeprowadzone. Wszystkie pacjentki zmarły. Skontaktujemy się z wa
mi w sprawie nowej dostawy.
Zaprzeczeniem tezie, utrzymywanej i lansowanej chętnie w Niemczech po wojnie 

„jakoby na tyłach frontu, w głębi Rzeszy nikt nic nie wiedział o wydarzeniach w okupo
wanej Polsce” są Pamiętniki kapitana Wilma Hosenfelda (uratował Władysława Szpil- 
mana). Kierował on ośrodkami sportowymi dla Niemców w Warszawie. Pamiętniki 
przewiózł podczas urlopów do rodzinnego domu w Rzeszy, po wojnie opublikowała je 
jego żona. A oto fragmenty:
- 1 stycznia 1944 roku. „Niemieckie gazety oburzają się że Amerykanie wywożą z po

łudniowych Włoch dzieła sztuki. Ta reakcja na przestępstwa innych jest naprawdę na
iwna, gdy się zważy jakie skarby wywieźliśmy z Polski i co zniszczyliśmy w Rosji”.

- 11 sierpnia 1944 roku. „Podobno Fiirhrer wydał rozkaz zrównania Warszawy z zie
mią. Już się do tego zabrano. Całe ciągi ulic, które uda nam się odbić są niszczone 
ogniem”.
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Zbigniew Kazimierz Witek
President

of the Society of the Friends of Fine Arts 
in Cracow

In the beginning of 2001 an unassuming English booklet, published in London — 
neatly for war time — titled Cultural Losses of Poland snzs, found in the archives of the 
Estreicher family at the society of friends of fine arts.

This exceptional “catalogue of Polish cultural losses under German occupation in 
the years 1939-45” was the result of the work of a restitution board consisting of seven 
members, appointed with General Sikorskrs conscnt and knowledge and led by Dr 
Karol Estreicher.

Information gathered by the restitution board sińce the inception of the war was 
obtained from spy briefings, intelligence delivered by Home Army (AK) rcsistance 
forces, orał communication, correspondence, perusal of the German press and schol- 
arly publications (called “white intelligence”), accounts of refugees and even gossip.

Thus, when in 1943 the Allies’ Commission for the protection and restitution of 
works of art, called Vaucher Commission (named after its chairman and pre-war head 
of the Louvre Museum), was set up with the objective to create a special database, 
including information about the looting of works of art in German-occupied areas as 
well as names of often titled instigators of this vile proceedings:

Staff ofthe restitution Office, London 1943
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"... [o]nly one country was completely prepared for it. The implacable Karol 
Estreicher from Poland drew up such lists, not always accurate, based on the most ele- 
mentary intelligence, but praiseworthy for the disclosure therein of massive removals 
of Polish works of national art.” (the statement by Lynn H. Nicholas in Pillage of 
Europę}.

Once acąuainted with the appalling content of the catalogue I decided to:
- translate the totality into Polish and make this gloomy document available to Polish 

people as a reminder and warning and a resource for possible futurę use;
- make an analysis of the quantitative and qualitative losses of Polish culture;
- annex original German documents relevant to the looting of Polish works of art in 

Poland;
- make all documents relating to the pillage and destruction of Polish works of culture 

available on the Internet to researchers, critics and any interested persons;
- initiate the drawing up of a catalogue of losses in private possession plundered in vio- 

lation of Article 46 of the war regulations of the La Hague Convention of 1907: 
“Families’ honour and rights, citizens’ life and private property as well as religious 
beliefs and practices shall be preserved. Private property shall not be confiscated”;

- ask the board member of the Society Professor Kazimierz Lankosz to write a disser- 
tation about “legał aspects of claims of the Polish State and its Citizen in the light of 
international law concerning looted or destroyed works of national art.”

The quantitative and qualitative analysis of the losses of mobile works of art is 
incomplete because it does not take into account the looting by Germans of Warsaw, 
whence, prior to setting fire to it, they drove out morę than 5 000 pianos and thousands 
of pieces of furniture, paintings, carpets, historical memorabilia. After adding losses 
subsequent to German withdrawal, looting manors, private homes and other places, 
this yields a horrid, unimaginable picture. Thus until mid-1944 we had lost at least: 
- 22 million books:
- 933,000 copies + 100,000 files of documents;
- 1,815,000 volumes;
- 750,000 tomes and 1,800,000 copies of records;
- 13,652 copies of old books;
- 31,859 incunabulas;
- 69,267 copies of manuscripts;
- 53,505 copies of rare books;
- 47,370 copies of maps;
- 2,331 copies of old prints;
- 2,300 copies of polonicas;
- 1,254 parchments;
- 822 atlases of historical value;
- 679 doctoral theses;
- 459,229 museum exhibits;
- 293,580 engravings;
- 150,500 works of art;
- 142,814 drawings;
- 118,870 gold and silver coins;
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- 12,972 museum deposits;
- 9,869 paintings;
- 5,589 prints;
- 5,238 sculptures;
- 3,545 medals;
- 4,500 valuable photographs;
- 1,000 ex-librises,
as well as liturgical vessels, vestments, unique weapons.

The above-mentioned losses of mobile works of culture should be extended by 
immobilities. Historical buildings: pulled down, damaged, seized, adapted, burned, 
plundered, blown up like the Royal Castle in Warsaw in December 1944, confiscated, 
bombed like the monastery of Częstochowa in September 1939, churches, cathedrals, 
monasteries, synagogues, church treasuries, shrines, seminaries, churchyard of differ- 
ent religions, archives of various kinds, palaces, city halls, manors, historical houses, 
monuments, museums, castles, galleries with collections, libraries, high schools, cabi- 
nets, institutes, theatres, public premises. I shall come back to a morę precise assess- 
ment of the losses later on in my considerations. Among possibly most painful cultural 
losses are people whom we definitely lost, in particular the virulently eradicated rep- 
resentatives of the intellectuals but not only...

Works of art have always fallen prey to the law of pillage, ransom or reprisal. They 
induced wars, rulers’ cupidity and blackmailing. In 1874, at the Brussels conference 
convened on the initiative of Tsar Alexander II there was a vote on the limitation of 
war contributions and confiscations for war needs only (not ratified due to the denial 
of Lord Derby), whose Article 8 read: “The property of the cities and buildings devot- 
ed to religious, artistic and scientific purpose, even those being the property of the 
State shall be treated as private property. Seąuestration, destruction and voluntary 
degradation of this kind of establishments as well as monuments of historical and sci
entific character shall be prosecuted by relevant authorities.”

The issue of cultural property was best exposed by the audacious Quatremere de 
Quincy, protesting against the pillage done during the French Revolution. In a letter 
to generał Mirand he wrote: “art and education sińce long ago have formed in Europę 
a republic whose citizens are bound by their love and search for the good and truth. 
Everything that aims at this goal is collective and no nation must either acąuire or avail 
of it.”

Unfortunately, despite the increasing consciousness of nations, some of them 
already in the 19th and beginning of the 20th century showed no respect for the rights 
of other nations. During the war with France in 1870, the Prussian army:
- bombed Strasbourg, setting fire to the library, museum and painting gallery;
- set fire to the Castle of St Cloud, which was teeming with works of art and souvenirs;
- during the siege of Paris, they bombed St Sulpice Church, the Sorbonne and other 

buildings.

The same Prussians, while ąuelling the Boxers’ uprising in China in 1900, organized 
35 “punitive expeditions.” These expeditions consisted in killing the entire civilian pop- 
ulation of the city chosen as prey and burning it to ashcs. The remaining seven “allied” 
expedition armies, organized thirteen such punitive excursions in total. After the 
seizure of Peking on 23 August 1900, the armies of the “punitive expedition” looted 
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and killed Chinese mercilessly. Precious porcelain was smashed with rifles because sol- 
diers were looking for gold and silver. Soldiers and officers left China loaded with the 
treasures of the ancient city.

Pending the First World War, the Germans:
- plundered the Cathedral of Nyion of its treasures and works of art, churches of 

Sampigny, Candor, Appily, Notre-Dame in Chauny;
- destroyed the cathedral in Reims, where French kings were crowned.

The Austrian army also shot at churches and monasteries, considering their towers 
potential observation points. Among churches of particular historical value which have 
suffered most are the church and monastery of the Cistercians in Koprzywnica in the 
vicinity of Sandomierz and the Gothic collegiate church in Wiślica. The Russian army 
has much on its conscience too.

Above-mentioned examples of vandalism are insignificant actions compared with 
what would happen during the Second World War in Europę. Hitler’s team, which also 
included scientists, had prepared for the looting of Europę well ahead of 1939. From 
the point of view of their attitudes towards historical treasures and works of art, three 
options were put forward:
- lst variant applied to Western Europę, which was considered better civilized than 

Eastern Europę; there works of art were usually not destroyed, whereas looting was 
done on a large scalę.

- 2nd variant concerned Eastern Europę, which was considered “less civilized” by 
Hitler’s theorists; there everything possible was destroyed. This option concerned 
mainly the Soviet Union.

- 3rd variant, middle one, concerned Poland. What was Polish, native was subject to 
destruction, as a manifestation of “lower culture.” On the other hand, all that was 
a symptom of the German influence was “secured” and driven out in a perfectly orga- 
nized scheme.

The constant need for protection of age-old historical and cultural monuments 
against vandalism of the partitioning powers of Austria, Prussia and Russia implied 
that for over two centuries Polish collections were circulating from Berlin to Paris, 
from Russia to Switzerland.

In face of looming Second World War, the Polish government took preventive mea- 
sures fairly late, for only on 25 June 1939. Signals about the forthcoming danger were 
circulated discreetly so as not to spread panie and defeatism. Works of art from many 
country homes and manors found safety in friends’ homes, in the secure - as it was 
believed - east of the country or were sent to the departments of the National Museum 
in Warsaw, Cracow and Lwów.

The collection of paintings counting morę than 5000 pieces, ancient objects, porce
lain, engravings was transported by the Czartoryski family from Goluchów, Poznań and 
Cracow to their country residence in Sieniawa.

The Tarnowski family assured themselves additionally by sending 20 of their best 
paintings to the museum endowed by the Lubomirski family in Lwów, where the mag- 
nificent collection of Direr’s drawings was kept, which was a particular object of 
Hitler’s covetousness.
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Another ploy was choscn by Duke Drucki-Lubecki, who buried his silver pieces in 
thc ccllar, Count Alfred Potocki from Łańcut in turn hid the most valuable items in 
special hideouts, whereas the rest was left in place in his residence, the castle of 
Łańcut.

Poland, according to German plans, was to be a completely German output. Its cul- 
ture and nation were to be rooted out and replaced by Hitler’s new order. During a dis- 
cussion between Martin Borman and Hans Frank, Hitler declared: “The Poles will be 
the slaves of the Great German Empire.” Historical monuments and works of art, to 
a no lesser extent than people, had to adapt themselves to this new German order. In 
the blaze of battles some destruction is inevitable, but during Hitler’s invasion and pil- 
lage of Poland two elements soon became obvious:
- extremely detailed knowledge the Germans had about the location of works of art in 

Poland;
- unbridled destruction of Polish monuments.

An instance of this can be the bombing in the first hours of the war of the monastery 
hosting the miraculous picture of Our Lady of Częstochowa, which is the most sacred 
Polish shrine, a place of pilgrimage. It was no military imperative, but an endeavour to 
undermine the morale of the nation. The historie, oldest ąuarters of towns and cities 
were bombarded with inflammable bombs and artillery missiles, seriously damaging 
the Royal Castle in Warsaw for example.

On 8 September 1939, the 14th army of generał List entered Sandomierz and only 
in a week’s time an SS unit found in the Cathedral the hidden altar by Wit Stwosz, 
which was evacuated thereto by Karol Estreicher. A few days later, the altar was sent 
to the Reichsbank treasury in Berlin; this operation was carried out under the supervi- 
sion of Untersturmfuhrer SS Paulsen.

In the whole country large manors situated on the routes of marching troops were 
plundered. Germans were shown brick cellars in Sieniawa, where the collections of the 
Czartoryski family had been hidden. They were partially looted by the Wehrmacht sol- 
diers and the rest was taken away by Germans later on. The Gestapo, using torturę, 
forced Count Julian Tarnowski to divulgate the location of his hidden collections. After 
seizing the banks, Nazi officers methodically opened private deposit safes, examined 
their content and often looted them.

The role of the Church was reduced to almost nonę by Germans. Hundreds of 
priests were killed, prayers in the Polish language prohibited, Polish inscriptions were 
removed from tombstones and replaced by German ones. Synagogues were burned to 
ashes, holy scriptures thrown into fire, and tombstones from Jewish graveyards used to 
pave streets or build swimming pools.

The German had some problem with the eradication of land owners because notable 
Polish families were related by blood with German ones, making it difficult to treat 
them as Undermenschen. During the entire occupation period, the Gestapo and the 
SS monitored and interrogated representatives of the land owning nobility and aris- 
tocracy, punishing them by death penalty or incarceration for even the faintest suspi- 
cion of membership in thc underground organizations or support for the Home Army. 
However many high ranking officers of the Wehrmacht, chiefly of aristocratic descent, 
ignored Hitler’s directives and didn’t fulfil them.
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It sometimes happened that, towards the end of the war, German officers, lodged 
usually in the best quarters of Polish castles, warned their forced hosts about the 
approaching front and imminent coming of the Red Army. Thus they were able to per- 
suade many families, endangered because of their origins (as was the case with the 
Potockis) to leave their residences in the eastern confines of Poland

Hitler and Goering knew already from experience in Austria and Czechoslovakia 
that “securing” confiscated works of art must be minutely controlled. Goering appoint- 
ed the former Austrian commissioner for works of art Kajetan Muhlmann to the post 
of commissioner for the seizure of works of art in the occupied territories. There were 
attempts to camouflage this cynical illegality, introducing a wide rangę of laws in order 
to give the pillage “legał grounds.”

Hence:
- by force of the decree of 15 November 1939, the entire national property was seized 

or confiscated for the purpose of “securing societal value of all kinds”;
- the decree of 24 September 1940 transferred “formally” the title to the seized prop

erty of the Polish State to the Gowemement General in German-occupied Poland.
A different approach was taken regarding private property:

- “Jewish” property and “no man’s” property was subject to immediate confiscation 
(Einziehung);

- private property, which did not fit into any of these categories was subject, in princi- 
ple, to seizure only, not on legał grounds, but on the exclusive authoritative right 
(Hoheitsrecht) of the General Governor. He could avail himself of this right in 
a totally unrestricted way, as soon as he deemed it necessary to implement “tasks of 
societal benefit.”
Besides the norms concerning Polish property in generał, norms were issued to 

“sanction” the looting of Polish cultural property. The decree of the General Governor 
of 16 December was the prime norm, which aimed at the seizure of the entire Polish 
assets of works of art in German-occupied Poland in order to put into effect the “tasks 
of social benefit,” and spelled out that “public assets of works of art” do not only 
include state-owned collections but also ecclesiastical ones, save those indispensable 
for daily service and eventually also those private ones falling into the category “pro- 
tected historical monuments.”

The above-mentioned decree sanctioned ex post the actions carried out after 6 
November 1939, when Dr Kajetan Muhlmann appointed by Goering to the post of 
“plenipotentiary for the safekeeping of works of art” started his activities, assistcd by 
a large group of experts.

The particulars of the action, besides the decree of 16 December 1939, were further 
given legał frames through the implementation directives, whereas the action itself had 
been prepared before the outbreak of the war by the Osteuropa-Institut in Wrocław, 
where Profesor Dagobert Frey of Wrocław University played a leading role among the 
experts - before the war he was believed to be particularly fond of Polish culture.

Before the winter of 1940 set in, Muhlmann, with the aid of renowned art historians, 
had gathered all the most important works of art from German-occupied Poland, 
divided them into three categories and stored in Cracow, initially in the cellars of the 
Jagiellonian Library, later in Wawel Castle. He also published a catalogue with pho- 
tographs and descriptions of exhibits. Towards the close of November 1939, Hitlefs 
envoy Dr Hans Posse came to Cracow for inspection. The result of this visit was 
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a report on Muhlmann’s activities. He ordered custodians and proprietors of cultural 
assets to give testimony as to their state of possession; concealment, selling or evacua- 
tion from German-occupied Poland was punished by incarceration. This concerned 
eąually private and ecclesiastical collections.

The Reich’s archives in Gdańsk madę available the records of public libraries, whose 
content was then pillaged and thrown onto a heap in one of Poznan’s churches. Until 
February 1941 about 2.3 million volumes were collected there. After his arrival in 
German-occupied Poland, Muhlmann madę it elear that a lot of items had already 
been evacuated from Poland and worse still, the ruins of the Royal Castle proved to be 
a kind of market place for German dignitaries. General Governor Frank himself did 
not give the best example when during his first visit to the castle, with his numerous ret- 
inue, he pulled out silver eagles from the baldachin above the throne and stocked them 
in his pocket. Furniture, silver table sets and other useful objects were sorted out and 
brought to the residences of high rank dignitaries, their wives and mistresses.

In 1944, after quashing the insurrection in Warsaw, Germans methodically set fire to 
whole districts, once houses therein were looted. Transports of non-catalogued pillage 
were sent to Poznań or were stolen by uncontrolled army divisions. In the course of 
a few months after the insurrection in 1944, Hitlefs soldiers destroyed almost all of 
Warsaw’s historical ąuarters. They blew up the Cathedral, the Jesuits’ Church, BruehFs 
and Saski Palaces, almost all of hitherto unscathed monuments: those of Józef 
Poniatowski, Adam Mickiewicz, Wojciech Bogusławski, an Airmen, a Sapper etc. They 
burned to the ground the Library of the Krasiński Family containing an invaluable col- 
lection of manuscripts, incunabula and old prints, the municipal archives, Archives of 
New Records.

They set fire to the interior of the Łazienki and Belvedere Palaces, which were 
mined but not blasted because of the sudden flight of Germans from Warsaw enforced 
by military situation.

The most cynical, culminating act of German barbarism was the demolition of 
Warsaw Castle in December 1944, two months after the fali of the insurrection and the 
expelling of civilian population. In 1943, Muhlmann was replaced by the new artistic 
advisor of governor Frank, Dr Wilhelm Erbst Pallezieux, architect by profession, who 
in January 1945 arranged the evacuation of the Polish works of culture. The majority 
thereof was sent to Moravia by way of Świdnica, but the most precious items were 
taken by Frank to Neuhaus in Bavaria, where some of them were recovered upon the 
arrest of the former governor on 4 May 1945.

In various periods all major cxhibits were driven out to Germany from Polish col
lections including: Wit Stwosz Altar, the Lady with a Weasel by Leonardo da Vinci and 
the unique Portrait ofa YoungMan by Raphael, both from the Czartoryski museum in 
Cracow, Vischer tombstones from Poznań Cathedral, the famous collection of antique 
jars from Gołuchów.

Neither Vischer tombstones nor the Raphaefs masterpiece nor uncountable other 
works of art which were looted from less known collections by Hitlers officers and civil 
servants ever returned. Records were destroyed, the existence of receipts denied, and 
traces wiped off, which madę later investigations morę difficult.

The looting acts in the territories “annexed” directly to the German Reich was car- 
ried out differently. In that case, the confiscation spanned works of art being the pri- 
vate property of all Poles, and not only Jews as was the case in German-occupied 
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Poland. Fewer objects were deported to the heart of Germany so as not to strip ‘gen- 
uinely” German territories and make the contrast between these areas and the alleged- 
ly uncouth German-occupied Poland morę glaring.

The confiscation act was coordinated by Ethnography Professor Heinrich Harmjanz 
with the help of Wolfgang Sievers and Dr Kraut, and a plethora of scientists and artists. 
Their actions brought in a copious harvest. On 2 May 1941 rcports came to Berlin 
about 500 combed buildings, including 74 palaces and 96 manors. As a result, 102 
libraries, 15 museums, 3 painting galleries, 2 collections of weapons, 10 collections of 
antiąue vessels, and 21 diverse private collections were confiscated and secured.

On this occasion, 1100 paintings, 25 sculptures, 500 pieces of furniture, a few hun- 
dred carpets, engravings, 33 crates with religious art, and 25 crates with precious met- 
als were confiscated. In the face of the approaching German debacie at the turn of 
1944/45, works of art were confiscated and evacuated in panie into Germany. As news 
about vandalism and looting reaching the West arousing generał outrage, the Allies 
decided to prepare for the futurę restitution actions.

After Karol Estreicher’s stay for a few months in the USA (1943), largely on the 
Polish initiative a special committee was established called Roberts Committee. Its 
members were utterly convinced that control over a huge amount of works of art which 
had changed proprietors would have to be entrusted to the army which was to occupy 
defeated Germany. In April 1944 the committee of the Allies, called Vaucher 
Committee started working. The Vaucher Committee gathered a wealth of documents 
concerning the removal of works of culture and a “personal record,” the idea of Karol
Estreicher, including over 600 names of 
German lootings. They also intended to 
tracę back the looted works of art and 
their location through names. 
Organizational forms for the futurę 
restitutions were also planned, the first 
draft of such organisation was included 
in Karol Estreicher’s paper presented 
at various American scientific institu- 
tions in the period between November 
1942 and April 1943.

The director of the Metropolitan 
Museum Francis Harry Taylor was par- 
ticularly encouraging and supportive of 
Polish ideas.

Simultaneously, the Roberts 
Commission along with representatives 
of the Allies continued working on the 
articulation of the recovery policy. In 
London, just before the German capit- 
ulation, the allied countries agreed on 
the definitions of a work of art and 
a plundered work of art. The agree- 
ment read: “Any goods taken to 
Germany during the occupation are 

German scientists and other instigators of

Mjr Karol Estreicher, London 1944
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considered to be brought in by force, and therefore shall be deemed as plundered.” It 
was also agreed that the identifiable works of art will be returned to the government of 
the country where there were driven out from and not to specific proprietors. It was 
again proposed to impel Germany to replace lost works of art with comparable items 
from their own collections. This procedurę, called “return in kind” was to be directed 
by some international commission examining restitution claims. The Roberts 
Commission sent this proposal for approval to US Secretary of State three times: in 
July and November 1944, and in February 1945. The Allied governments dodged elear 
statements on that issue and the Secretary of State informed eventually the Roberts 
Commission that any issues concerning restitution shall be directed to the Commission 
for War Reparations, whose establishment was agreed on in Yalta by the three super- 
powers. The trouble was that no commission was ever set up until April 1945.

Plundered and destroyed during the German occupation morę than any other coun
try, Poland formed a special office for restitution and reparation at the Ministry for 
Culture and Art, with Władysław Tomkiewicz as head. The investigations at the 
German territory were conducted after the end of the war by special envoys, among 
whom the biggest achievements were obtained by Karol Estreicher. Apart from him, in 
the occupied zones of Germany and Austria at different times and with different suc- 
cess the following people were active: Stanisław Gepner, Tadeusz Gostyński, Zdzisław 
Kępiński, Tadeusz Kułakowski, Jan Morawiński, Krystyna Sroczyńska, Jerzy 
Zanoziński, and finally Czesław Stefański.

in August 1947, the War Reparations Office at the high council of ministers laid out 
a generał report on Polish losses during the war. Just the losses in the category 
“Historical Buildings” were assessed at 4 billion pre-war zlotys, which was by far under- 
rated seeing that only the size of the historical sites was taken into account, without 
regard to hardly commensurable artistic and historical treasures. According to present 
estimations this amount should total 20 billion zlotys, which was equivalent to 4 billion 
USD in 1939 only in the category “Historical Buildings.” Mobile historical artefacts, 
“materia! furnishings of culture” together with private collections yielded the amount 
of about 7 billions USD quoted in 1939. What about human losses?

On 15 November 1947, the New York’s Herald Tribune published testimonies of one 
of the witnesses in the Nuremberg trials; I quote: “Nuremberg, 14 November 1947. A 
French witness testified that the consortium IG Farben bought 150 women from 
Auschwitz concentration camp, first complaining about the too high price of $80 per 
head and then killing all of them during experiments with a somnolent.” This witness 
was Gregoire M. Afrine. He declared before the martial court trying 23 CEOs of the 
consortium accused of war crime perpetration that he was engaged as translator when 
Russians took hołd of the camp in Auschwitz in January 1945 and that he found many 
letters there. Among them were letters from the plant “Bayern,” which belonged to TG 
Farben, addressed to the commander of Auschwitz camp.

He laid out as a proof the following extracts of the correspondence (letters from 
“Bayern”):
- As we plan experiments with a new somnolent we would be grateful for a supply of 

a number of women.
- We received your reply, but consider that 200 mark for a person is too high a price, 

we are ready to lay out no morę than 170 mark a person. If such an offer is accept- 
able, we will purchase women, we need about 150 of them.
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- We acknowledge the receipt of the offer. Please prepare for us 150 women in possi- 
bly best condition; as soon as you will notify us that you are ready we will immedi- 
ately take them.

- We received a transport order for 150 women. They are in fact meagre, but we con- 
sider their condition satisfactory. We will inform you about the course of the experi- 
ment.

- Ali tests were carried out. AU the patients died: we will contact you about a further 
supply.

The claim maintained and promoted after the war in Germany that, allegedly, at the 
rear of the front, deep in the Reich, nobody was aware of the events in occupied Poland 
is falsified by the memoirs of Captain Wilm Hosenfeld (he was the one who saved 
Władysław Szpilman). He had managed sport clubs for Germans in Warsaw and 
brought his memoirs to his family home in Germany while on leave - they were pub- 
lished after the war by his wife. And here are two fragments thereof:
- 1 January 1944. German newspapers are scandalized that Americans evacuate works 

of art from Southern Italy. This reaction to others’ crimes is really naive, when one 
considers what treasures we took from Poland and what we destroyed in Russia.

- 11 August 1944. It is said that the Fuhrer gave the order to level Warsaw to the 
ground. This has already been started. Complete rows of streets, which we will be 
able to win back will be destroyed by fire.
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prof. dr hab. Kazimierz Lankosz
Katedra Prawa Międzynarodowego

i Publicznego UJ

Prawne aspekty roszczeń państwa polskiego i jego obywateli w świetle 
prawa międzynarodowego dotyczące zagrabionych lub zniszczonych 

dóbr kultury narodowej

Antecedencje
Wojny i konflikty zbrojne trapią ludzkość od początku jej istnienia. Okrucieństwa, 

zniszczenia, pożary miast wydawanych na lup zwycięzcy, grabież dziel sztuki i osiągnięć 
myśli ludzkiej towarzyszyły walczącym od czasów najdawniejszych. Ale pewien postęp 
cywilizacyjny w sposobie prowadzenia działań zbrojnych stawał się stopniowo zauwa
żalny: od czasów średniowiecza rabunek i grabież cennych przedmiotów zaczął przewa
żać nad amokiem bezmyślnego niszczenia. Nie zawsze jednak, o czym przekonać się 
mogli mieszkańcy Rzymu podczas Sacco di Roma w 1527 roku lub świadkowie zbrod
ni konkwistadorów popełnianych na cywilizacjach Azteków, Majów i Inków. I co para
doksalne: cywilizacje te niszczono w imię — cywilizacji! Coraz mniej jednak 
w następnych wiekach wskazać można przykładów podobnie brutalnych i celowych 
niszczeń, coraz częściej natomiast dobra kultury stawały się celem systematycznej gra
bieży i pomnażania majątku zwycięzcy. W 1622 roku wojska cesarskie wywiozły z He
idelbergu 50 wozów wyładowanych rękopisami i inkunabułami najbogatszej podówczas 
w Niemczech biblioteki palatynów reńskich, a dowódca zwycięskiej armii uczynił z nich 
dar dla papieża. Podczas wojny 30-letniej prawdopodobnie najbardziej systematyczny 
system grabieży dóbr kultury zorganizował Gustaw Adolf uznając za jeden z celów 
przystąpienia do wojny powiększenie swoich zbiorów. Podczas „szwedzkiego potopu 
rabunek na wielką skalę objął Koronę i Litwę, szczególnie Warszawę i Kraków. Skar
biec koronny i arrasy jagiellońskie ocalały wywiezione na Śląsk. Mimo wysiłków Pol
skiej Akademii Umiejętności kompletnej listy zrabowanych wówczas zabytków nie 
udało się dotąd sporządzić. Zajmując terytorium Rzeczypospolitej zaborcy dokonywa
li dalszych grabieży. Zorganizowana, systematyczna, oparta o pomoc fachowców gra
bież na wielką skalę ogarnęła kraje europejskie, a także Egipt podczas kampanii 
napoleońskich. Bonaparte, cieszący się wśród wielu Polaków do dzisiaj sympatią, dla 
historyków sztuki i kultury jawi się jako największy — do czasów Hitlera i Góringa — 
grabieżca dzieł sztuki w podbitych krajach.

Precedensy międzynarodowe i kształtowanie się zasady restytucji dziel sztuki 
w zwyczajowym prawie międzynarodowym.

Niszczenie i rabunek dzieł sztuki podczas wojen budziły sprzeciw i oburzenie ludzi 
światłych, myślicieli, filozofów, pisarzy i poetów, szczególnie gdy akty grabieży dotyczy
ły świątyń i przedmiotów sakralnych. Zmierzch średniowiecza zaczął sprzyjać innym niż 
tylko religijne motywacjom dla ochrony dóbr kultury. Uważany powszechnie za „ojca” 
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współczesnego prawa narodów, Hugo Grocjusz, zachęcał w swoim monumentalnym 
dziele O prawie wojny i pokoju ksiąg trzy... opublikowanym w 1625 roku, do umiarkowa
nia w działaniach wojennych i oszczędzania przedmiotów nieprzydatnych do prowa
dzenia wojny, w tym m.in. dzieł sztuki. Zmieniała się również praktyka 
międzynarodowa: w zawieranych traktatach pokoju odnaleźć można klauzule restytu- 
cyjne zobowiązujące do zwrotu zagrabionych dzieł sztuki, jak np. w traktacie kamie
nieckim z 1510 roku, w którym hospodar mołdawski Bohdan zobowiązał się zwrócić 
Zygmuntowi I zrabowane z kościołów w Polsce złote i srebrne przedmioty. Zagrabio
ne podczas Sacco di Roma gobeliny Rafaela zostały zwrócone przez konetabla Mont- 
morency papieżowi Juliuszowi II. Traktat podpisany w Oliwie (1666) zobowiązywał 
stronę szwedzką do zwrotu Polsce archiwaliów oraz zbiorów biblioteki królewskiej. 
Zmianom w świadomości narodów europejskich i w konsekwencji dalszej ewolucji 
praktyki państw sprzyjały idee i poglądy „oświeconego” XVIII wieku. Skala i meto- 
dyczność grabieży wojsk cesarskich podczas wojen napoleońskich wywołała tym więk
szy szok i gwałtowny sprzeciw. Przełomowym momentem wydaje się jednoznaczne 
stanowisko państw europejskich wobec treści noty cyrkularnej, którą w 1815 roku wy
stosował brytyjski minister spraw zagranicznych, lord Castlereagh, w której określił on 
postępowanie Francuzów jako „sprzeczne z wszelkimi zasadami sprawiedliwości oraz 
zwyczajami nowoczesnej wojny”. Konsekwentne stanowisko rządów europejskich do
prowadziło do odebrania z Paryża i zwrócenia zbiorów tym państwom, z których po
chodziły.

Od tych wydarzeń wszyscy autorzy piszący o prawie wojny zaczęli określać zasadę po
szanowania dziel sztuki jako ustaloną w praktyce międzynarodowej. A przecież jeszcze 
kilkadziesiąt lat wcześniej praktyka państw zdawała się potwierdzać tezę o prawie zdo
byczy wojennej przysługującej zwycięzcy, zdobyczy obejmującej również dzieła sztuki! 
Zakaz grabieży i związany z nim obowiązek restytucji w imię poszanowania integralno
ści narodowego dziedzictwa kulturalnego umacniał się w praktyce międzynarodowej 
podczas XIX wieku. W trakcie wielkich przedsięwzięć kodyfikacyjnych międzynarodo
wego prawa wojennego z 1899 i 1907 roku podjęto również temat ochrony dóbr kultu
ry podczas konfliktów zbrojnych. Regulamin haski, stanowiący załącznik do Konwencji 
dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej, podpisanej w 1907 roku, nakazuje w trakcie 
działań wojennych stosować „wszelkie niezbędne środki, aby w miarę możliwości 
oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, 
pomniki historyczne” (art. 27). W czasie okupacji wojennej wszelka „własność gmin, in
stytucji kościelnych, dobroczynnych, wychowawczych oraz instytucji sztuk pięknych 
i naukowych, chociażby należących do państwa, będzie traktowana jak własność pry
watna. Wszelkie zajęcie, zniszczenie lub rozmyślna profanacja instytucji tego rodzaju, 
pomników historycznych, dzieł sztuki i nauki są zabronione i winny być karane” (art. 
56 Regulaminu).

Traktaty międzynarodowe po I wojnie światowej
Dobrym przykładem utwierdzania się zasady restytucji dzieł sztuki zagrabionych 

podczas wojny były postanowienia traktatów pokoju kończących I wojnę światową. Re
gulowały one m.in. zagadnienia restytucji dzieł sztuki związane ze zmianami terytorial
nymi w powojennej Europie. Sprawę restytucji dzieł kultury uregulowano również 
stosunkowo szeroko w traktacie pokoju zawartym w Rydze między Polską a Rosją
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i Ukrainą w 1921 roku. Restytucja obejmowała zarówno obiekty zrabowane z terenów 
Rzeczypospolitej od początku wojny światowej, jak i restytucję szeroko pojętych dóbr 
kultury wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej do Rosji albo Ukrainy od począt
ku 1772 roku. Przewidziana postanowieniami traktatu ryskiego restytucja dóbr kultury 
miała bezprecedensowy charakter z uwagi na jej szeroki zakres. Należy zwrócić uwagę, 
że traktat ryski nie wprowadzi! podziału własności dóbr kultury i dzieł sztuki na pu
bliczne i prywatne.

Alianckie prawo restytucyjne
W czasie, gdy wojska państw Osi dokonywały aktów bezprecedensowych rabunków 

na terenie Europy podczas II wojny światowej obowiązek restytucji nie budził żadnych 
wątpliwości wobec od dawna już ustalonych zasad zwyczajowego prawa międzynarodo
wego, potwierdzonych również licznymi zobowiązaniami traktatowymi. Podczas konfe
rencji alianckich związanych z zakończeniem II wojny światowej sprawy restytucji 
zagrabionych dóbr kultury zostały oddzielone od spraw odszkodowań wojennych.

Najważniejszym z aktów międzysojuszniczych, który zapowiadał dochodzenie rosz
czeń restytucyjnych była Deklaracja Narodów Zjednoczonych wymierzona przeciwko 
ograbianiu gospodarczemu obszarów okupowanych przez nieprzyjaciela, ogłoszona w Mo
skwie, Londynie i Waszyngtonie 5 stycznia 1943 roku. Deklaracja stwierdza m.in., że 
w miarę zajmowania nowych obszarów państwa Osi przystępowały do systematycznego 
rabunku, który przybierał najrozmaitsze formy i obejmował różne rodzaje mienia, po
czynając od dzieł sztuki. W Układzie poczdamskim sprawa zwrotu zagrabionych dóbr 
kultury została pominięta nie tylko dlatego, że zasada restytucji nie budziła żadnych 
wątpliwości z punktu widzenia od dawna ustalonych zasad zwyczajowego prawa mię- 
dzynarodowego, a także zasad proklamowanych przez mocarstwa sojusznicze w czasie 
wojny. Problem spodziewano się ostatecznie rozwiązać w tekście traktatów pokojo
wych. Projekty utworzenia między-sojuszniczego organu restytucyjnego nie przyniosły 
wszakże rezultatu. Po utworzeniu Niemieckiej Republiki Federalnej trzy mocarstwa za
chodnie zawarły z RFN w 1952 roku umowę przewidującą zasady i tryb rozpatrywania 
roszczeń rewindykacyjnych bezpośrednio przez władze niemieckie.

Sprawy polskie
Każde z poszkodowanych państw powierzyło zadania dotyczące przygotowania rosz

czeń rewindykacyjnych specjalnie powołanym organom. W powojennej Polsce przy Mi
nisterstwie Kultury i Sztuki powstało Biuro Rewindykacji i Odszkodowań. Kompletując 
dokumentację wykorzystano rezultaty poszukiwań dokonywanych przez fachowców na 
terenie Niemiec. Szczególne zasługi na tym polu należy przypisać Karolowi Estreiche
rowi. Materiały do akcji rewindykacyjnej zbierał on już podczas wojny wydając m.in. 
Cidtural Losses ofPoland. Prowadził swoje poszukiwania także po wojnie, głównie na 
terenie strefy amerykańskiej i angielskiej, odnajdując najwybitniejsze zrabowane 
obiekty sztuki polskiej.

Udokumentowane m.in. przez Karola Estreichera straty kultury polskiej tylko czę
ściowo mogły być zrekompensowane poprzez zwrot, czyli restytucję, obiektów zabra
nych, a także przekazanie obiektów i przedmiotów możliwie najbardziej zbliżonych do 
dóbr zniszczonych lub takich, których nie można odnaleźć. Co zatem z tymi, które ule- 
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giy bezpowrotnie zniszczeniu lub przepadkowi? Wysuwane przez stronę polską rosz
czenia odszkodowawcze, reparacyjne, dotyczyły przekazania pewnej ilości przedmio
tów na rzecz Polski jako państwa poszkodowanego. Tak rozumiane wynagrodzenie strat 
poprzez reparacje lub zastępczą restytucję uzupełnić mogło roszczenia zwrotu zrabo
wanych dóbr kultury. Spodziewano się wówczas, że stosowną podstawę określą warun
ki traktatu pokojowego z Niemcami. Wypracowano zatem w Biurze Rewindykacji 
i Odszkodowań Ministerstwa Kultury i Sztuki stosowne zasady negocjowania warun
ków traktatu pokojowego z Niemcami przyjmując, że:
- odszkodowania za straty w dziedzinie dorobku kulturalnego nie mogą być spłacone 

w formie pieniężnej;
- odszkodowania te winny być ujęte jedynie w formie ekwiwalentu o charakterze kul

turalno-artystycznym, z wyłączeniem ewentualnych ekwiwalentów natury gospodar
czej, chyba, że służyć one mogą produkcji artystycznej;

- ekwiwalenty winny być pobrane z różnych gałęzi dorobku artystycznego i kulturalne
go, według zasady „rodzaj za rodzaj” raczej niż „sztuka za sztukę” (było to ogranicze
nie zasady restytucji zastępczej na rzecz zasady globalnych reparacji);

- ekwiwalenty należy pobrać w takiej ilości i jakości aby umożliwiły odbudowę utraco
nego dorobku kulturalnego.
Nie zakładano wówczas (Biuro zlikwidowano w 1951 roku), że substytutem traktatu 

pokojowego z Niemcami okaże się Układ poczdamski.
Bezpośrednio po zakończeniu wojny zawarła Polska kilka umów dotyczących m.in. 

niektórych aspektów związanych z restytucją dóbr kultury. Należały do nich m.in. umo
wa polsko-radziecka z 16 sierpnia 1945r. o wynagrodzeniu szkód wyrządzonych przez 
okupację niemiecką oraz umowy dotyczące repatriacji ludności z radzieckich republik: 
litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Zezwalały one m.in. ewakuowanym na wywóz 
z „terenów odstąpionych ZSRR” dzieł sztuki i starożytności, gdy stanowiły one wła
sność rodzinną ewakuowanego. Postanowienia tych umów zawierały jednak wiele re
strykcji uniemożliwiających w praktyce przywóz wielu obiektów do Polski.

W latach następnych, w obliczu coraz bardziej niekorzystnej dla Polski sytuacji poli
tycznej, szczególnego znaczenia zaczęła nabierać szczegółowo opracowana dokumen
tacja strat, które poniosła kultura polska podczas II wojny światowej. Problem ten stał 
się szczególnie istotny po zmianach ustrojowych w Polsce, czego wyrazem było w 1990 
roku utworzenie stanowiska pełnomocnika rządu ds. polskiego dziedzictwa kulturalne
go za granicą. Został nim prof. Wojciech Kowalski. Położył on istotne zasługi w dzie
dzinie opracowania prawnej argumentacji negocjowania zwrotu zrabowanych podczas 
wojny dziel sztuki i podjęcia stosownych działań zmierzających do likwidacji w dziedzi
nie kultury skutków II wojny światowej. Problem ostatecznej likwidacji skutków wojny 
w dziedzinie dóbr kultury był i jest nadal przedmiotem trudnych rokowań między Pol
ską a Niemcami. Podpisany w 1991 roku Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współ
pracy zawiera tylko bardzo ogólną formułę, że umawiające się strony będą dążyć 
w duchu porozumienia i pojednania do rozwiązywania problemów związanych z dobra
mi kultury i archiwaliami, poczynając od pojedynczych przypadków (art. 28 ust. 3).

Układanie na nowo stosunków z Rosją od samego początku musiało uwzględniać 
także „nietykalny” dotychczas problem wywozu dóbr kultury z terenów Polski przez ar
mię b. ZSRR, a także dokonanie przeglądu wcześniej zawartych porozumień, m.in. 
niewykonanych zobowiązań traktatu ryskiego. Podpisany w maju 1992 roku traktat 
między Rzecząpospolitą a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej wspól- 
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pracy zawiera zobowiązanie do współdziałania umawiających się stron w celu ujawnia
nia, zachowania i scalania, wprowadzania do obiegu kulturalnego oraz zapewnienia 
niezbędnej ochrony prawnej, materialnej i innej w odniesieniu do wartości, zabytków 
i obiektów, związanych z historycznym i kulturalnym dziedzictwem narodu drugiej stro
ny (art. 13 pkt. 3) oraz, że „zgodnie z międzynarodowymi standardami i porozumienia
mi... strony będą sprzyjać pracom nad wzajemnym ujawnianiem i zwrotem dóbr 
kulturalnych, w tym materiałów archiwalnych, które zaginęły, zostały bezprawnie wy
wiezione lub w inny nielegalny sposób znalazły się na terytorium drugiej strony (art. 
13 pkt. 4). Podpisano również w tym samym czasie Deklarację o współpracy kulturalnej, 
naukowej i oświatowej przewidującej powołanie pełnomocników rządowych odpowie
dzialnych za realizację ustaleń.

Problem likwidacji skutków wojny w dziedzinie strat kulturalnych dotyczy zatem, 
z polskiej perspektywy, nie tylko strat wobec Niemiec, ale również poniesionych wobec 
innych państw, m.in. Rosji, Ukrainy, Białorusi, Austrii i Węgier. Dla korzystnego dla 
Polski przebiegu negocjacji jest szczególnie ważne możliwe ścisłe określenie i zidenty
fikowanie strat, które Polska poniosła nie tylko w wyniku okupacji niemieckiej, ale sze
rzej, tj. w wyniku II wojny światowej.

W wyniku wojny granice Polski przesunięte zostały na zachód. Wiąże się z tym istot
ne zagadnienie polskiego dziedzictwa kulturalnego pozostałego na Kresach Wschod
nich Rzeczypospolitej. Początkowo, w pierwszych latach po wojnie, w obliczu zmiany 
granic i przemieszczeń ludności wyrażano często opinie, także w Biurze Rewindykacji 
i Odszkodowań Ministerstwa Kultury' i Sztuki o perspektywicznym celu przemieszcze
nia do Polski dającego się przewieźć możliwie całego polskiego dorobku kulturalnego. 
Dzisiaj patrzymy na ten problem z innej perspektywy. Pomijając te dobra kultury, któ
re dla naszego dziedzictwa mają szczególne znaczenie, a ich los budzi szerokie zainte
resowanie i nieraz także głębokie zaniepokojenie opinii publicznej, wydaje się, że obok 
pilnej potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji i zapewnienia opieki zabytkom zwią
zanym z historią i kulturą Polski zgodzić należałoby się z zasadą zachowania zabytków 
w miejscu gdzie powstały i nadal się znajdują. Stanowią one bowiem świadectwo nasze
go wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy terenów należących niegdyś do Rzeczy
pospolitej.

Kazimierz Lankosz
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Karol Estreicher, Londyn, wrzesień 1942 r. / Karol Estreicher, September 1942, London
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WSTĘP

Rabunki dzieł sztuki i kultury mają w przeszłości swą długą, historię 
sięgającą starożytności i takąż historię posiada rewindykacja zrabowa
nych dzieł. Kartagińczycy zwracali Rzymianom to co wywieźli z Sycy
lii, tak samo Francuzi Włochom oddali biblioteki i dzieła sztuki złupione 
podczas napoleońskich wojen. Literatura przedmiotu jest bogata, a 
ciekawych odsyłamy do francuskich prac Miintza i Visschera.

W Polsce nie poraź pierwszy zalew kraju przez nieprzyjaciela łączy 
się z łupieniem dzieł kulturalnych. W 17 i 18 wieku i po każdym z 
powstań w 19 stuleciu nasze instytucje kulturalne i zbiory były nisz
czone, a dzieła o wartości historycznej, artystycznej, kulturalnej 
wywożone. Ale nigdy zniszczenie nie było tak całkowite jak podczas 
tej wojny, nigdy tak “ naukowe ” jeśli można użyć tego wyrazu. 
Niemcy w tym zakresie przewyższyły wszystkie wzory przeszłości, 
a Polska padając ofiarą ich agresji w roku 1939 stała się terenem na 
którym wykonano po raz pierwszy plany, zdawna przygotowane 
w zaciszu pracowni naukowych.

Trzeba powiedzieć odrazu, że zachowanie się Niemców podczas 
drugiej wojny światowej na wschodzie Europy było inne od ich zacho
wania . się w krajach na Zachodzie. Środkowo-wschodnie kraje 
europejskie uważane były przez wodzów Trzeciej Rzeszy i twórców 

nowego ładu za pole dla teutonskiej kolonizacji, na którym każdy 
akt gwałtu, każdy rabunek był usprawiedliwiony. Gdy w krajach 
zachodniej Europy Niemcy liczyli się z jakimiś pozorami prawnymi, 
to w Polsce prawa jakie wydawali służyły nie tylko do zniszczenia naro
du ale także do wytrzebienia wszelkich śladów jego kultury. Niemcy 
byli pewni bezkarności i wierzyli że o to co dzieje się w Polsce nie 
zatroszczy się nikt na Zachodzie. I z całą bezwzględnością przystąpili 
do planów zdawna przygotowanych.

W Niemczech mniejwięcej od roku 1933 w różnych instytutach dla 
badań słowiańskich i w seminariach uniwersyteckich zaczęto coraz 
bardziej interesować się Polską, jej kulturą, jej instytucjami naukowymi 
i zbiorami. Z Wrocławia i Królewca, ale także z Berlina, Marburga, 
Heidelbergi, a nawet z Rygi zaczęli zjeżdżać do Polski uczeni niemieccy, 
którzy pod pozorem przyjaznej współpracy naukowej zbierali infor
macje i orientowali się w zadaniach jakie hitleryzm przed nimi stawiał. 
Pamiętamy wszyscy dobrze wizyty owych uczonych niemieckich. 
Książka niniejsza dostarcza wystarczającej ilości dowodów, że rabunek 
w Polsce był metodyczny, przygotowany przez uczonych, którzy 
Polskę znali. J

iv
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FOREWORD

Pillage of works of art and culture has had in the past a long history 
reaching back to the time of antiąuity, and their reclamation has an 
equally long history. The Carthaginians retumed to the Romans all 
the loot carried off from Sicily ; the French restored to the Italians books 
and art treasures seized during the Napoleonie Wars. The literaturę 
on the subject is abundant, and we refer those who are interested to 
the French works of Muentz and Visscher.

As for Roland, this is certainly not the first time that invasion of 
the country has been connected with pillage of cultural works. During 
the 17th and 18th centuries, and after nearly every national uprising 
during the 19th century, our cultural institutions and colleetions were 
destroyed, and treasures of historie, artistic and cultural value were 
carried away. But the destruction was never so ruthless, never so 
“ scientific ”—if one may use sueh a word—as during the present war. 
In this sphere the Germans have surpassed all preyious records, and, 
when Poland fell a victiin to German aggression in 1939, her territory 
became the place where, for the first time, plans long ripened in aca- 
demic seclusion, were to be matured.

First it must be pointed out that the behaviour of the Germans in 
Eastern Europę during the present war was very different from their 
behaviour in the West. East Central European countries were con- 
sidered by the leaders of the Third Reich and the creators of the “ New 
Order ” as a field for Teutonic colonisation, ground where any act of 
yiolence, any plunder, was justified. Whereas in the countries of 
Western Europę the Germans paid some attention to legał appearances, 
in Poland the decrees they issued aimed not only at the destruction of 
the nation, but at the clearing away of every tracę of its culture. 
The Germans were surę of impunity and belieyed that what was 
happening in Poland would be of no concern to anybody in the West. 
And with utter ruthlessness, therefore, they proceeded to carry out 
their long prepared plans.

About 1933, in yarious German institutions for Slavonic studies, and 
in the uniyersity schools, there was a growing and rapidly deyeloping 
interest in Poland, in her culture, and in Polish scientific institutions 
and art colleetions. From Breslau, Kónigsberg, Berlin, Marburg, 
Heidelberg, and even from Riga, German scholars began to come to 
Poland, where in the guise of friendly fellow-workers, they gathered 
Information, and accustomed themselves to the tasks which Nazism was 
putting before them. We remember the visits of those scholars very 
well. This book provides ample proof that the pillage in Poland was 
methodically planned by the German scholars, who know Poland.

1
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Plany przygotowano przed wojną O, a jakie było przeprowadzenie ? 
Brali w nim udział wszyscy i wojsko i gestapowcy i urzędnicy niemieccy, 
ale bodajże najwinniejsi ze wszystkich byli niemieccy profesorowie. 
Wojsko niemieckie bądź niszczyło, bądź rabowało. Bombardowania 
lotnicze uszkodziły w pierwszych dniach wojny wiele, a jeszcze więcej 
zniszczyło rozmyślne i brutalne bombardowanie artyleryjskie. Zamek 
Warszawski został przez niemiecki sztab obrany za cel szczególnego 
ostrzeliwania. Wojsko niemieckie jest również odpowiedzialne za 
rabunki zbiorów z Muzeum Czartoryskich w Krakowie, które złożono 
w Sieniawie, za rabunki w Lublinie i w wielu miejscowościach w 
Polsce. Ale mimo tej destrukcyjnej działalności wojska, nie zdążono 
naruszyć wielu zbiorów, nie miano bowiem dni znajomoci rzeczy, ani 
odpowiedniego aparatu.

Po wojsku przyszły władze cywilne, a wraz i nimi specjaliści i 
eksperci. I to było najgorsze.

Już z końcem roku 1939 wydano specjalne ustawy dotyczące majątku 
uniwersytetów, towarzystw naukowych, bibliotek, archiwów, muzeów, 
ustawy wydane tak, jakby w Polsce nie było na polu naukowym 
żadnych praw, tradycji, instytucji, jakby Niemcy przyszli do dzikiego 
kraju, w którym od podstaw trzeba było wszystko budować. Aby 
uśpić opinię zagraniczną rozporządzenia w języku niemieckim wydawane 
używały łagodniejszych wyrażeń (np. Beschlagnahme—zajęcie) 
podczas gdy w oficjalnym tłumaczeniu polskim prawnicy niemieccy 
używali terminów ostrzejszych (np. Beschlagnahme tłumaczono jako 
konfiskatę). Na tę przebiegłość prawników niemieckich pragnę 
zwrócić szczególną uwagę tych co nie rozumieją języka polskiego, o O

O Oto kilka najważniejszych instytucji naukowych niemieckich, których 
działalność należy zbadać najdokładniej :

Berlin: 1. Auslandsamt der deutschen Studentenschaft. 2. Aus- 
landswissenschaftliches Fakułtat. 3. Bund Deutscher Osten. 4. Deut- 
scher Akademischer Austauschdienst. 5. Deutsche Heeresbiicherei. 
6. Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut. 1. Geheimes Preus- 
sisches. Archin und Publikationsstelle. 8. Kriegsakademie. 9. Reichs- 
knmmissariat fur die Feshgung Deutschen Volkstums. Wrocław: 
Osteuropa Institut. Gdańsk : Ostland-Institut. Frankfurt: Akade- 
mische Auslandsstelle. Królewiec : Institut fur Osteuropaischc Wirt- 
schaft. 2. Geographisches Institut der Albertus Uniwersitdt. Lipsk: 
Sudoste.uropa Institut. Monachium: Deutsche Akademie. Pila: 
Grenzmdrkische Gęsellschaft zur Erforschung und Pflege der Heimat. 
Marburg : Kunstwissenschaftliches Institut.

O O Najważniejsze ustawy na których opierał się rabunek w Polsce :
1.  Perordnung uber die Beschlagnahme des Vermdgen des fruheren 

pólnischen Staates innerhalb des Generalgouuernement (15.11.1939).
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The plans were laid before the war ® ; but how were they put into 
effect ? Ali sorts of people took part in their esecution : the German 
Army, the Gestapo, and. German offioials, but by far the most guilty 
of all were the German professors. The German Army destroyed or 
looted. Air bombardment annihilated much during the first days of 
war, but still morę was damaged by systematic and wanton artillery 
bombardment, while the German Command selected Warsaw Castle 
as a particular target. German troops were also responsible for 
plundering the collections from the Czartoryski Museum in Cracow, 
which were deposited in Sieniawa, and for the despoilation of Lublin 
and many other towns in Poland. Yet, in spite of this energetic 
destruction by the forces, it happened that many collections were 
left untouched either through lack of knowledge or means for plundering 
them.

After the Amnies, came the civil authorities, and with them, a host 
of specialists and experts. And this was the worst.

As early as the end of 1939, special decrees were issued affecting 
property of universities, scientific societies, libraries, archives and 
museums; decrees framed as though in the Polish field of learning 
there were no regulations, no traditions, no institutions, as though the 
Germans had come to a barbarian country, in which everything would 
have to be built from the beginning. To placate foreign opinion, 
decrees issued in German used milder terms (for example, the word 
“ Beschlagsnahme ”—seąuestration—was changed by the German 
lawyers in the official Polish translations, to the term confiscation ). 
I should partieularly like to draw the attention of all who do not know 
Polish, to this cunning trick of the German lawyers. • •

9 Herc are some of the most important German Academic Institutions 
whose actirities should be carefully inrestigated :—

Berlin : 1. Deparrt/ment of German Students Abroad. 2. Faculty 
of Foreign Affairs. 3. Society of the German East. i. German Academic 
Exchange Sernice. 5. German Military Library. 6. German Institute 
for Foreign Affairs. 7. Privy Prussian State Archiues and Editorial 
Office. 8. Military Academy. 9. State Commission for Strengthening 
Germanism. Breslau : East European Institute. Banzig : Eastem 
Gountries Institute. Frankfurt: Academic Boardfor Foreign Gountries. 
Konigsberg : 1. Institute for East European Economy. 2. Geographical 
Institute of the Albertus Uniuersity. Leipzig : South East European 
Institute. Munich : German Academy. Schneidemuehl: Society for 
the Study of the Eastem Boundaries, and Support of the Fatherland. 
Marburg : Institute of History of Art.

• • The following are the most important decrees under which the looting 
in Poland was carried out :—

1. Decree concerning the seguestration of the property of the farmer 
Polish State within the Generalgourernement (15.11.1939).
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Ustanowiono komisje likwidacyjne, powiernictwa własności, organy 
konserwatorskie, rady i dyrektury, które obsadzano specjalistami 
z Rzeszy. Spadlo na Polskę stado kruków umundurowanych par
tyjnie, utytułowanych naukowo. Rzekomo zaczęto przeprowadzać 
reorganizację polskich instytucji naukowych, ale w rzeczywistości 
było to systematyczne niszczenie. Owe “ Yerwaltungi ” niemieckie 
dla bibliotek, archiwów i muzeów, owe “ Amty ” dla oświaty i pro
pagandy to poprawdzie mówiąc były siedziska gangsterów naukowych 
jakich nie znał świat. Trudno powstrzymać pióro od słów mocnych i 
gwałtownych gdy pisze się o tych sprawach, o O O

2. Verordnung uber die Beschlagnahme von Kunstgegenstanden im 
G.G. (16.12.1939).

3. Erste Durchfuhrungsuorschrift zur Verordnung vom 16.12.1939, 
uber die Beschlagnahme von Kzmstgegenstdnden im G.G. (15.1.1940).

4. Yerordnung uber die Beschlagnahme non prinatem Yermbgen 
im G.G. (24.1.1940).

5. Verordnung uber die Kulturelle Betiitigung im Generalgouverne- 
ment (8.3.1940).

6. Yerordnung uber das Eigentum an dem Vermdgen des fruheren 
pólnischen Staates (24.9.1940).

O O O Urzędy na ziemiach wcielonych do Rzeszy :
Podstawą prawną był akt : Erlass des Fiihrers uber die Gliederung 

und Uerwaltung der Ostgebiete 8.10.1939—Reichsgesetzblatt I, $.2042.
Wszystkie działy administracji podlegały namiestnikowi Reichs- 

statthałter, w którego urzędy wchodziły między innemi działy : Gesund- 
heit und Volkspflege, Erziehung und Erkldrung, Kultur und Gemein- 
schaftspflege, podlegające bezpośrednio “ Regierungspresidenfowi.”

Równolegle działał wyższy naczelnik 88, który był jednocześnie Komi
sarzem Rzeszy dla umocnienia niemczyzny (Hóherer SS-Fuhrer und 
Reichskommissar fur die Festigung des Deutschtums). Regierung- 
sprdsident miał w swoim biurze również dział Erziehung und Erkldrung.

Urzędy w Generalnem Gubernatorstwie :
Podstawą prawną był akt : III Verordnung uber den Aufbau der 

Verwaltung im G.G. 16.3.1943.
W zarządzie Gubernatorstwa następujące działy i poddziały zaj

mowały się niszczeniem, polskich instytucji kulturalnych :
Erste Hauptabteilung Innere Verwaltung, Abt. 11 Archiuen; Achte 

Hauptabteilung Propaganda, Abt. : 1. Yerwaltung; 2. Presse ; 3. 
Propaganda ; 4. Kultur; 5. Film und Rundfunk ; Neunie Hauptab
teilung Wissenschaft und Erkllirung (przekształcony w r. 1941 na Haup- 
tabteilung fur Wissenschaft und Unterricht) Abt. 1 Wissenschaft und 
ójfentliche Erkldrung (Ferwaltung der Bibliotheken, Centralami der 
V olksbuchereien, Centralami fur Film, Bilder und Denkmals-Amt.)
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Liąuidation Commissions, Property Trusteeships, Boards and 
Councils, composed of specialists from the Reich, were set up. Like 
carrion they settled upon Poland in their party uniforms, and wit.h 
tlieir academio titles. They pretended to reorganise the Polish aca- 
demic institutions, hut in reality they were systematically destroying 
them. These German “ Yerwaltungs ” for libraries, archives and 
museums, these “ Amts ” for eduoation and propaganda, were, if the 
truth be told, nests of academio gangstera, such as the world has never 
known before. It is difficult to restrain one’s pen from strong and 
violent words when writing of these matters. • • @

2. Decree concerning the seąuestration of works of art in the Oeneral- 
gouvernement (16.12.1939).

3. First Regulation for enforcing the decree of 16.12.1939, concerning 
the seąuestration of works of art in the Generałgouuernement (15.1.1940).

4. Decree concerning the seąuestration of private property in the 
Generalgouvernement (24.1.1940).

5. Decree concerning cultural actwities in the Generalgouuernemeni 
(8.3.1940).

6. Decree concerning the property in the possession of the farmer 
Polish State (24.9.1940).

• O • The Offices in the territories annexed to the Reich.
Legał status was prorided by Decree of the Fuhrer concerning the 

boundaries and administration of the Eastern Territories (8.10.1939— 
“ Reichsgesetzblatt’'’ I, S.2042).

AZZ administratiue departments were dependent on the representatice 
of the Gouernor (Reichsstathalter) whose office induded, among others, 
the following departments : Health and Welf are of the People, Education 
and Enlightenment, Gulture and Public Welfare, dli dependent directly 
on the “ Regierungs ”-President.

Similar actiuities were also undertaken by the chief S.S. leader, ivho 
had the powers of a Commissar, for the strengfhening of Germanism. 
The “ Regierungs "-President also had in his office a department for 
Education and Enlightenment.

The Offices in the Generalgouvernement :—
Legał status was provided by the third Decree concerning the setting 

up of administration in the Generalgoucernement (16.3.1943).
In the administratine offices of the Generalgourernement the following . 

Departments and sub-Departments were entrusted with the task of carrying 
out the destruction of Polish cultural institutions :

The first Chief Department for the administration of the Interior, 
through the sub-Department 11, Archwes; the eighth Chief Department 
for Propaganda, through the sub-Departments : 1. Administration ; 
2. The Press; 3. Propaganda; 4. Culture; 5. Films and Radio. 
The ninth Chief Department for Education and Enlightenment (altered 
in 1941 to the Chief Department for Science and Learning), through 
the sub-Department Learning and Public Enlightenment (Administra
tion of Libraries, Central Office for Public Libraries, Central Office for 
Films, Office for Pictures and Monuments). The administration of
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Szczegółów rabunku przeprowadzonego w Polsce nie wymieniani w 
tym miejscu, bo spis niniejszy daje na to wyczerpującą odpowiedź, 
jak również inne wydawnictwa. Niech ten kto go czytać będzie 
spojrzy pod instytucje Krakowa czy Warszawy, a przekona się, że 
to co było tam wartościowe to zostało wywiezione, rozkradzione, 
zniszczone. Zabierano z bibliotek i muzeów' zazwyczaj po nocy 
najcenniejsze okazy, a równocześnie niszczono katalogi i inwentarze 
zbiorów, aby nie było śladów tego co zostało skradzione.

Mamy nie tylko prawo ale i obowiązek zapytać się kto jest za to 
wszystko odpowiedzialny ? Przecie aby opróżnić całe muzeum lub 
wywieść bibliotekę trzeba specjalistów, bo nie dokonają tego drugo
rzędni funkcjonariusze. Przecie aby wydać ustawy konfiskujące 
dzieła sztuki trzeba ekspertów, którzy przygotują materiały jakie 
prawnik ujmie w formuły. Bez uczonych, ekspertów działalność 
taka nie jest możliwa.

Możemy odrazu odpowiedzieć że przede wszystkim za całość nisz
czycielskiej roboty w Polsce są odpowiedzialni uczeni niemieccy, 
nieraz o głośnych nazwiskach. Przez cały ciąg wojny działalność 
uczonych niemieckich jak również instytutów naukowych w których 
pracowali,była uważnie śledzona, nie dla próżnej zemsty w przyszłości 
ale dla celów rewindykacji zrabowanych dzieł sztuki i kultury. Pragnę tu 
z całym naciskiem stwierdzić, że w przyszłości bez odpowiedniego 
śledztwa, śledztwa rzeczowego a nie kryminalnego (bo to ostatnie jest 
inną stroną zagadnienia) żadna rewindykacja nie uda się i każda 
pozostanie na papierze. Innemi słowami, jeżeli uczeni niemieccy 
którzy byli w Polsce nie zostaną przesłuchani gdzie i jak ukryli zrabo
wane przedmioty, zwrot zrabowanych dzieł sztuki nie nastąpi.

Uczeni niemieccy po okupacji zjawili się w Polsce, aby w ten czy 
inny sposób rabować. Byli to pp. prof. Dagobert Erey z Wrocławia, 
dr. Ewald Behrens, dr. Georg Sappok z Wrocławia, prof. Karl Heinz 
Clasen z Królewca, prof. Ernst Petersen z Rostoku, dr. Anton Krauss z 
Wiednia, prof. dr. Paulsen z Królewca, dr. Siegfried Ruhle z Gdańska, 
bracia dr. Kai i Joseph Miihhnan z Linzu, dr. Asmus von Trosehke, 
dr. Gustaw Bartel z Wrocławia. Niektórzy z nich przed wojną jeździli 
do Polski, jak to wyżej wspomniałem, a niektórzy nie tylko byli uczo
nymi ale wysługiwali się Gestapo, jak -o tym donoszą raporty z 
Kraju. Zapewniam czytelnika tego ponurego katalogu, że lista jest

Działowi Wissenschaft und Erkldrung włącznie z kuratorstwem uniwer
sytetów w Krakowie, Warszawie i Lublinie podporządkowane były 
biblioteki państwowe.

Nadto przy zarządzie Gubernatorstwa działała jeszcze : Kommission 
des Sonderbeauftragten fur die Erfassung und Sicherstellung der Kunst- 
und Kulturschatze*
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I do not intend to enlarge here on the details of the pillage in Roland. 
This is dealt with fully in the body of the index whiełi follows, and in 
other publications. Ali who are interested should look up the institu- 
tions of Cracow or Warsaw in this index, and they will soon convince 
themselves that anything of value in either of those towns has been 
carried off, stolon, or destroyed. The most valuable objects were 
usually stolen from libraries and museums during the night, while 
catalogues and inventories were simultaneously destroyed so that all 
traces of the looted objeots should be eradicated.

It is not only our right, but also our duty, to ask who is responsible 
for all this. Obviously, to olear entire museums and to carry away 
libraries, specialists were reąuired, and it could not be done by minor 
funetionaries. Again, it is obvious that in order to draft decrees 
oonfiscating works of art, experts were needed to prepare the materiał 
for the lawyers to cloth in legał forms. Without suoh expericnced 
specialists, proceedings such as those described above, would not 
have been possible.

We may say at the outset that the German scholars, who often bear 
well-known names, are the people most responsible for all the destruc- 
tion carried out in Roland. Throughout the occupation the activities 
of these scholars, as well as the academic institutions for which they 
worked, have been closely watched, not for futurę useless revenge, but 
in order to collect evidence for the recovery of stolen works of art and 
culture. Here I would emphasise that without proper legał pro
ceedings, oivil, not criminal—for that is another matter—no futurę 
claims to restitution will be successful, and will merely remain on 
paper. In other words, unless the German scholars who have been 
in Roland are ąuestioned as to where and how they hid the loot, there 
will be no recovery of confiscated works of art.

Certain German scholars arriyed in Roland after the ocoupation 
with fuli intention to pillage in one way or another. Among them 
were Rrofessor Dagobert Frey, of Breslau, Dr. Ewald Behrens, 
Dr. Georg Sappok, of Breslau, Professor Karl Heinz Clasen, of 
Kónigsberg, Professor Ernst Petersen, of Rostock, Dr. Anton 
Krauss, of Vienna, Dr. Paulsen, of Kónigsberg, Dr. Siegfried 
Ruhle, of Danzig, the brothers, Kai and Josef Muhlmann, of Linz, 
Dr. Asmus von Troschke, and Dr. Gustay Barthel, of Breslau. 
Some of the scholars came to Roland before the war, as I mentioned, 
and some of them were also in the service of the Gestapo, as may be 
seen in the reports from Roland. I can also assure the reader that 

the Universities of Cracow, Warsaw and- Lublin and of State Libraries 
was under the control of the Department of Education and Enlightenment.

Moreouer the administration of the Generalgousernemcnt also induded 
a Commission, formed by a Commissioner with special poioers, for the 
Seizure and- Safeguarding of Works of Art and Culture.
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znacznie większa i obejmuje setki nazwisk. Obejmuje ona również 
najróżniejszych ludzi, którzy w Polsce zajęli stanowiska dyrektorów 
muzeów, bibliotek, archiwów, kierowników instytucji i placówek 
naukowych niemieckich, służących celom germanizacji. Tu wymienić 
pragnę przede wszystkim dyrektorów prof. G. Abba z Berlina, dr. W. 
Coblitza, prof. dr. P. Carstensa z Hohenheim, dr. E. Randta z Wrocławia, 
dr. A. Lattermanna, dr. Otto Kletzla z Pragi.

Ale na tym nie koniec. Istnieje jeszcze jedna kategoria uczonych 
niemieckich, która jest także odpowiedzialna za rabunki dokonane w 
Polsce i w innych krajach, za zorganizowanie Einsatzstabu Rosenberga, 
za moralne popieranie brutalnych metod, za poklask i zachętę jaką 
dawali młodszym. Kategoria ta obejmuje nazwiska głośne w nauce, 
ludzi na najwyższych stanowiskach, członków rozmaitych towarzystw 
naukowych, doktorów honorowych rozmaitych uniwersytetów, czczo
nych na kongresach i wysłuchiwanych. Uczeni ci w stosunku do 
podbitych krajów, a zwłaszcza Polski zachowywali się z pogardą, aro
gancko, bezczelnie, często nieuczciwie. W przyszłych stosunkach 
międzynarodowych należy baczyć, by nie wypłynęli oni jako znakomici 

poważani eksperci, którzy przedstawiać się będą za ofiary nazizmu.

Są podstawy niestety, by obawiać się tego. Niemcy liczą na to. 
Rabując w Polsce przypuszczali, że jakikolwiek będzie los wojny 
uczeni niemieccy o głośnych nazwiskach, korzystając ze światowej 
reputacji, po wojnie jakoś ocalą łup i przedstawią rabunkową działal
ność : jako reorganizację i modernizację instytucji kulturalnych, jako 
konserwowanie dzieł sztuki, usuwanie ich z zagrożonego działaniami 
wojennymi terytorium, “ ocalanie ” bibliotek kolegów uniwersytec
kich—słowem że znajdą tysięczne wymówki i wytłumaczenia na to co 
prostym było rabunkiem. Już raz, w 1920 roku, na mniejszą skalę 
próbowano przedstawić rabunek pasteli Latour’a z St. Quentin we 
Francji jako ocalanie ich z terytorium objętego wojną.

Pisząc te słowa zaznaczam, że nie wszystkich uczonych niemieckich 
należy oskarżać o rabunek. Nie. Być może nawet większość z 
nich nie brała udziału w tej robocie niszczenia majątku kulturalnego 
okupowanych krajów. Ale (i przed tym oskarżeniem uczeni niemieccy 
się nie wybronią) dawali oni pewnego rodzaju poparcie akcji rabun
kowej.

Gdy w okresie Wielkiej Rewolucji i Cesarstwa władze francuskie 
zaczęły stosować metody łupienia zbiorów (jakże kulturalne i łagodne 
w porównaniu z tern co hitlerowskie Niemcy uprawiały), opinia pub
liczna Francji nie tylko nie pochwalała tego rodzaju metod, ale przeciw
nie pojawiłysię tam głosy protestu. Wystąpił wtedy uczony fran
cuski Quatrćme de Quing w liście do generała Miranda przeciw łupiest- 
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this grim list is much longer, and includes hundreds of names. It also 
includes all sorts of people, men who came to Poland to take up posi- 
tions in museums, libraries and arehives, and those holding posts in 
institutions engaged in the work of Germanisation. I would mention 
espeoially such names as Professor G. Abb, of Berlin, Dr. W. Coblitz, 
Professor Dr. P. Carstens, of Hohenheim, Dr. E. Randt, of Breslau, 
Dr. A. Lattermann, and Dr. Otto Kletzl, of Pragnę.

But this is not all. There is yet another oatcgory of German scholara 
who must share the responsibility for pillage in Poland,as.well as in 
other countries, and for the organisation of Rosenberg’s ‘‘ Einsatz 
staff, who gave morał support to brutal praetices, applauding and en- 
couraging the younger men. This category includes names world- 
famous for learning, men in the most honóured positions, men who 
are members of various learned societies, and honorary doctors of 
various universities, who were revered and reverently listened to at 
world congresses. The behaviour of these scholara towards the sub- 
jugated peoples of occupied countries, and of Poland in particular, was 
arrogant, insulting and often dishonest. In futurę international 
relations we must see to it that they do not emerge as distinguished 
and respeoted experts, who may present themselves as victims of 
Nazism. #

Unfortunately there are grounds for such fears. The Germans 
count on it. While engaged in the strjpping of Poland, they beliewed 
that whatever the course of the war, German scholars of world renown 
would, because of their universal reputations, somehow escape the 
conseąuences and be able to represent their pillaging actiyities as : 
the reorganisation and modcrnising of cultural institutions ; the 
“ preservation ” of works of art which were only remoyed from terri- 
tories threatened by war, and the “ salvaging ” of the libraries of their 
Polish colleagues—m short, they will find a thousand subterfuges and 
explanations for what was simply plundering. Once before, in 1920 
to be exact, an attempt was madę, though on a lesser scalę, to represent 
the theft of Latour’s erayon drawings from St. Quentin, in Brance, as 
an attempt to save them by removing them from a territory threatened 
by war operations.

I must point out that, in writing these words, I do not accuse all 
German scholars of taking part in the looting. No, it is quite possible 
that the majority had nothing to do with the destruction of cultural 
possessions in the occupied countries. But—and from this indictment 
no German scholar can elear himself—they lent a certain family support 
to the acts of plunder.

At the time of the Erench Revolution and the Empire, when Erench 
authorities began to introduce measures for plundering art collections— 
how civilised and mild in comparison with Hitlerite methods—-not 
only did Erench publie opinion disapprove of this kind of procedurę, 
but protests were voiced. The Erench scholar, Quatróme de Quing, 
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wu, a podobnie zabierali głos i inni liczeni i artyści Daunon, Camus, 
Vien, David, Yincent, Pajou, Dufour. Nic podobnego nie widzieliśmy 
podczas wojny obecnej w Niemczech, i o ile wiem żaden głos niemiec
kiego specjalisty, ani w Niemczech, ani za ich granicami, nie podniósł 
się przeciw rabunkom jakie miały wzbogacić muzea prywatne nazistów, 
nowe muzeum w Linzu, zbiory w Norymberdze, Królewcu, Wrocławiu 

w Berlinie.

A tymczasem uczeni niemieccy cieszą się często sławą, na która być 
może niektórzy z nich zasłużyli jedynie jako autorowie dzieł pełnych 
erudycji, ale nie jako ludzie i humaniści. Wiemy z raportów krajowych 
że Wilhelm Pinder, o którym wyrażono jeszcze podczas tej wojny opinię 
że jest on “największym niemieckim żyjącym historykiem sztuki,” 
był podczas wojny w Polsce i że jego uczniowie rozwijali rabunkową 
działalność, którą on moralnie popierał. Czy nie lepiej wstrzymać 
się zatem z sądem o Finderze i innych uczonych niemieckich aż do 
chwili, gdy wyjaśnieniu ulegnie ich działalność ? Czy nie lepiej 
zachować daleko idącą ostrożność ?

Ostrożność tę daleką od oskarżeń czy prześladowań zachować musimy 
wobec wielu, bardzo wielu uczonych niemieckich. Nie wolni od 
nazizmu byli powszechnie znani prof. A. E. Brinckmann, prof. Richard 
Hamann, prof. Manfred Laubert, prof. Hans Reinerth, prof. Otto 
Kummel i dyr. 0. Diesch.

Być może niema powodu aby stawiać tych ludzi pod sąd, ale są po
wody przypuszczać, że jak cały naród niemiecki tak i większość pro
fesorów niemieckich uległa zaczadzeniu ideą rasową, nadczłowieka, pru- 
sjanizmu, imperializmu, które kiedyś zrodziły się przecież u Fichtego i 
Hegla i poprzez Nietzschego weszły w kość i krew narodu niemieckiego. 
Sądzę, że reedukacja Niemiec objąć winna w przyszłości i profesorów 
niemieckich i sądzę, że na długi czas wstrzymać się należy z pochopnym 
komplementowaniem ich. A w każdym razie podczas obrad nad 
odszkodowaniami kulturalnymi, podczas obrad nad zwrotem zrabowa
nych dzieł sztuki, niechże osobista sława jakiegoś uczonego niemieckiego 
nie służy za tarczę, która ochroni gwałt i łupiestwo przed karą. Tego 
domaga się prosta sprawiedliwość, jeśli świat jutrzejszy ma być lepszy.

Spis niniejszy ma za cel podanie w sposób rzeczowy i zwięzły wia
domości o stratach polskich instytucji kulturalnych wskutek niemiec
kiej okupacji. Szło o takie ujęcie przedmiotu, aby obraz rabunku i 
zniszczeń mieli przed oczyma ci, którzy rozważać będą odszkodowania 
kulturalne na międzynarodowych konferencjach oraz ci którzy działać 
będą na polu rewindykacyjnym w terenie t.j. w okupowanych Niem
czech. Nie są zadania tego spisu trwałe na daleką przyszłość obliczone,
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wrote a letter to General Mirand condemning looting, and other scholara 
and artists such as Daunon, Camus, Vien, JJavid, Vincent, Pajou and 
Dufour, raised their voioes in protest. We heard of nothing fike this 
happening in Germany or outside its frontiers, during the present war. 
No protests were raised against the pillaging that was to enrich priyate 
Nazi musenms, the new Museum in Linz, and the collections in Nurem- 
berg, Konigsberg, Breslau and Berlin.

Meanwhile, German scholara enjoy a famę which many, perhaps 
rightly, have earned for their learning, and as authors of distinguished 
works, but never deseryed as men and humanista. For instance, we 
leam through reports from Poland, that Wilhelm Binder, who even 
during this war has been described as “ the greatest living German 
historian of art,” was in Poland during the war, while his studenta are 
known to have been actiyely engaged in looting, backed by his morał 
support. Would it not be better, therefore, to reserye judgment on 
such men until a time when their activities can be morę fully inyesti- 
gated ? Would it not be better to exercise greater caution ?

And we shall have to exercise this caution—which is far from accusa- 
tion or persecution—with regard to many, very many, German scholars. 
Men as well known as Professor A. E. Brinckmann, Professor Richard 
Hamann, Professor Manfred Laubert, Professor Hans Reinerth, 
Professor Otto Kummel, and Director C. Diesch, were not untainted 
by Nazism.

There may be no grounds for putting these men on trial, but there 
are reasons for believing that the majority of German professors, 
along with the rest of the German nation, have been infected by the 
ideas of racial superiority, the super-man, Prussianism and imperialism, 
which were deriyed from Eichte and Hegel and through the medium of 
Nietzsche, wormed its way into the very flesh and blood of the German 
people. I belieye that in the futurę the re-education of Germany 
should also include the re-education of German professors, and I also 
believe that for a long time to come, we should refrain from lauding 
them. At all events during discussions on the subject of cultural com- 
pensation, on the restitution of looted works of art, the personal 
famę of any German scholar should not become a shield to prerent 
punishment for acts of yiolence and robbery. Simple justice demands 
this if the world of to-morrow is to be a better one.

This index is intended to giye precise and concise Information con- 
cerning the loases sustaincd by Polish cultural institutions through the 
German occupation. The aim is to present the materiał in such a way 
as to give a complete picture of the looting and destruction to those 
who, at International conferences, will decide on cultural compensation, 
and those who will be actiyely engaged in the recoyery of works of art 
in occupied Germany. The index has no long distance aims, it is not
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nie ma on być inwentarzem strat polskiej kultmy, na którym mógłby 
się oprzeć historyk. . Na to jeszcze zawcześnie. Cel książki jest doraź
ny : niechże na koniec wojny będą przygotowane pierwsze materiały 
rewindykacyjne polskie, tak aby można odzyskać to co jeszcze jest do 
odzyskania.

Spis ukazuje się w języku angielskim, tak aby mógł być dostępny dla 
cudzoziemców. Układ jego jest topograficzny i pod miejscowością 
gdzie instytucje nauki i sztuki miały swą siedzibę trzeba szukać roz
miarów ich zniszczenia. Odsyłacze mają za zadanie ułatwić orientację. 
Nie istnieje jednakże taki spis czy katalog, któryby na każde pytanie 
odrazu odpowiedział. I w tym wypadku, kto chce wyczerpująco poz- 
nać szczegóły w spisie zawarte musi go czytać i szukać w nim cierpliwie. 
Materiał jest bowiem zbyt różnorodny, zbyt drobiazgowy, by można 
zawierzyć mechanicznemu układowi.

Spis drukowany jest jako rękopis. Przeznaczony jest tylko do 
użytku rewindykatorów, a nie dla szerokiej publiczności. Zdaję 
sobie sprawę że zawiera niedokładności, opuszczenia, błędy i dlatego 
lewa strona jest wolna, przeznaczona na ręczne poprawki.

Omyłki czy nawet błędy były nieuniknione. Książka jest pierwszym 
tego rodzaju spisem, a zawiera tylko te straty o jakich wieści do 
Londynu do drugiej połowy 1944r. dotarły. Wieści nieraz sprzeczne 
między sobą, które krytycznie trzeba było brać pod uwagę w warunkach 
wojny, konspiracji, odcięcia od kraju i bibliotek. Nie miałem do 
dyspozycji ani źródłowych wydawnictw polskich ani większości 
katalogów muzealnych czy spisów bibliotecznych lub archiwalnych. 
Większość wiadomości rekonstruowano z pamięci zasięgając opinii 
tych nielicznych znawców przedmiotu, którzy przebywali zagranicą. 
Dlatego także niechże redaktora i autorów nikt o błędy nie wini, lecz 
raczej znalazłszy je, ma dla nich wyrozumienie.

A skoro mowa o autorach tej książki to pragnę "wymienić w pier- 
wszym rzędzie tych, bezimiennych uczonych i miłośników kultury 
polskiej, co działalność Niemców w Polsce nieraz z narażeniem życia 
śledzili i uzyskane wiadomości przesyłali do Londynu, potem wymienić 
trzeba kurierów i emisariuszów co zawozili pytania i przywozili od
powiedzi i to nie tylko z Polski, ale i z Niemiec samych.

Przy opracowaniu uzyskanego tą drogą materiału byli pomocni Dr. 
Anna Mana Mars i Mgr. Jerzy Żamecki. Nawet więcej niż pomocni 
tak ze uznać ich trzeba za współautorów spisu. W ten sposób wspól
nymi siłami opracowany został katalog, który oby spełnił swoje zadanie.

Dr. Karol Estreicher.
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intended to be a oomplete record of losses suffered by Polish culture for 
the use of futurę historians. The time has not yet come for the prepara- 
tion of such a record. This book has an immediate practical purpose, 
namely to provide a compilation of Polish evidence ready for the end 
of the war, to facilitate the restitution of whatewer may still bo ro- 
covered.

The index is presented in English in order that it may be accessible 
to foreign experts. The arrangement is topographical and to verify 
the extent of the damage, the reader must consult the name of the 
locality in which particular academic and cultural institutions are 
situated. Cross references are intended to help in tracing informatiou. 
There is, however, no index or catalogue which would immediately 
supply an answer to all questions. Whoever wishes to acąuaint himself 
fully with the details given in this index must read and study it with 
patience. The materiał is too varied and detailed for anyone to rely 
entirely on an arbitrary arrangement.

The index is printed as a manuscript edition meant solely for the use 
of those concemed with restitution of works of art and culture and 
not for the generał public. I am aware that it contains inaceuracies, 
omissions, and errors, and that is why the kft band page is blank, for 
the insertion. of hand corrections.

Such inaceuracies, even mistakes, were inevitable. The book is the 
first of its kind and includes only those losses about which Information 
was received in London up to the middle of 1944. This information 
was often contradictory and had to be considered critically, taking 
into account war-time conditions, the fact that it was obtained by 
underground methods, the distance from the country and separation 
from our libraries. I had no authoritative Polish publieations, nor 
the bulk of museum catalogues and library and archive indices, at my 
disposal. Most of the Information was reconstructed from niemoty, 
with the help of those few experts on the subjects, who happened to 
be abroad. Therefore, I can vouch for only a limited degree of accu- 
racy, so please do not blame the editor and authors for probable errors, 
but rather, having disoovered them, kindly excuse them.

And talking of the authors of this book, I must here aeknowledgo the 
debt I owe to all those anonymous soholars and lovers;of Polish culture 
who watched the activities of the Germans in Poland, often at the risk 
of their own lives, and sent reports to London; then I must also 
mention the couriers who took questions and brought back answers, 
not only to and from Poland, but Germany itself.

The work of compilation from the matorial obtained in this way, has 
been carried out with the help of Miss Anna-Maria Mars, Ph.D., and 
Mr. Jerzy Żarnecki, M.A., help so valuable that it entitles them to be 
considered as co-authors. Thus, by a common effort, this catalogue 
has been prepared ; may it fulfil its purpose.

Charles Estreicher, Ph.D., Cracow.
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ANTONIN — województwo poznańskie
BUDYNKI, PAŁACE

PAŁAC MYŚLIWSKI RADZIWIŁŁÓW
Składał się z centralnego trzypiętrowego drewnianego pawilonu i z czterech bocz

nych pawilonów. Zawierał zbiory dzieł sztuki, bibliotekę, archiwa i jedną z najbogat
szych polskich kolekcji trofeów myśliwskich.

Wybudowany dla księcia Antoniego Radziwiłła w latach 1822-1824 przez architekta 
Schinkela z Berlina.

STAN OBECNY: Skonfiskowany w 1943 r. i zajęty przez ewakuowane szkoły nie
mieckie. Większość dokumentów w archiwach została zniszczona przez Niemców.

BIAŁA — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM MIEJSKIE, Plac Ratuszowy

Zawierało około 1000 eksponatów, dokumentów, pamiątek cechowych, strojów i na
rzędzi rzemieślniczych (głównie krawców); porcelanę, przedmioty z brązu; także bi
bliotekę składającą się ze 150 ksiąg pochodzących z XV-XIX w.

Założone w 1903 roku.
Własność miasta Biała.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców

BIAŁA PODLASKA — województwo lubelskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKA GIMNAZJALNA
Zawierała kilka cennych inkunabułów i stare księgi pochodzące z XVI i późniejszych 

wieków.
Własność Gimnazjum.
STAN OBECNY: Książki zostały wyniesione przez Niemców w czerwcu 1943 roku 

i przeznaczone na przemiał.
BUDYNKI, PAŁACE

RUINY ZAMKU
Brama i pozostałości po murach stoją nadal. Zamek wybudowany w XVII wieku 

przez księcia Radziwiłła. Pod ochroną państwa.
STAN OBECNY: Komendant okręgu Kreishauptmann Kuhl otworzył w wieży zam

kowej mleczarnię a w jednej z niewielu istniejących komnat zamku, niszcząc jego histo
ryczny charakter, kasyno.
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ANTONIN

ANTONIN—POZNAN VOIVODSHIP
HOUSES, PALACES

HANTING LODGE OF RADZIWIŁŁ FAMILY
Consisted of central three-storey pavilion built in wood, and of four 

side payilions. Contained collection of works of art, libra ty, archives 
and one of the richest Pohsh collections of liunting trophies.

Built for Prince Antliony Radziwiłł in the years 1822-1824 by the 
arohitcct Schinkel from Berlin.

Pbesbnt Eacts : Bequisitioned in 1943 and occupied by evaouated 
German schools. Most of the doouments in the archives destroyed 
by the Germans.

BIAŁA—CKAOOW VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

MUNIOIPAL MUSEUM, Ratuszowy Square
Contained about 1,000 exhibits, documents, guild souvenirs, crafts- 

men’s outfits and tools (mainly clothiers); porcelain, bronze objects ; 
also a library of 150 volum.es dating from the 15th-19th centuries.

Eounded in 1903.
Property of the City of Biała.
Pbesent Eacts : Confiscated by the Germans.

BIAŁA PODLASKA—lublin voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS 

library Ol’ high school (Biblioteka Gimnazjalna)
Contained several valuable incunabula and old books from the 16th 

century onwards.
Property of the High School.
Pbesent Eacts : Books were removed by the Germans in June, 

1943, and turned into paper pulp.

HOUSES, PALACES
CASTLE RUINS

Gate and remnants of the walls still left. Built in the 17th century 
by Prince Radziwiłł. Under State protection.

Present Eacts : Kreishauptmann Kuhl opened dairy in castle 
tower, and a mess in one of the few esisting rooms of the castle spoiling 
its historical charaoter.

1
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BIAŁA PODLASKA — ciąg dalszy

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

W kościele znajdowała się piękna kaplica ufundowana przez rodzinę Radziwiłłów.
Kościół powstał w 1572 roku.
STAN OBECNY: Zamieniony przez Niemców na stodołę. Wnętrze zrujnowane.

BIECZ — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM MIEJSKIE W RATUSZU

Zawierało zapisy dotyczące miasta. Starsze zapisy zostały złożone w Archiwum Pań
stwowym w Krakowie.

STAN OBECNY: Dokumenty pozostałe w Bieczu zostały częściowo spalone, a czę
ściowo zniszczone przez oddziały niemieckie, które okupowały budynek.

BIELANY — województwo warszawskie
BUDOWLE SAKRALNE

KLASZTOR KARMELITANEK
Styl barokowy. Ufundowany przez króla Władysława IV w 1669 roku.
STAN OBECNY: Zarekwirowany przez władze niemieckie w 1943 roku i zamienio

ny na magazyny wojskowe.

BIELSKO — WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA GMINY ŻYDOWSKIEJ

Zbiór książek na temat literatury i historii Żydów. Zawierał spuściznę Halberstama, 
znanego żydowskiego bibliofila.

Biblioteka założona w latach dwudziestych XX wieku przez gminę żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

MUZEUM MIEJSKIE, Rynek 9
Zawierało około 3100 eksponatów: obrazków, rycin związanych z miastem Bielsko; 

pamiątki po dawnych cechach; kolekcję szkła; garnki, meble; stroje; stare dokumenty; 
naczynia i szaty liturgiczne; monety; pamiątki po I wojnie światowej; bibliotekę zawie
rającą około 400 tomów.

STAN OBECNY: Zamienione w Niemieckie Muzeum Regionalne. Polskie pamiąt
ki zniszczono. W 1942 roku dyrektorem muzeum był dziekan Wentzel.
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BIAŁA PODLASKA

BIAŁA PODLASKA—-cont.
RELIGIOUS BUILDINGS

OHUROH
The Church had a beautiful ohapel founded by tho Radziwiłł family.
Founded in 1572.
Pbesent Faots : Changed by Germans into storę room for straw. 

Interior ruined.

BIECZ—CBACOW VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

MUNIOIPAL AROHIYES IN THE TOWN HALL
Contained records conceming the looality. The older records were 

deposited in the State Arohives in Cracow.
Present Faots : The records remaining in Biecz were partly 

burnt, and partly destroyed by the German troops who occupied the 
building. 

BIELANY—warsaw voivodshtp
RELIGIOUS BUILDINGS

MONASTERY OF THE OABMELITES
Baroąue building. Founded in 1669 by King Ladislas IV.
Present Facts : Reąuisitioned by the German authorities in 1943 

and eonverted into military Stores.

BIELSKO—SILESIA YOIYODSHD?
CULTURAL INSTITUTIONS

LIBRABY OT THE JEWISH OOMMUNITY
Collection of books on Jewish literaturo and history. Comprised the 

beąuest of Halberstam, a noted Jewish bibliophile.
Founded in the 20s of the present century by the Jewish community.
Pbesbnt Faots : Destroyed by the Germans.

municipal museum, 9, Rynek Street
Contained about 3,100 exhibits : pictures ; engravings, eonnected 

with the City of Bielsko ; souvenirs of former guilds ; collection of 
glass ; pottery ; fdmiture; costumes ; old documents ; ecclesiastical 
vessels and yestments ; coins ; souvenirs from the World War ; reference 
library containing about 400 volumes.

Present Facts : Turned into a German Regional Museum. Polish 
souvenirs destroyed. In 1942 its direotor was Dean Wentzel.
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BIŁGORAJ — województwo lubelskie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
W stylu barokowym z bogato zdobionym wnętrzem. Zbudowany w roku 1699. 
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców.

BOCHNIA — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM MIEJSKIE W RATUSZU

Powstało w tym samym czasie, co miasto. W roku 1561 częściowo zniszczone przez 
pożar.

Zawierało miejscowe akta dotyczące administracji, gruntów, przywilejów nadanych 
miastu, spisy ludności itd., w tym trzy dokumenty pergaminowe z XVI wieku.

STAN OBECNY: Zabrane przez Niemców do Niemieckiego Archiwum Państwowe
go w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemieckie Archiwum Państwowe.

BODZENTYN — województwo kieleckie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY, TRYPTYK
Kościół wybudowany w stylu późnogotyckim; zawierał tryptyk, jeden z najważniej

szych obrazów polskiej sztuki średniowiecznej. Przedstawiał on Zaśnięcie Najświętszej 
Marii Panny.

Tryptyk został wykonany w 1510 roku na polecenie Biskupa Konarskiego, którego 
portret jest przedstawiony na tryptyku.

STAN OBECNY: Tryptyk został skradziony przez niemiecką Komisję ds. przejęcia 
i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki i wywieziony do Niemiec.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
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BIŁGORAJ

BIŁGORAJ—LUBLIN YOIYODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

PABISH CHUBOH
Barogue style with rich interior decoration. Built in 1699.
Pbesent Facts : Pulled down by the Germans.

BOCHNIA—cracow yoiyodship
CULTURAL INSTITUTIONS 

munioital abohivbs in the town hall
Founded at the same time as the Town. In 1561 partly destroyed 

by fire.
Contained loeal reeords conceming the administration, land, town 

privileges, lista of population, etc., including three parchment docu- 
ments dating back to the 16th century.

Pbesent Facts : Taken by the Germans to Cracow German State 
Archiyes.
See : cbaoow, Germ. Insi. German State Archines.

BODZENTYN—kielce yoiyodship
RELIGIOUS BUILDINGS

PABISH CHTJBCH, TBIPTYCH

Church built in late Gothic style ; contained triptych, one of the 
most important paintings of Polish mediaeval art. It represented the 
“ Dormition of Our Lady.”

Triptych was executed in 1510 by order of Bishop Konarski, whose 
portrait is represented on the triptych.

Pbesent Facts : Triptych stolen by German Commission for the 
Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and Culture, and remoyed 
to Germany.
See : cbaoow, Germ Inst. Commission for the Seizure and Safe

guarding of Treasures of Art and Culture.
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BOGUMIŁÓW — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY KOBIERZYCKICH

Zawierały archiwa i eksponaty prehistoryczne.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Całkowicie zniszczone przez Niemców w latach 1939-1940.

BONIEWO — WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Zbudowany w XVII w. w stylu barokowym. Zawierał archiwa.
STAN OBECNY: Kościół został zburzony przez Niemców, archiwa zniszczone.

BONIKOWO — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY CHŁAPOWSKICH

Zawierały galerię obrazów z obrazami mistrzów z Polski i innych krajów, w tym Bac- 
ciarellego, Bouchera, Salvatora Rosy, Van Dycka, Grottgera, Kossaka i Pochwalskiego.

Własność prywatna Alfreda Chłapowskiego.
STAN OBECNY: Skonfiskowane i wywiezione do Niemiec w 1940 roku. Właściciel 

zamordowany przez Niemców.

BUK — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

POMNIKI HISTORII
POMNIK BITWY POD SOMOSIERRĄ

Ku pamięci żołnierzy, którzy polegli pod Somosierrą. Wzniesiony w pierwszej poło
wie XIX w. przez rodzinę Niegolewskich w parku zamkowym. Andrzej Niegolewski 
brał udział w słynnej szarży kawalerii polskiej 30 listopada 1808 r. pod Somosierrą 
w Hiszpanii.

STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców.
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BOGUMIŁÓW  ____________________

BOGUMIŁÓW—lodź yoiyodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OF KOBIBRZYCKI FAMILY

Contained archives and prehistorical eshibits.
Private property.
Pbesent Facts : Completely destroyed by the Germans in 1939/40.

BONIEWO—WARSAW VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

PABISH CHUBCH
Built in the 17th century in Baroque style. Contained archives.
Present Facts : Ółiurch pulled down by Germans; arohives de

stroyed.

B0NIK0W0—POZNAN VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OF CHŁAPOWSKI FAMILY
Contained picture gallery with paintings by foreign and Polish 

masters, including Bacciarelli, Boucher, Salvator Rosa, Van Dyck, 
Grottger, Kossak and Pochwalski.

Private property of Alfred Chłapowski.
Pbesent Facts : Confiscated and taken to Germany in 1940. 

Owner executed by the Germans.

BUK—POZNAN VOIVODSHIP
MONUMENTS

MEMOBIAL TO THE BATTLE OF SOMOSIERRA

Dedicated to the soldiers who fell at Somosierra. Erected in the 
first half of the 19th century, by the Niegolewski family in the castle 
park. Andrew Niegolewski took part in the famous Polish cavalry 
charge of 30th Noyember, 1808, at Somosierra in Spain.

Present Facts : Destroyed by the Germans.
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BYDGOSZCZ Straty kultury polskiej

BYDGOSZCZ — województwo pomorskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ODDZIAŁ PAŃSTWOWEGO ARCHIWUM W POZNANIU, ul. Dworcowa 65
Posiada! akta dotyczące Bydgoszczy od roku 1796 do 1939. W sumie znajdowało się 

tam około 200 000 dokumentów i 9000 map.
Założony w roku 1924. Własność państwowa.
STAN OBECNY: Był pod nadzorem niemieckim dr Golluba z Wrocławia, razem 

z archiwami w Poznaniu.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Kult., Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM MIEJSKIE, pl. Piłsudskiego 24
Zawierało akta miejskie pochodzące aż z roku 1345.
Założone w 1910 roku. Własność miasta.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez władze niemieckie, razem z bydgoskim wy

działem Archiwum Państwowego w Poznaniu.
PATRZ: BYDGOSZCZ, Inst. Kult., Oddział Państwowego Archiwum w Poznaniu.

BIBLIOTEKA SIÓSTR BERNARDYNEK, Stary Rynek 1
W 1936 roku zawierała 1115 tomów, w tym 181 inkunabułów. Mieściła się w tym sa

mym budynku co biblioteka miejska. Rozpoczęła działalność u schyłku XV wieku.
STAN OBECNY: Spalona przez Niemców w 1940 r.

BIBLIOTEKA MIEJSKA, Stary Rynek 1
W 1938 biblioteka zawierała 140 000 tomów, 1100 map, 5000 rękopisów i około 1000 

rzadkich książek i inkunabułów. W 1922 r. biblioteka otrzymała prywatną bibliotekę 
Lenina, którą ten w 1914 r. zostawił w Krakowie, gdzie spędził kilka lat na wygnaniu.

Założona w 1903 r.
STAN OBECNY: Spalona przez Niemców w 1940 r.

MUZEUM MIEJSKIE, Stary Rynek
Liczyło w sumie 8000 eksponatów. (1) Galeria obrazów: kiedyś należąca do malarza 

Leona Wyczółkowskiego (około 300 eksponatów), głównie jego własne szkice, obrazy, 
litografie itd., ale były tam też obrazy innych polskich malarzy zebrane przez Wyczół
kowskiego.

(2) Dział prehistorii: szczególnie bogaty w zbiory ceramiki.
(3) Dział sztuki obejmujący: malarstwo, rzeźbę, broń, monety, pamiątki po dawnych 

cechach, naczynia i szaty liturgiczne, okazy etnograficzne.
Założone w 1923 roku, własność miasta Bydgoszcz.
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BYDGOSZCZ

BYDGOSZCZ—POMERANIA VOXVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

Department of poznan state archives, 65, Dworcowa Street
Contained records relating to Bydgoszcz from the year 1796 to 1939. 

There were altogether about 200,000 documents and 9,000 mapa.
Founded in 1924. Property of the State.
Present Facts : Was under German supervision of Dr. Gollub from 

Breslau, together with the archives in Poznan.
See : poznan, Cult. Inst. State Archwes.

municipal arohives, 24, Piłsudski Square
Contained municipal records of the city dating as far back as 1345
Pounded in 1910. Property of the city.
Present Facts : Confiscated by the German authorities, together 

with the Bydgoszcz Department of Poznan State Archives.
See : Bydgoszcz, Oult. Inst. Department of Poznan Stale Archwes.

library op the bbrnardines, 1, Stary Rynek
In 1936 contained 1,115 volumes, inchiding 181 incunabula. It was 

installed in the same building as the Municipal Library.
Started in the late 15th century.
Present Facts : Burnt by the Germans in 1940.

municipal library, 1, Stary Rynek
In 1938. the library contained 140,000 volumes, 1,100 maps, 5,000 

manuscripts and about 1,000 rare books and incunabula. In 1922 the 
library received Lenin’s private Ebrary which, in 1914, he left in 
Cracow, where he had lived for several years of his exile.

Founded in 1903.
Present Facts : Burnt by the Germans in 1940.

municipal museum, Stary Rynek
Contained 8,000 exhibits altogether. (1) Picture gallery : once be- 

longed to the painter, Leon Wyczółkowski (about 300 exhibits), mostly 
his own drawings, pictures, lithographs, etc., but there were also 
pictures of other Polish painters, collected by Wyczółkowski. (2) Pre
historie department: especially rich in ceramics. (3) Art departament 
containing following sections : painting, sculpture, arms, numismatics, 
souyenirs of old guilds, ecclesiastical vessels and vestments, ethno- 
graphieal specimens.

Founded in 1923 ; property of the City of Bydgoszcz.
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BYDGOSZCZ Straty kultury polskiej

BYDGOSZCZ — ciąg dalszy

STAN OBECNY: Następująca relacja została opublikowana w „The New Pallas” 
tom VIII, nr 7, strona 13, 1944: „Muzeum miejskie, którego budynek został zburzony 
w 1939 roku i które nie ma jak dotąd zastępczego lokum, zorganizowało wystawę swo
ich nowych nabytków. Posiada obecnie największy zbiór dzieł urodzonego tutaj Walte
ra Leistikowa, od jego wczesnych szkiców aż do ostatnich dzieł. Poza tym wystawiono 
także obrazy olejne, pastele i rysunki czerwoną kredką Chodowieckiego, obraz Carla 
Sherresa i wiele dziel żyjących artystów”. Ponieważ w sprawozdaniu nie ma wzmianki 
o pierwotnych eksponatach, można wnioskować, że dzieła polskich artystów zostały 
usunięte z muzeum lub zniszczone.

To potwierdza relacja z Polski, według której galeria obrazów i kolekcja rzeźb zosta
ły częściowo rozkradzione przez poszczególnych Niemców, częściowo usunięte przez 
władze niemieckie.

AKADEMIA MUZYCZNA, ul. Śniadeckich 29
Założona w roku 1920. Własność państwowa.
STAN OBECNY: Meble oraz biblioteka zrabowane przez Niemców w latach 1939- 

1940.
POMNIKI HISTORII

FONTANNA „POTOP”
Wzniesiona w XIX w.
STAN OBECNY: Zabrana przez Niemców w celu przetopienia.

POMNIK WDZIĘCZNOŚCI
Współczesny, wzniesiony ze składek publicznych dla upamiętnienia odzyskania 

przez Polskę niepodległości.
STAN OBECNY: zniszczony przez Niemców w 1940 r.

POMNIK NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA
Współczesny, wzniesiony ze składek publicznych.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców w 1940 r.

POMNIK ADAMA MICKIEWICZA
Współczesny pomnik Adama Mickiewicza wzniesiony ze składek publicznych.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców w latach 1939-1940.
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BYDGOSZCZ

BYDGOSZCZ—-cont.
Pbesent Facts : The following account was published in “ The 

New Pallas,” Vol. VIII, No. 7, pagc 13, 1944. “The Municipal 
Museum, the edifice of which was pulled down in 1939, and for which 
no new building has hitherto been substituted, arranged an exhibition 
of its new acąuisitions. It now owns the most comprehensive colleotion 
of worka by Walter Leistikow, who was bom here, from the sketch books 
of his earliest efforts to the time of his death. In addition, there are 
on view, oil paintings, pastels and red chalk drawings by Chodowiecki, 
a picture by Carl Scherres, and many works by living artists.” As 
there is no mention of the original Museum exhibits in this report, we 
can conclude that the works by Polish artists were removed from the 
Museum, or destroyed. This was confirmed by a report from Poland, 
saying that the Picture Gallery and the collection of sculptures were 
partly stolen by individual Germans, partly removed by the German 
authorities.

AC ad bmy of musio, 29, Śniadeckich Street
Founded in 1920. Property of the State.
Pbesent Facts : Fumiture and library pillaged by Germans in 

1939/40.

MONUMENTS
“ DHLUGE ” FOUNTAIN

Executed in 19th century.
Pbesent Facts : Removed by Germans to be melted down.

MONUMENT OF “ GBATEFULNESS ”

Modern, erected from public contributions as a memoriał of the 
restoration of Poland’s independence.

Pbesent Facts : Destroyed by Germans in 1940.

MONUMENT OF THE HEABT OF JESUS

Modem; erected from public contributions.
Pbesent Facts : Destroyed by Germans in 1939/40.

MONUMENT OF MICKIEWICZ, ADAM

Modem monument to commemorate the poet Adam Mickiewicz 
(1798-1855), erected from public contributions.

Pbesent Faots : Destroyed by Germans in 1939/40.
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BYDGOSZCZ Straty kultury polskiej

BYDGOSZCZ — ciąg dalszy

POMNIK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Wzniesiony ze składek publicznych po jego śmierci w 1935 r.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK HENRYKA SIENKIEWICZA
Dzieło K. Laszczki: wzniesiony w 1927 r. ku czci Henryka Sienkiewicza.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1940 r.

POSĄG CHRYSTUSA KRÓLA
Współczesny, wzniesiony ze składek publicznych jako dziękczynna pamiątka za wy

zwolenie Polski spod okupacji pruskiej w 1918 r.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców w 1939 r.

BUDYNKI, PAŁACE
STARA ZABUDOWA na ulicy Mostowej

Pochodzi z XVII i XVIII wieku, własność prywatna pod ochroną państwową.
STAN OBECNY: zburzona przez Niemców w 1940 r.

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIOŁ JEZUITÓW, Stary' Rynek

Ufundowany w 1617 r. przez ks. Kuczkowskiego; zbudowany w stylu barokowym.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1940 r.

CHĘCINY — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

POMNIKI HISTORII
CMENTARZ

Żydowski cmentarz z wieloma ciekawymi płytami nagrobnymi o historycznej warto
ści pochodzący z XVI wieku.

Założony przez gminę żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczony, płyty użyto do brukowania ulic.
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BYDGOSZCZ—cont.
MONUMENT OF PIŁSUDSKI, JOSEPH

Erected from public funds after his death in 1935.
Pbesent Faots : Destroyed by Germans in 1939/40.

MONUMENT 0E SIENKIEWICZ, HENRYK

Sculptured by K. Laszczka; ereoted in 1927 to commemorate the 
writei Henryk Sienkiewicz (1848-1916).

Pbesent Faots : Pulled down by Germans in 1940.

STATUĘ OK OHBIST THE KING

Modem ; erected from public contribution as memoriał in gratitude 
for deliverance of Poland from Prussian occupation in 1918.

Pbesent Faots : Destroyed by Germans in 1939.

HOUSES, PALACES
ancient houses on Mostowa Street

They dated back to 17th and 18th centuries ; priyate property under 
State protection.

Pbesent Faots : Pulled down by Germans in 1940.

RELIGIOUS BUILDINGS
jesuit chubch, Stary Rynek

Founded by the Rev. Kuczkowski in 1617 ; built in Baroąue style.
Pbesent Faots : Pulled down by Germans in 1940.

CHĘCINY—KIELCE VOIVODSHTP
MONUMENTS

CEMETEBY

Jewish cemetery with many interesting tombstones of historical 
yalue dating back to the 16t.li century.

Founded by the Jewish Community.
Pbesent Faots : Destroyed, and Stones used to pave the streets.
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CHĘCINY — ciąg dalszy

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Późny gotyk, z dodatkami z późniejszych epok. Zawierała tradycyjne przedmioty kul
tu, niektóre z nich wartościowe.

Założona przez Gminę Żydowską w 1638 r.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

CHEŁM — WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ

Zawierało eksponaty sztuki sakralnej, głównie z ziem ruskich. Muzeum było podzie
lone na następujące działy: malarstwo, rzeźba religijna, prehistoria; liczyło w sumie 163 
eksponaty.

Posiadało również interesujący zbiór tzw. „Carskich Wrót”, pochodzących z XV- 
XVII wieku, oraz kolekcję malarstwa religijnego z XVI i późniejszych stuleci, jak rów
nież szaty i naczynia liturgiczne.

Założone w 1919 roku. Własność prywatnego towarzystwa.
Muzeum mieściło się w budynku szkoły średniej im. S. Czarnieckiego.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców, prawdopodobnie wywiezione do 

niemieckiego muzeum w Lublinie.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Kult., Muzeum Lubelskie.

CHEŁMNO — województwo pomorskie
POMNIKI HISTORII

STATUA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
O wartości sentymentalnej i artystycznej.
STAN OBECNY: Zburzona przez Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
KAPLICA

Pochodząca z średniowiecza.
STAN OBECNY: Zburzona przez Niemców.
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CHĘCINY—cont.
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE
Late Gothic, with some additions of later datę. Contained the usual 

synagogual reąuisites, including some of interest.
Founded by the Jewish Community in 1638.
Pbesent Faots : Destroyed by the Germans.

CHEŁM—LUBLIN VOTVODSBTP
CULTURAL INSTITUTIONS

museum or ohelm PROViNCE (Muzeum Ziemi Chełmskiej)
Contained eshibits of ecclesiastical art, especially Ruthenian. The 

Museum was divided into the following sections : Painting, Church 
Seulpture, Prehistory; 163 eshibits in all. It also possessed a fine 
collection of so-called “ Tsar gates ” (Carskie wrota) from the 15th-17th 
centuries, and collection of Church pictures from the 16th century 
onwards, as well as Church vestments and vessels.

Founded in 1919. Property of a private society.
The Museum was in the building of the Secondary School named 

after S. Czarniecki.
Puesent Faots : Confiseated by the Germans, probably removed 

to the German Museum in Lublin.
See : lublin, Guli. Inst. Lublin Museum.

CHEŁMNO—POMERANIA YOIYODSHIP 
MONUMENTS

FIGURĘ OF OUB. LADY

Of sentimental and artistic value.
Pbesent Faots : Pulled down by Germans.

RELIGIOUS BUILDINGS 
OHAPEL

Mediaeval building.
Pbesent Faots : Pulled down by the Germans.
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CHOJNICE Straty kultury polskiej

CHOJNICE — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM REGIONALNE, Ratusz

Zawierało 1200 eksponatów, które były podzielone na następujące działy: etnogra
fia, prehistoria, numizmatyka, pamiątki historyczne oraz bibliotekę.

Założone w 1932 r. Własność miasta Chojnice.
STAN OBECNY: Przejęte przez Niemców. Los eksponatów nieznany.

CHRZĄSTOWO — województwo poznańskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ZBIORY POTOCKICH
Kolekcja zawierała dzieła sztuki oraz archiwa, złożone na czas wojny w domu rodzi

ny Sobańskich w Guzowie.
PATRZ: GUZÓW, Inst. Kult. Kolekcja Sobańskich.

CHYRO W — WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Siedemnastowieczna drewniana synagoga z bogatą dekoracją ścian. Zawierała 
przedmioty kultu wykonane przez polskich i żydowskich rzemieślników.

Ufundowana przez Gminę Żydowską pod koniec XVII wieku.
STAN OBECNY: Zburzona przez Niemców.

CIECHANÓW I OKOLICE — województwo warszawskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKI PRYWATNE I PUBLICZNE
STAN OBECNY: Niemcy spalili wszystkie prywatne, publiczne i szkolne biblioteki.
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CHOJNICE—POMERANIA VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

begional museum, Town Hall
Contained 1,200 exhibits, which were divided into the following 

sections : Ethnography, Prehistory, Numismatics, Historical Souvenirs; 
and a referenee library.
Founded in 1932. Property of the City of Chojnice.

Present Faots : Taken over by the Germans. The fate of the 
eshibits is unknown.

CHRZASTOWO—poznan voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OF POTOCKI FAMILY
Contained works of art and arehives, deposited for the duration of 

the war in the house of the Sobański family in Guzów.
See : auzow, Oult. Inst. Oollection of Sobański family.

CHYROW—LVOV VOTVO'DSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGO®
Seyenteenth century wooden synagogue with rich internal mural 

decoration. Contained synagogual reąuisites of Polish Jewish work- 
manship.

Founded by the Jewish Community at the end of the 17th century.
Pbesbnt Faots : Destroyed by the Germans.

CIECHANÓW AND SURROUNDINGS—warsaw voi-
VODSHEP

CULTURAL INSTITUTIONS
PUBLIC AND PRIYATE LIBRABIES

Pbesent Faots : The Germans burnt all public, priyate and sehool 
libraries.
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CIESZYN Straty kultury polskiej

CIESZYN — WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM MIEJSKIE, ul. Demla 6

Muzeum powstało z połączenia kilku zbiorów i bibliotek.
(A) Właściwe muzeum miejskie z eksponatami ilustrującymi historię miasta; działy 

archeologii, numizmatyki i sztuki, około 3600 eksponatów; okazy mineralogiczne oraz 
botaniczne, 1868 eksponatów; biblioteka licząca 2500 tomów. (B) Etnograficzna kolek
cja Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; około 2000 eksponatów oraz biblioteka li
cząca 2230 tomów mieszcząca się na ul. Schodowej 3. (C) Biblioteka i muzeum 
zapisane miastu przez ks. Szerszenika. Biblioteka zawierała 18000 tomów, głównie 
dzieła teologiczne, historyczne i geograficzne, 208 inkunabułów, 228 rękopisów, 300 ry
cin, 1766 map, 358 książek i rękopisów muzycznych, zbiór czasopism. Muzeum obejmo
wało dział numizmatyczny liczący 2800 monet, 800 medali oraz 500 dzieł sztuki; dział 
przyrodniczy liczący 6600 eksponatów; dział archeologii i etnografii z 265 eksponata
mi. (D) Archiwa miejskie, które zawierały 254 dokumenty, 81 paczek akt i 76 starych 
map. Każda kolekcja ma swoją przeszłość i datę założenia; na przykład muzeum miej
skie powstało w 1902 roku, biblioteka i muzeum Szerszenika zostały założone w 1782 r. 
przez księdza Leopolda Szerszenika i odziedziczone przez miasto w 1806 r., archiwa 
miejskie rozpoczęły działalność w XVII wieku, podczas gdy kolekcja Polskiego Towa
rzystwa Ludoznawczego założona została w 1901 r.

STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców. Polskie eksponaty usunięto. 
Resztę zamieniono w Niemieckie Muzeum Narodowe (Heimatmuseum).

KRAKÓW — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ

Zawierało rejestr profesorów i studentów oraz materiały związane z badaniami nad 
handlem.

Założone w 1925 r.
STAN OBECNY: Wszystkie rejestry zostały wcielone do Niemieckiego Archiwum 

Państwowego w Krakowie. Dokumenty osobowe kadry profesorskiej oraz studentów 
zostały wręczone niemieckim kustoszom do użytku doraźnego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemieckie Archiwum Państwowe.
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CIESZYN—SILESIAN YOIYODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

municipal mttsrum, 6, Dernla Street
The Museum was formed by the fusion of several collections and 

libraries. (a) Municipal Museum proper, exhibits illustrating history 
of the town; Archaeological, Numismatical and Art Section, circa 
3,600 eshibits ; Mineralogical and Botanical speoimens, 1,868 exhibits ; 
reference library, 2,500 volumes. (b) Ethnographical Oollection of 
Polish Folk Society (Polskie Twarzystwo Ludoznawcze) circa 2,000 
exhibits, and library 2,230 volumes, the latter being housed at 3, 
Schodowa Street, (o) Library and Museum bequeathed to the town 
by the Rev. Szerszenik. The Library oontained 18,000 Yolumes of 
reference books, especially works on theology, history and geography ; 
208 incunabula ; 228 manuseripts ; 300 engravings ; 1,766 maps ; 
358 musie books and manuseripts ; oollection of periodicals. The 
museum contained Numismatical Seotion, 2,800 coins, 800 medals 
and 500. works of art; Natural History Section, 6,600 eshibits ; 
Archaeological and Ethnographical Section, 265 exhibits. (d) Muni
cipal archiyes contained 254 documents, 81 bundles of records and 
76 old maps. Each oollection has its own history and datę of founda- 
tion, i.e., Municipal Museum founded 1902 ; Szerszenik’s Library and 
Museum founded 1782 by the Rev. Leopold Szerszenik, beąueathed to 
the town 1806; Municipal Archives started in 17th century; while 
the Oollection of Polish Folk Society was founded 1901.

Present Facts : Conflscated by the Germans. Polish exhibits 
remoyed. The rest turned, in 1940, into German Heimatmuseum.

CRACOW—Cbacow Voivodship

CULTURAL INSTITUTIONS
archives of the academy of COMMEBOE (Archiwum Wyzszej Szkoły 
Handlowej)

Contained records of professors and students, and documents con- 
neeted with research work on commerce.

Founded in 1925.
Present Facts : Ali records were incorporated in German State 

Archives of Cracow. Personal documents of the teaching staff and 
students were given to the “ Treuhander ” for actual use.
See : cracow, Germ. Inst. German State A.rchives.
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KRAKÓW Straty kultury polskiej

KRAKÓW — ciąg dalszy

ARCHIWUM AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH, pi. Matejki 13
Zawierało dokumenty dotyczące tej instytucji.
Własność państwa.
STAN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Krako

wie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Akademia Sztuk Pięknych.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM AKADEMII GÓRNICZEJ
Zawierało rejestr profesorów i studentów i dokumenty dotyczące badań nad górnic

twem.
STAN OBECNY: Wszystkie rejestry zostały zabrane do Niemieckiego Archiwum 

Państwowego w Krakowie. Zostały prowizorycznie złożone razem z biblioteką Akade
mii w budynku mieszczącym Niemiecką Bibliotekę Państwową.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM KAPITUŁY, Wawel
Zawierało dokumenty dotyczące praw własności oraz rękopisy liturgiczne, teologicz

ne i historyczne, dokumenty kapituły, rejestr majątku kościelnego i parafialnych odwie
dzin; inwentarze, księgowość kapituły. Najstarszy dokument pochodził z roku 1252.

Założone w XI wieku.
STAN OBECNY: Przeniesione do Kurii Metropolitalnej i poddane pod zarząd Nie

mieckiego Archiwum Państwowego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Archiwum Kurii Książęco-Metropolitalnej.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Biblioteka Kapituły.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM KURATORIUM SZKOLNEGO, ul. Wielopole
Zawierało, między innymi, dane osobowe nauczycieli ze szkół okręgu krakowskiego.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i złożone w Głównym Departa

mencie ds. Nauki i Oświaty w celu selekcji materiałów potrzebnych do użytku doraźne
go. Później przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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CRACOW

CRACOW—cont.
abchives or th® acadbmy o® ras arts, 13, Matejki Square

Contained documents relating to the. institution.
State property.
Pbesent Facts : Taken to German State Archives in Cracow.

Se® : cracow, Guli. Inst. Academy of Fina Arts.
See : cracow, Germ. Inst. German State Archwes.

ABOHIYES O® THE ACADEMY O® MINING
Contained records of professors and studenta, and documents con- 

nected with research work on mining.
Presbnt Facts : Ali records were taken to German State Arcłuves 

of Cracow. They were temporarily put, together with. the Academy’s 
Library, into the building containing the German State Library.
See : cracow, German Insi. German State Archwes.

ARCHIYES O® THE CHAPTER, Wawel Hill
Contained muniments and liturgical, theological and historical 

manuscripts, documents of the Chapter ; records of Church estate 
and parish yisitations; inventories; account books of the Chapter. 
The oldest document dated back to the year 1252.

Founded in the llth century.
Pbesbnt Facts : Transferred to the Metropolitan Curia and was 

submitted to the management of German State Archives.
See : cracow, Gutt. Inst. Archwes of the Metropolitan Curia.
See : cracow, Gutt. Inst. Library of the Chapter.
See : cracow, Cult. Inst. German State Archwes.

nuwms (becords) oe the board o® education (Archiwum Kura
torium Szkolnego), Wielopole Street

Contained, amongst other things, personal documents of the Cracow 
district sehool teachers.

Present Facts : Confiscated by the Germans and deposited in 
the “ Chief Department for Science and Learning,” in order to seleot 
the materiał needed for actual use. Afterwards romoyod to the German 
State Arohives.
See : cracow, Germ. Inst. German State Archwes.
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KRAKÓW Straty kultury polskiej

KRAKÓW —ciąg dalszy

ARCHIWUM STAROSTWA GRODZKIEGO KRAKOWSKIEGO
Zawierało archiwum i urzędowy rejestr byłej policji austriackiej z XIX w. Własność 

państwowa.
STAN OBECNY: Archiwum zostało przeniesione przez Niemców do Niemieckiego 

Archiwum Państwowego w Krakowie. Rejestr austriackiej policji został wywieziony do 
Niemiec.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO, ul. Basztowa
Zawierało miejscową dokumentację Urzędu Wojewódzkiego.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Przeniesione przez Niemców do Niemieckiego Archiwum Pań

stwowego w Krakowie. Rejestry dokumentów zostały zniszczone podczas transportu 
z budynku Urzędu Wojewódzkiego. Archiwa były przez pewien czas przechowywane na 
podłodze w dwóch pomieszczeniach i wiele uległo zniszczeniu.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM GMINY ŻYDOWSKIEJ W KRAKOWIE, 
róg ul. Krakowskiej i Skawińskiej

Zawierało, wraz z archiwami gminy, królewskie przywileje i inne dokumenty 
o ogromnej wartości historycznej ukazujące historię Żydów w Krakowie i w całej Pol
sce. W jego pomieszczeniach znajdowały się sejfy zawierające srebrne naczynia itp., do 
użytku liturgicznego, o historycznej wartości, rzadkie książki i rękopisy, z których naj
cenniejszy to Pięcioksiąg na welinie, pochodzący z Niemiec oraz dwa iluminowane 
XVII-wieczne modlitewniki na welinie.

Zreorganizowane w 1934 przez Gminę Żydowską w Krakowie.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i przeniesione do Niemieckiego 

Archiwum Państwowego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Zbiory Gminy Żydowskiej.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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CRACOW—cont.
ARCHWES (REGISTER OFFICE) OF THE CRACOW COUNTY OFFICE (Archiwum 
Starostwa Grodzkiego Krakowskiego)

Contained the Office registers and records of the former Austrian 
police from the 19th century. State property.

Presewt Facts : Records were remoyed by the Germans to the 
German State Archiyes in Cracow. The Austrian police records were 
taken to Germany.
Seb : cracow, Germ. Insi. German State Archwes.

ARCHIVES (REGISTER OFFICE) OF THE V0W0D’S OFFICE (Archiwum 
Urzędu Wojewódzkiego), Basztowa Street

Contained local records of Voivod’s Office.
State property.
Present Facts : Removed by the Germans to the German State 

Archiyes in Cracow. Inventories of records were destroyed during 
transportation from the Voivodship’s building. The records were for 
some time left on the floor in two rooms and many were ruined by 
neglect.
See : cracow, Germ. Inst. German State Archwes.

archwes of the jewish community of cbacow, at the comer of 
Krakowska Street and Skawińska Street

Contained, among the archives of the Community, Royal priyileges 
and other documents of great historical yalue, relating to the history 
of the Jews in Cracow and throughout Poland. On the premises 
there were safes containing silver yessels, etc., for synagogual use, 
which were of antiąuarian yalue, rare books and manuscripts, the most 
yaluable being a 1-lth century illuminated Pentateuch on yellum, of 
German origin, and two illuminated yellum 17th century prayer books.

Reorganised in 1934 by the Jewish Community in Cracow.
Pbesbnt Facts : Confiscated by Germans and taken to German 

State Archives.
See : cracow, Gutt. Inst. Collection of the Jewish Municipality. 
Sbe : cbacow, Germ. Inst. German State Archwes.
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KRAKÓW —ciąg dalszy

ARCHIWUM KURII KSIĄŻĘCO-METROPOLITALNEJ, ul. Franciszkańska 3, 
Pałac Arcybiskupi

Zawierało około 500 książek i ponad 1000 luźnych paczek dokumentów, archiwa bi
skupów, dokumenty dotyczące klasztorów, zakonów i parafii, dokumenty fundacyjne, 
zaświadczenia, rejestr chrztów itd.

Własność Kurii Metropolitalnej. Najstarsze dokumenty pochodziły z XV w.
STAN OBECNY: Archiwum zostało połączone z Niemieckim Archiwum Państwo

wym w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Archiwum Kapituły.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM CZARTORYSKICH, ul. Pijarska 6
Zawierało ok. 6000 cennych rękopisów dotyczących rodziny Czartoryskich i polskich 

spraw państwowych. Liczyło ok. 1311 dokumentów na pergaminach.
Założone na początku XVIII wieku, najpierw jako prywatne archiwum rodzinne, 

później zostało otwarte dla publiczności razem z rodzinnym muzeum.
STAN OBECNY: Najcenniejsze dokumenty wywiezione przez Niemców w paździer

niku 1939 w nieznane miejsce.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Muzeum Książąt Czartoryskich. Biblioteka przy Muzeum 

Książąt Czartoryskich.

ARCHIWUM AKT DAWNYCH MIASTA KRAKOWA, ul. Sienna 16
Zawierało około 20 000 paczek akt dotyczących życia miasta Krakowa od XV do XIX w. 
Założone w 1794: własność miasta Krakowa.
STAN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Krakowie. 

PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI, ul. Sławkowska 17
Zawierało rękopisy polskich uczonych, listy i dokumenty dotyczące prac naukowo- 

badawczych.
Założone w 1815 roku.
STAN OBECNY: Częściowo spalone przez Niemców w latach 1939-1940, częściowo 

zabrane do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Krakowie. Dokumenty Komisji 
Historycznej, Komisji Atlasu Historycznego, Komisji Słownika Staropolsko-łacińskie- 
go, materiały dla studiów zagranicznych itd. także zostały przeniesione do Niemieckie
go Archiwum Państwowego. Pozostałe dokumenty zostały rozdzielone pomiędzy 
Niemieckim Archiwum Państwowym i Biblioteką Niemiecką.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Polska Akademia Umiejętności.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemieckie Archiwum Państwowe.
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CRACOW—contd.
abohwes OT the Metropolitan cubia (Archiwum Kurii Ksiazeco- 
Metropolitalnej), 3, Franciszkańska Street, Archbishop’s Pałace

Contained about 500 books and. over 1,000 unbound bundles of 
documents, bishops’ records, documents of monasteries, convents and 
parishes, foundations beąuests, certificates, records of baptisms, etc.

Property of the Metropolitan Curia. The oldest documents dated 
back to the 15th century.

Presebt Pacts : The Archiyes were fused with the German State 
Archiyes in Cracow.
See : cbacow, Cult. Insi. Archives of the Charter.
See : cbacow, Germ. Inst. German State Archńes.

archiv.es CZARTORYSKI, 6, Pi jarska Street
Contained about 6,000 Yaluable manuscripts concerning Czartoryski 

family, and Polish public affairs. There were about 1,311 parehment 
documents.

Pounded in the beginning of the 18th century, at first as private family 
archiyes, and then opened to the public together with the family Museum.

Pbesent Pacts : Most yaluable documents taken away by Germans 
in October, 1939, to an unknown destination.
See : cracow, Cult. Inst. Museum of Princes Czartoryski. Library 

at the Museum of Princes Czartoryski.
ARCHIYES OF OLD RECORDS OF THE CITY OK CRACOW (Archiwum Akt 
Dawnych Miasta Krakowa), 16, Sienna Street

Contained about 20,000 bundles of records relating to the life of 
Cracow City from the 15th to 19th centuries.

Pounded in 1794 ; property of the City of Cracow.
Prbsent Pacts : Taken to German State Archiyes in Cracow.

See : cbacow, Germ. Inst. German State Ar cliii es.
ARCHIYES OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCE AND LEABNING, 17,
Sławkowska Street

Contained manuscripts of Polish scholara, lettera and records con
cerning their research work.

Pounded in 1815.
Pbesent Pacts : Partly burnt by the Germans in 1939-40, and 

partly taken to the German State Archiyes in Cracow. Documents 
of the Historical Commission, Commission of the Historical Atlas,
Commission of the old Polish Latin Dictionary, materiał for foreign 
studies, etc., were also taken to the State Archiyes. Remaining 
documents were divided between German State Archives and Library.
See : cbacow, Cult. Inst.
See : cracow, Cult. Inst. 

and Leaming.
See : cbacow, Germ. Inst.

Academy of Science and Leaming.
Library of the Polish Academy of Science

German State Archiyes.
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KRAKÓW — ciąg dalszy

ARCHIWUM POTOCKICH, Rynek Główny 27
Zawierało rodzinne archiwa i rękopisy Jana Potockiego, znanego XVIII-wiecznego 

archeologa.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Dwadzieścia trzy skrzynie skonfiskowane przez Niemców razem 

z archiwum rodziny pochodzącym z Krzeszowic. Przeniesione do Niemieckiego Archi
wum Państwowego w Krakowie.
PATRZ: KRZESZOWICE, Inst. Kult. Archiwum Potockich.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemieckie Archiwum Państwowe.
PATRZ: KRAKÓW, Budynki, Pałace, Pałac Potockich, tzw. Pałac pod Baranami.

ARCHIWUM URZĘDU PROKURATORSKIEGO
Zawierało akta miejscowego urzędu prokuratorskiego.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i zabrane do Niemieckiego Archi

wum Państwowego w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM WAWELSKIE, Wawel
Stanowiło część Krakowskich Archiwów Państwowych i zawierało akta i dokumenty 

zebrane w XIX i XX wieku.
Założone w XIX i XX wieku.

STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców w latach 1939-40 i przeniesione do
Niemieckiego Archiwum Państwowego w Krakowie.

PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Archiwum Państwowe Akt Grodzkich i Ziemskich.
PATRZ: KRAKÓW, Budynki, Pałace, Zamek Królewski.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM UNIWERSYTETU, Collegium Novum
Zawierało dokumenty na pergaminach od XIII do XVIII wieku, akta osobowe stu

dentów i profesorów aż do 1918 r.
Założone w 1364, w tym samym czasie, co Uniwersytet.
STAN OBECNY: Zrabowane przez Niemców w 1939 r. i przeniesione do tzw. Sta

rego Collegium Physicum, do nowo założonego tam Niemieckiego Archiwum Państwo
wego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Uniwersytet Jagielloński.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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CRACOW

CRACOW—cont.
abchives of the Potocki Family, 27, Market Square

Contained family arehiyes and manuscripts of John Potocki, the 
well-known 18th century archaeologist.

Private property.
Present Facts : Twenty-three boxes confiscated by the Germans, 

together with the archives of the family from Krzeszowice. Remoned 
to the German State Archives in Cracow.
See: Krzeszowice, Cult. Inst. Archwes of the. Potocki family.
Sbe : cracow, Germ. Inst. German State Archwes. .
Seb : cracow, Houses, Palaces. House of Potocki family, so-called 

“ Ram House.”

abchivbs of the PUBLIC pbosbcutob’s office (Archiwum Urzędu
Prokuratorskiego)

Contained records of the local Public Prosecutor’s Office.
State property.
Presbnt Facts : Confiscated by the Germans and taken to German 

State Archives in Cracow.
See : cbaoow, Germ. Inst. German State Archwes.

abohiyes AT the boyal castle (Archiwum Wawelskie), Wawel Hill
Formed part of Cracow State Archives and contained records and 

documents collected in the 19th and 20th centuries.
Founded in the 19th and 20th centuries.
Present Facts : Confiscated by the Germans in 1939-40 and 

removed to the German State Archives in Cracow.
See : cracow, Cult. Inst. State Archwes.
See : cracow, Houses, Palaces. Royal Castle.
See : cracow, Germ. Inst. German State Archwes.

arohivbs OF the UNIVERSITY, Collegium Novum
Contained parchment records from the 13th to the 18th century, 

manuscripts and documents from the 15th to the 18th century, personal 
documents of studenta and professors up to 1918.

Founded in 1364, at the same tirne as the University.
Present Facts : Plundered by the Germans in 1939, and takon to 

the so-called Old Collegium Physicum to the newly established there 
German State Archives.
See : cracow, Cult. Inst. Jaydlonian Unwersity.
See : cbaoow, Germ, Inst. German State Archwes.
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KRAKÓW — ciąg dalszy

ARCHIWUM PAŃSTWOWE AKT GRODZKICH I ZIEMSKICH, ul. Św. Gertrudy 8a
Zawierało archiwa i dokumenty powiatu krakowskiego, szczególnie akta sądowe od 

1374 do 1794 roku. Znajdowało się tam około 10 000 ksiąg.
Założone w 1878 r. Własność państwowa.
S1AN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Krako

wie. Dokumenty dotyczące zachodniej części powiatu krakowskiego (wcielonego do 
Niemiec) zostały włączone do katowickiej filii Niemieckiego Archiwum we Wrocławiu. 
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Archiwum Wawelskie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

CENTRALNA BIBLIOTEKA NAUCZYCIELSKA, pl. Na Groblach
Specjalizująca się w literaturze pedagogicznej i edukacyjnej. W 1937 roku zawierała 

38 000 tomów, 98 czasopism, kilka tysięcy broszur.
Założona w 1922 roku.
STAN OBECNY: Wcielona do Niemieckiej Biblioteki Państwowej.

PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa

BIBLIOTEKA EZRA, w budynku gminy żydowskiej, na rogu ul. Krakowskiej 
i Skarżyńskiej

Zawierała zbiór dzieł dotyczących Żydów i ich historii, także literaturę w języku he
brajskim i jidysz. Biblioteka była ogólnie dostępna.

Żałożona przez Gminę Żydowską w Krakowie w XX wieku.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

BIBLIOTEKI TOWARZYSTWA SZKOŁY LUDOWEJ, ul. Podwale
Towarzystwo Szkoły Ludowej było instytucją publiczną założoną pod koniec 

XIX wieku z inicjatywy wielu osób prywatnych. Celem towarzystwa było zbudowanie 
szkół ludowych i małych bibliotek w miasteczkach. Towarzystwo posiadało około 500 
bibliotek.

STAN OBECNY: Książki z bibliotek ludowych zostały skonfiskowane przez Niem
ców w latach 1939-1940 i przekazane do uratowania.
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CRACOW—cont.
state abohiyes, 8a, Gertrudy Street (Archiwum Państwowe Akt 
Grodzkich i Ziemskich)

Contained records and doouments of Cracow Province especially 
of Law Courts Łom 1374 to 1794. There were about 10,000 volumes.

Founded in 1878. State property.
Pbesent Faots : Taken to the German State Archives in Cracow. 

Doouments relating to the Western part of the Proyince of Cracow 
(incorporated into Germany) were included in the Katowice branch 
of the German Breslau Archives.
See : cracow, Cult. Inst. Archives of the Royal Castle.
See : cracow, Germ. Inst. German State Archwes.

central library BOR TEACHEBS (Centralna Biblioteka Nauczycielska), 
Groble Square

Specialised in works on teaching and education. In 1937 it contained 
38,000 volumes, 98 periodicals, seyeral thousand pamphlets.

Founded in 1922.
Present Faots : Incorporated in German State Library.

See : cracow, Gult. Inst. German State Library.

ezba library, in the Building of the Jewish Community, on the 
Comer of Krakowska Street and Skarżyńska Street

Contained collections of works on the Jews and their history, and 
modern Hebrew and Yiddish literaturę, used by the public for reference 
purposes.

Founded by the Jewish Community in Cracow in the 20th century
Pbesent Faots : Destroyed by the Germans.

libbaries of the society of populab SCHOOLS (Biblioteki Towarzy
stwa Szkoły Ludowej), Podwale Street

The Society of Popular Schools was a public mstitution founded at 
the end of the I9th century at the instigation of yarious private indiyi- 
duals. Its aim was to build popular schools and smali public libraries 
in yillages. The Society owned about 500 libraries.

Present Faots : Books from public libraries were confiscated by 
the Germans in 1939/40 and handed over for salvage.
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KRAKÓW — ciąg dalszy

BIBLIOTEKA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH, pl. Matejki 13
Biblioteka miała charakter pedagogiczny, jej specjalnością były sztuki piękne.
Zawierała kilka tysięcy ksiąg, rycin i fotografii.
Założona w 1850 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowana i przeniesiona do Niemieckiej Biblioteki Państwo

wej w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Akademia Sztuk Pięknych.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA AKADEMII GÓRNICZEJ, al. Mickiewicza
Biblioteka naukowa z literaturą fachową z dziedzin geologii, górnictwa, metalurgii. 

Około 200 000 tomów.
Założona w 1921.
STAN OBECNY: Wiele wartościowych książek przewieziono do Niemiec. Pozosta

łą część dołączono do Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Akademia Górnicza.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA STOWARZYSZENIA DRUKARZY „OGNISKO”, Rynek Główny 12
O ogólnym profilu pedagogicznym. Jej specjalnością były publikacje z dziedziny dru

karstwa. Zawierała kilka tysięcy dzieł, w tym szereg cennych rękopisów.
Założona w 1887 r.
STAN OBECNY: Książki skonfiskowane przez Niemców na makulaturę, większość 

książek zostało wysłanych do fabryki celulozy.

BIBLIOTEKA KAPITUŁY, Wawel
Zawierała wiele iluminowanych rękopisów pochodzących z XI do XV w., kilkaset in

kunabułów, XI-wieczny kodeks, znany jako Ewangelia Emmerama, kodeks Banderia 
Pruthenorum, XV-wieczny bogato zdobiony rękopis, wykonany z inicjatywy Jana Dłu
gosza. Kolekcja starych ksiąg.

Założona w XI wieku, jest jedną z najstarszych polskich bibliotek.
STAN OBECNY: Banderia Pruthenorum wywieziona przez Niemców w 1939 r., 

prawdopodobnie zabrana do Malborka lub Królewca. Inne rękopisy również zabrano 
do Niemiec.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Archiwum Kapituły.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
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LIBRARY OF THE ACADEMY OF FINE arts, 13, Matejki Sąuare

Library was of instructional character, and specialised in Fine Arts. 
Contained several thousand volumes, engravings and photographs.

Founded in 1850.
Present Facts : Confiscated and transferred to the German State 

Library in Cracow.
See : cbacow, Cult. Inst. Academy of Fine Arts.
See : cracow, Germ. Inst. German State Library.

library of THE academy of mining, Mickiewicza Alley
Scientific library, specialised in worka on geology, mining, metallurgy. 

About 200,000 volumes.
Founded in 1921.
Present Facts : Many valuable books transferred to Germany. 

The rest added to German State Library in Cracow.
See : cracow, Cult. Inst. Academy of Mining.
Sbe : cracow, Germ. Inst. German Stale Library.

library of the association of cracow BRTNTERS (Biblioteka Stowar
zyszenia Drukarzy “ Ognisko ”), 12, Market Sąuare

Of generał educational character. Its speciality was publications on 
printing. Contained several thousand volumes, including some rare 
manuscripts.

Founded in 1887.
Pbesent Facts : Books confiscated by the Germans for waste paper, 

most of the books sent to a cellulose factory.

LIBRARY OF THE CHAPTER, Wawel Hill
Contained many illuminated manuscripts dating from the llth to 

15th century, some hundreds of incunabula, the codex from the llth 
century, known as the “ Evangile of Emmeram,” the codex, “ Banderia 
Pruthenorum,” the 15th century illuminated manuscript written at 
the suggestion of the well-known Polish historian, Jan Długosz. 
Collection of old books.

Founded in the llth century, and is one of the oldest Polish libraries.
Present Facts : “ Banderia Pruthenorum ” removed by Germans 

in 1939 ; probably taken to Marienburg or Konigsberg. Other 
manuscripts were also taken to Germany.
See : cracow, Cult. Inst. Archives of the Ohapter.
See : cracow, Germ. Inst. Commission for Seizure and Safeguarding 

of Treasures of Art and Culture.
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BIBLIOTEKA MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO, Wawel 7
Biblioteka specjalizująca się w etnografii i etnologii.
Zawierała książki, broszury, rękopisy oraz bogatą kolekcję melodii ludowych.
Założona w 1911 roku, stworzona z prywatnej biblioteki podarowanej przez S. 

Udzielę.
STAN OBECNY: Przeniesiona przez Niemców do Niemieckiego Instytutu Badań 

Wschodnioeuropejskich do działu „Rassenkunde” (Studium ras i narodowości).
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Muzeum Etnograficzne.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemiecki Instytut Badań Wschodnioeuropejskich.

BIBLIOTEKA PRZY MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH, ul. Pijarska 6
W roku 1936 biblioteka zawierała około 150 000 dzieł, 296 inkunabułów, ponad 2300 

poloników z XVI wieku, około 2500 map i 130 atlasów. Dział rękopisów zawierał oko
ło 1254 pergaminów i około 8500 rękopisów, także dotyczących rodu Czartoryskich 
i ruchu politycznego kierowanego w XIX wieku przez książąt Czartoryskich. Kolekcja 
rękopisów, szczególnie tych dotyczących edukacji i historii Polski, była jedną z najbo
gatszych tego rodzaju w kraju.

Założona w 1800 r. przez księcia Adama Czartoryskiego. Z początku znajdowała się 
w Powązkach nie opodal Warszawy, później została przeniesiona do Puław, skąd zosta
ła częściowo przeniesiona w 1831 r. do Sieniawy, a częściowo do Paryża. Przywieziona 
do Krakowa w 1876 r.

STAN OBECNY: Bardziej wartościowe dokumenty i książki zostały wywiezione 
przez Niemców w październiku 1939 r. w nieznane miejsce.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Muzeum Książąt Czartoryskich. Archiwum Muzeum 

Książąt Czartoryskich.

BIBLIOTEKA POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI, ul. Sławkowska 19
O czysto badawczym profilu, wyspecjalizowana w publikacjach instytucji naukowych 

z całego świata, które były wymieniane za polskie publikacje tego samego rodzaju. 
W 1938 roku zawierała około 196 000 książek i broszur począwszy od XVI wieku, 2064 
rękopisy, 1568 rzadkich cymelii i czasopism, 137 inkunabułów oraz 526 dokumentów 
dotyczących praw własności.

Założona w 1873 r.
STAN OBECNY: Najcenniejsze książki wywiezione przez Niemców, pozostałość 

scalona z Niemiecką Biblioteką Państwową w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa.
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LIBBABY OF THE ETHNOGBAPHICAL MUSEUM, 7, Wawel Hill

Reference character, specialised in ethnography and ethnology. 
Contained books, pamphlets, manuscripts and rich collection of 
manuscripts of fólk-melodies.

Founded in 1911 ; created from the private library presented by 
S. Udziela.

Present Facts : Transferred by Germans to the “ Institute of 
German Work in Eastern Europę ” for the section of “ Rassenkunde.” 
See : CRACOW, Cult. Inst. Etlmographical Museum.
See : ceacow, Germ. Inst. Institute of German Work in Eastern 

Europę.

LIBBABY AT THE MUSEUM OF PBJNCES CZARTORYSKI, 6, Pijarska Street 
In 1936 the library contained about 150,000 volumes, 296 incunabula, 

over 2,300 polonica of the 16th century, about 2,500 maps and 130 
atlases. The department of manuscripts contained 1,254 parchment 
doeuments and about 8,500 manuscripts, also records relating to the 
Czartoryski family and conceming the political movement directed 
in the 19th century by the Czartoryski princes. The collection of 
manuscripts, especially those concerning the education and history of 
Poland, was amongst the riohest of its kind in that country.

Founded in 1800 by Prince Adam Kazimierz Czartoryski. Originally 
it was at Powązki, near Warsaw, later transferred to Puławy, whence, 
in 1831 it was removed partly to Sieniawa, and partly to Paris. Brought 
to Cracow in 1876.

Present Facts : Morę valuable doeuments and books taken away 
by the Germans in October, 1939, to unknown destination.
See : cracow, Germ. Inst. Commission for Seizure and Safeguarding 

of Treasures of Art and Culiure.
See : cbacow, Cult. Inst. Museum of the Princes Czartoryski. 

Archines at the Museum of Princes Czartoryski.

LIBBABY OF THE POLISH AOADEMY OF SCIENCE AND LEABNING, 19, 
Sławkowska Street

Purely of research character ; specialised in publication of scientifio 
institutions throughout the world whieh were exchanged for Polish 
research publications. In 1938 it contained about 196,000 books and 
pamphlets from the 16th century onwards, 2,064 manuscripts, 1,568 
rare cimelia and periodicals, 137 incunabula and 526 muniments.

Founded in 1873.
Present Facts : Most valuable books removed by the Germans, 

and the remainder amalgamated with the German State Library in 
Cracow.
See : cbacow, Cult. Inst. Archwes of the Polish Academy of Science 

and Learning.
See : cracow, Germ. Inst. German State Library.
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BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU, tzw. Biblioteka Jagiellońska, ul. Św. Anny 8-12
Jedna z najstarszych bibliotek w Europie, o profilu humanistycznym, jej specjalno

ścią były stare książki polskie i inkunabuły począwszy od XV w. W 1937 r. zawierała 
635 548 tomów, 3021 inkunabułów, 6877 rękopisów, 466 dokumentów dotyczących 
praw własności, 21 222 ryciny, 5805 map, 7930 notatek, 87 863 duplikatów, 1000 exli- 
brisów i 45 medali.

Założona przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 r., łącznie z Uniwersytetem.
STAN OBECNY: Latem 1939 r. przeniesiona do nowego budynku wybudowanego 

w Krakowie przed wojną staraniem Państwa Polskiego. Dołączona do Niemieckiej Bi
blioteki Państwowej. Jedynie Niemcy i Ukraińcy mieli prawo do korzystania z niej. 
Część kolekcji zabrana do Niemiec (Berlina?), między innymi słynny Kodeks Behema 
(?). Przed wybuchem wojny z Rosją, w 1941, Niemcy wywieźli zbiory, lecz zwrócili je za
nim dotarły do celu. Część kolekcji została zrabowana podczas tych wydarzeń, a kilka 
pozycji zostało oddanych osobom prywatnym z Niemiec. W 1943 r. pani Schroeder, 
uczennica profesora Vasmera, profesora slawistyki na uniwersytecie w Berlinie, zosta
ła wysiana do biblioteki uniwersyteckiej przez Niemiecki Instytut Badań Wschodnioeu
ropejskich. Jej zadaniem było odszukanie duplikatów w bibliotece dotyczących 
zagadnień słowiańskich. Były tam duplikaty, ponieważ biblioteki instytutów uniwersy
teckich zostały ze sobą połączone. Istnieje obawa, że duplikaty te zostały przeniesione 
do Berlina. Przewidując bombardowanie pod koniec 1943 r. bardziej wartościowe 
książki zostały przeniesione do piwnic Zamku Wawelskiego. Niemiecki Instytut Badań 
Wschodnioeuropejskich mieścił się w starym budynku biblioteki uniwersyteckiej.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Uniwersytet Jagielloński.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE PRZY POLSKIEJ AKADEMII 
UMIEJĘTNOŚCI, ul. Sławkowska 17

Trzecie co do wielkości muzeum archeologiczne w Polsce. Zawierało eksponaty z ca
łej Polski oraz Egiptu, Syberii, Peru i Brazylii, a także część złotego skarbu z Ryżanów- 
ka i posąg słowiańskiego boga Światowida pochodzący z IX wieku, bibliotekę, zbiór 
fotografii i laboratorium do rekonstrukcji znalezisk.

Założone w 1850 r. przez Towarzystwo Naukowe w Krakowie, które w 1873 r. zosta
ło przekształcone w Polską Akademię Umiejętności.

STAN OBECNY: Budynek zamieniono na niemiecką księgarnię (Deutsche Biiche- 
rei). Część eksponatów muzeum wywieziono w latach 1939-40, prawdopodobnie do 
Wrocławia, resztę pozostawiono pod nadzorem niemieckiego kuratora.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Polska Akademia Umiejętności.
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university library, so-called Jagellonian Library, 8-12, Sw. Anny 
Street

One of the oldest University libraries in Europę ; humanistic in 
character, its speciality was old Polish books and incunabula from 
15th century onwards. In 1937 contained 635,548 volumes, 3,021 
incunabula, 6,877 manuscripts, 466 muniments, 21,222 engravings, 
5,805 maps, 7,930 notes, 87,863 duplicates, 1,000 ex-libris, and 
45 medals.

Founded by King Casimir the Great in 1364, together with the 
University.

Present Facts : In the summer of 1941 moved to the new building 
erected before the war by the Polish State in Cracow. Added to 
German State Library. Only Germans and Ukrainians were allowed to 
use it. Part of the collection taken to Germany (Berlin ?), amongst it, 
the famous Behem Codex(?). Before the outbreak of war with Russia, 
1941, the Germans removed the collections, but returned them before 
they reached their destination. Part of the collection was looted 
during this proeess, and several objects giveń to private German 
individuals. In 1943, Miss Schroeder, pupil of Professor Vasmer, 
Professor of Slavonic languages in the University of Berlin, was sent to 
the University Library by the “ Institute of German Work in Eastern 
Europę ” (Institut fur Deutsche Ostarbeit). Her task was to look for 
duplicates in the library concerning Slayonic problems. There were 
duplicates, because the libraries of the University seminaries were 
fused. It is feared that these duplicates were transferred to Berlin. 
Anticipating bombardment at the end of 1943, the morę precious books 
and manuscripts were transferred to the eellars of the Royal Castle on 
Wawel Hill. The Institute for German Work in Eastern Europę was 
housed in the old building of the University Library.
See : cracow, Gutt. Inst. Jagellonian Unicersity. 
See : cracow, Genn. Inst. German State Library.
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM AT THE ACADEMY OF SCIENCE AND LEARNING, 
17, Sławkowska Street

The third largest archaeological museum in Poland. Contained 
exhibits from the whole territory of Poland, and from Egypt, Siberia, 
Peru and Brazil: also part of the gold treasure from Ryzanowek and the 
statuę of the Slavonic God “ Światowid,” from the 9th century; 
Library, Collection of Photographs, and Laboratory for reconstruction.

Founded in 1850 by the Scientific Society in Cracow, which in 1873 
became the Academy of Science and Learning.

Prbsent Facts : Building turned into “ Deutsche Bucherei.” 
Part of the Museum was taken away in 1939-40, probably to Breslau ; 
the remainder was left in Cracow under a German curator.
See : cracow, Guli. Inst. Academy of Science and Learning.
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GABINET RYCIN PRZY POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI, 
ul. Straszewskiego 27

Zbiór 100 000 rycin; druga o do wielkości kolekcja w Polsce, zawierająca między in
nymi bardzo wartościowe ryciny Diirera, Rembrandta, Callota, Bartolozziego, E. Sade- 
lera, francuskie i angielskie ryciny z XVIII w. Wystawy tych rycin kiedyś zajmowały 
cztery specjalne sale.

Gabinet powstał z połączenia dwóch oddzielnych kolekcji, będących uprzednio wła
snością Polskiej Akademii Umiejętności: (1) kolekcji polskiej biblioteki w Paryżu, ze
branej tam przez polską emigrację w XIX w., oraz (2) kolekcji rodziny Moszyńskich, 
zapoczątkowanej w XVIII wieku przez Fryderyka Józefa Moszyńskiego. Gabinet był 
bardzo wartościowy i zawierał wszystkie nowoczesne urządzenia.

STAN OBECNY: Zamknięty przez Niemców; wszystkie eksponaty skradzione. 
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Polska Akademia Umiejętności.

GABINET ODLEWÓW GIPSOWYCH INSTYTUTU ARCHEOLOGII 
KLASYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE, Collegium Novum

Zawierał odlewy gipsowe najbardziej wartościowych rzeźb ze starożytnej Grecji oraz 
Rzymu, również zbiór autentycznych starożytnych naczyń (Beazley, Greek Vases in Po- 
land, Orford, 1928, oraz Corpus Yasorum, Paryż 1931), kilka rzeźb z marmuru, rzadkie 
okazy hittyjskiej rzeźby, a także zbiór niewielkich przedmiotów z okresu starożytnego.

Założony w 1908 roku; własność Uniwersytetu.
STAN OBECNY: Kolekcja została przeniesiona przez Niemców do budynku Aka

demii Sztuk Pięknych w Krakowie i rozrzucona tam w nieładzie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Akademia Sztuk Pięknych.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Uniwersytet Jagielloński.

ZBIORY GMINY ŻYDOWSKIEJ, ul. Józefa 40
Zbiory mieściły się w pomieszczeniach nie opodal Starej Synagogi. Jednym z najcen

niejszych eksponatów była Biblia hebrajska pochodząca z XIV w., zdobiona miniatura
mi. Kolekcja zawierała srebra, hafty, baldachimy, itp.

Własność Gminy Żydowskiej, miały stać się częścią planowanego Muzeum Żydow
skiego.

STAN OBECNY: Rozgrabione przez Niemców.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Archiwum Gminy Żydowskiej.
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cabinet of engbayings at thb academy of soiences, 27, Stra
szewskiego Street

Collection of 100,000 engraving8; the second largest collection in 
Poland, including amongst other things, most valuable engravings by 
Diirer, Rembrandt, Callot, Bartolozzi, E. Sadeler, French and English 
engravings of the 18th century. Current exhibitions of these engrav- 
ings used to be held in four special ezhibition rooms.

The cabinet was formed by fusing two separate oollections, formerly 
in the possession of the Polish Academy of Science and Leaming : 
(1) Collection Łom the Polish Library in Paris, collected there in the 19th 
century by Polish emigranta ; and (2) the collection of the Moszyński 
family, started in the 18th century by Frederic Joseph Moszyński. 
The cabinet was of considerable materiał value, and contained all 
modern arrangements.

Pbesent Facts : Glosed by the Germans ; all items stolen. 
See : cbacow, Cult. Insi. Academy of Science and Leaming.

CABINET OF PT, A STER, OASTS OF THE INSTITUTE OF OLASSIOAL ARCHAEO- 
logy at the UNIYERSITY, Collegium Novum

Contained plaster casts of most valuable sculptures of ancient Greek 
and Roman Art; also collection of original ancient vessels (Beazley, 
“ Greek Vases in Poland,” Oxford, 1928, and “ Corpus Vasorum,” 
Paris, 1931), several sculptures in marble, rare specimens of Hittite 
sculpture, and smali ancient objects.

Founded in 1908 ; property of the University.
Pbesent Facts : Collection removed by the Germans to building of 

the Academy of Fine Arts in Cracow, and thrown down there hap- 
hazardly.
See : cbacow, Cult. Inst. Academy of Fine Arts.
See: cbacow, Cult. Inst. Jagellonian Uninersity.

oollections of the jewish municipality, 40, Jozefa Street
The Oollections we: e in rooms near the Old Synagogue. One of the 

most yaluable eshibits was a Hebrew Bibie dating back to the 14th 
century, decorated with miniatures. Oollections included silver, 
embroideries, canopies, etc.

Property of the Jewish Municipality, was supposed to become part 
of the proposed Jewish Museum.

Pbesent Facts : Looted by Germans.
See : obacow, Cult. Inst. Archiues of the Jewish Municipality.
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MUZEUM ETNOGRAFICZNE, Wawel 7
Zawierało 10 000 eksponatów, zbiory polskiej sztuki ludowej, stroje, broń, instru

menty muzyczne, meble, naczynia, narzędzia, również zbiory etnograficzne z Azji, 
Afryki i Ameryki, bibliotekę, 1500 książek, 1500 rysunków, 3000 fotografii i 600 ręko
pisów.

Założone w 1911 roku przez Towarzystwo Etnograficzne.
STAN OBECNY: Biblioteka skonfiskowana przez Niemiecki Instytut Badań 

Wschodnioeuropejskich. Zbiory wyniesione do budynków uniwersytetu przy ul. Św. 
Anny. Budynek przekształcony na styl „holenderski” i zajęty przez władze niemieckie. 
Część zbiorów zabrana do Głównego Departamentu ds. Nauki i Oświaty w Krakowie. 
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Biblioteka Muzeum Etnograficznego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Główny Departament ds. Nauki i Oświaty.

MUZEUM PRZEMYSŁOWE, ul. Smoleńsk 17
Zawierało 40 000 eksponatów sztuki zdobniczej i rzemieślniczej; również cenną ko

lekcję tkanin z XV i późniejszych wieków, haftów, koronek, strojów ludowych, szkła, 
malarstwa na szkle, mebli, eksponaty surowców, modele silników i narzędzi, także wy
jątkowo bogatą bibliotekę zawierającą około 60 000 tomów na temat technologii sztu
ki, rękodzieła i sztuki rzemieślniczej. Dział fotografii. W muzeum odbywały się kursy 
wieczorowe dla robotników.

Założone przez dr A. Branickiego i w roku 1868 zapisane miastu Kraków; w 1895 r. 
zostało otwarte dla publiczności. Jego celem było podwyższenie poziomu pracy krajo
wych rzemieślników.

STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców. Wartościowe przedmioty takie 
jak złote łyżki, dywany, meble, itp. wywiezione przez niemieckich oficjałów. Pani 
Wachter, żona niemieckiego prezydenta Krakowa, osobiście wybrała sobie zastawę sto
łową z muzeum (1940 r.). Budynek muzeum zamieniony w „Haus der Presse” (pałac 
prasy) jako generalny sztab szefa „Dienstsitz des Pressechefs der Regierung” (sztabu 
prasowego rządu). Część zbiorów z głównego działu Muzeum Narodowego, której nie 
zdołano przechować na miejscu, zabrano do Muzeum Przemysłowego. Jakiekolwiek 
zabezpieczenie, bądź konserwacja dzieł sztuki były, oczywiście, całkowicie niemożliwe. 
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Muzeum Narodowe, Dział Główny.

MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH, ul. Pijarska 6
Zawierało 4200 eksponatów z różnych dziedzin sztuki i pamiątek, 450 obrazów i mi

niatur, 960 eksponatów prehistorycznych, 1750 eksponatów ze starożytnego Wschodu, 
2230 rysunków i 19 300 rycin. Jedno z najbogatszych prywatnych muzeów w Europie; 
bardzo cenna galeria sztuki zagranicznej w Polsce, zawierająca płótna Leonarda da 
Vinci, Rafaela, Holbeina, Rembrandta. Muzeum również posiadało zbiór skarbów ro
dzinnych.
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EiHNoaBAPincAL museum, 7, Wawel Hill

Contained 10,000 exhibits, popular Polish Art collection, costumes, 
armour, musical Instruments, furniture, vessels, instrumeuts; also 
ethnographical collections from Asia, Africa and America; library, 
1,500 volum.es, 1,500 drawings, 3,000 photographs and 600 manuscripts.

Founded in 1911 by private Society of Ethnography.
Present Facts : Library confiscated by the Institute for German 

Work in Eastern Europę. Collection thrown out and removed to 
University building in Sw. Anny Street. Building altered in tłie 
“ Dutoh ” style and occupied by German offices. Part of the collection 
taken to the Chief Department for Science and Leaming in Cracow. 
See : cracow, Cult. Inst. Library of the Ethnographical Museum. 
Sbe : cracow, Germ. Inst. Chief Department for Science and Learning.

museum OF industry (Muzeum Przemysłowe), 17, Smoleńsk Street
Contained 40,000 exhibits of the decorative arts and artistic crafts 

also valuable collection of textiles ftom the 15th century onwards— 
embroideries, laces, national costumes, glass, paintings on glass, 
furniture ; eshibits of raw produots, modeJs of engines and tools; 
also an especially rioh Library, containing about 60,000 volumes of the 
technology of art, handicrafts and artistic crafts. Photographicdepart- 
ment. Evening classes for workmen were held at the Museum.

Founded by Dr. A. Baraniecki, and in 1868 bequeathed to the City 
of Cracow ; in 1895 was opened for public use. Its aim was to raise 
the standard of national handicrafts.

Present Facts : Confiscated by Germans. Articles of value, such 
as golden spoons, carpets, furniture, etc., taken away by the German 
officials. Mrs. Wachter, wife of Cracow’s German Mayor, personally 
chose table utensils from the Museum (1940). The building of the 
Museum was converted into “ Haus der Presse,” as the headąuarters 
of the manager of “ Dienstsitz des Pressechefs der Regierung.” Part 
of the collection from Main Department from National Museum which 
could not be stored on the spot, was taken to the Museum of Industry. 
Any preservation and restoration of the works of art was, of course, 
absolutely impossible.
See : cracow, Cult. Inst. National Museum, Main Department.

MUSEUM oi' 1’RI.NCES Czartoryski, 6, Pijarska Street
Contained 4,200 exhibits of artistic Industries and souvenirs; 450 

pictures and miniatures.; 960 prehistorie exhibits; 1,750 exhibits from 
the Ancient East; 2,230 drawings and 19,300 engravings. One of 
the richest private museums in Europę; most valuable gallery of 
foreign art in Poland, containing paintings by Leonardo da Yinci, 
Raphael, Holbein, Rembrandt. The Museum also included a collection 
of family treasures.
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Założone przez księżną Izabelę Czartoryską (XVIII w.). Po powstaniu listopadowym 
kolekcja została zabrana do Paryża i stamtąd z powrotem do Krakowa w 1876, kiedy to 
książę Władysław Czartoryski założył tu muzeum. Dziedziczna posiadłość rodzinna, 
Sieniawa, stanowiła źródło utrzymania muzeum.

STAN OBECNY: Kiedy wybuchła wojna, najcenniejsze przedmioty, skarby rodzin
ne, obrazy, w tym obrazy Rafaela, Leonarda, Rembrandta, zostały ukryte w Sieniawie, 
wraz ze skarbami rodziny Czartoryskich z muzeum w Gołuchowie. Po wkroczeniu 
Niemców do Sieniawy, gestapo odkryło miejsce ich ukrycia. Wszystkie kosztowności 
zostały zrabowane, a dalsze poszukiwania wszczęte przez władze niemieckie nie dały 
żadnych wskazówek, co do osób, które wzięły udział w grabieży. W ten sposób zaginę
ła sławna kolekcja emalii z Limoges (XILXVI w.), jak również przepiękna kolekcja wy
robów złotniczych z epoki średniowiecza i renesansu. Pozostałe eksponaty zostały 
przeniesione przez Niemców do nowopowstałego budynku biblioteki uniwersyteckiej 
w Krakowie, a właściciele zostali powiadomieni o konfiskacie. Trzy z najsławniejszych 
obrazów, Dama z Gronostajem Leonarda da Vinci, Portret Młodego Mężczyzny Rafaela 
oraz Pejzaż Rembrandta zostały wywiezione w 1944 r. do willi Franka pod Mona
chium (?). Nie wiadomo, czy którykolwiek ze skonfiskowanych obrazów trafił do Nie
miec. Krążą pogłoski, że niektóre z obrazów posłużyły do ozdobienia rezydencji Franka 
w Krzeszowicach, ale taka informacja nie została potwierdzona. Do skonfiskowanych 
malowideł należały arcydzieła sztuki włoskiej, ze szkoły sieneńskiej z XV wieku; sztuki 
holenderskiej, Dirka Boutsa, itp. oraz późniejsze, pędzla Van Dycka, Watteau, Tiepo- 
la itp. W czerwcu 1940 roku Niemcy skonfiskowali pewną ilość innych eksponatów, 
a w sierpniu niektóre z iluminowanych rękopisów.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Archiwum Muzeum Książąt Czartoryskich. Biblioteka 

przy Muzeum Książąt Czartoryskich.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
PATRZ: SIENIAWA, Inst. Kult. Kolekcja Czartoryskich.
PATRZ: GOŁUCHÓW, Inst. Kult. Muzeum Książąt Czartoryskich.

MUZEUM NARODOWE
Złożone z sześciu działów umieszczonych w różnych budynkach.
(1) Sztuka średniowieczna i współczesna, w Sukiennicach, (2) Sztuka średniowiecz

na, w wieży ratusza.
(3) Kolekcja Hutten-Czapskiego, głównie ryciny i numizmaty, (4) Kolekcja Baracza, 

głównie przykłady rzemiosła artystycznego, meble, materiały, (5) Dom Matejki, zawie
rający pamiątki narodowe, stroje itd., (6) Kolekcja Jasieńskiego, eksponaty z Dalekie
go Wschodu. Muzeum zgromadziło tak wiele eksponatów, w tak krótkim czasie, iż 
sześć działów nie było w stanie ich pomieścić, i wiele z nich było przechowywanych 
w magazynach.
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Began with Collection of Princess Isabel Czartoryski (18th century). 

After the Polish uprjsing in 1831 the collection was taken to Paris, and 
from there back to Cracow in 1876, when Prince Ladislas Czartoryski 
founded the Museum. Entailed family property, Sieniawa, was used 
for the upkeep of the Museum.

Pbesbnt Facts : Most valuable objects, family treasures, pictures, 
including pictures by Raphael, Leonardo, Rembrandt, were hidden at the 
outbreak of war in Sieniawa, together with the treasures of the same 
family from the Museum in Goluchów. After the entry of the Germans 
into Sieniawa, the Gestapo discovered the hiding place. Ali valuables 
were pillaged, and later search by the German authorities did not give 
any clue as to who had taken part in the looting. In this way the 
famous collection of Limoges enamels (12th to 16th century) was lost, 
as was also the beautiful collection of Mediaewal and Renaissance 
goldsmiths’ work. The remaining exhibits were removed by the 
Germans and taken to the new building of Cracow Uniwersity Library, 
the owners being informed of the confiscation. . Three of the most 
famous pictures, Leonardo da Vinci’s “ Lady with a Weasel,” RaphaePs 
“ Portrait of a Young Man ” and Rembrandfs “ Landscape ” were, 
in 1944, taken to Frank’s willa near Munich (?). It is not known whether 
any of the other confiscated pictures were taken to Germany. There 
were rumours that some pictures were used for the decoration of 
Frank’s residence in Krzeszowice, but that information has not been 
verified. Among the confiscated pictures there are masterpieces of 
Italian art, Sienna school from the 15th century ; Netherlands art, 
Dirk Bouts, etc. ; and later ones by Van Dyok, Watteau, Tiepolo, etc. 
In June, 1940, the Germans confiscated several score of other eshibits, 
and in August they reąuisitioned some of the illuminated manuscripts. 
See : cracow, Cult. Inst. Archims at the Museum of Princes Czar

toryski. Library at the Museum of Princes Czartoryski.
See : cracow, Germ. Inst. Commission for theSeizure and Safeguard- 

ing of Treasures of Art and Culture.
See : sieniaw7a, Cult. Inst. Collection of Czartoryski family. 
See : GOLUCHÓW7, Pult. Inst. Museum of Princes Czartoryski.

NATIONAL MUSEUM
Consisted of six departments, housed in different buildings- 

(1) Mediaeval and Contemporary Art, in the Cloth Halls ; (2) Mediaeval 
Art in Tower of Town Hall; (3) Hutten-Czapski Collection, chiefly 
engravings and numismatics ; (4) Baracz Collection, chiefly examples 
of artistic industries, furniture, materials; (5) Matejko’s House, 
containing national souwenirs, costumes, etc.; (6) Jasieński Collection, 
exhibits of Far Eastern Art. The Museum collected so many eshibits 
in a short time that the six departments were not large enongh to
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Nowy budynek, który miał pomieścić całą kolekcję, miał być gotowy w 1940 r. Muzeum 
zawierało bogatą bibliotekę, kolekcje rycin i pracownie konserwatorskie dzieł sztuki.

Założone w 1879 r. z darowizn Polaków i wielu artystów. Poszerzone o nowe nabyt
ki i darowizny. Wszystkie działy nazwane dla uczczenia dobroczyńców.

Własność miasta Krakowa.
STAN OBECNY: Zamknięte przez władze niemieckie, które skonfiskowały wszelkie 

niewydrukowane inwentarze. Nowy budynek, powstały ze składek, który był prawie go
towy w 1939 r. został wykupiony przez dr Franka za 3 min złotych w 1941 roku od spo
łeczności niemieckiej w Krakowie i został zamieniony w „Deutsches Haus” (dom 
niemiecki).

(1) GŁÓWNY BUDYNEK, Sukiennice, Rynek Główny
Dział sztuki średniowiecznej, współczesnej i rzemiosła artystycznego. (A) Dział pol

skiej sztuki średniowiecznej, najbogatszy i najbardziej kompletny w całej Polsce, zawie
rał wiele tryptyków, obrazów, rzeźb z kamienia i drewna oraz przykłady rzemiosła 
artystycznego. Muzeum zawierało średniowieczne malowidła ścienne przeniesione 
z drewnianych kościołów, witraże, iluminowane rękopisy oraz tkane materiały. Do naj
bardziej znanych obrazów zaliczały się: XIV-wieczna Madonna z Trzemeśni, 
XIV-wieczna Św. Klara, Ukrzyżowanie z początku XV w. z Korzennej, XV-wieczna Ma
donna z Tuchowa, XV-wieczny poliptyk z kościoła Św. Idziego w Krakowie, poliptyk 
z kościoła Św. Katarzyny w Krakowie (około 1470 r.), poliptyk św. Jana Jaimużnika 
z kościoła Augustianów w Krakowie, itd. Do najbardziej znanych rzeźb należą: Pieta 
z Biecza (dzieło tego samego mistrza, co rzeźba w muzeum diecezjalnym w Tarnowie) 
z XIV w.; Piękna Madonna z Krużlowej (około 1400 r.); Madonna z kościoła Św. Mi
kołaja w Krakowie z ok. roku 1400; Madonna z Grybowa (1490) dzieło Wita Stwosza; 
Ukrzyżowanie — wzór innego Ukrzyżowania z kościoła Najświętszej Marii Panny w Kra
kowie, również dzieło Wita Stwosza; tryptyk z Lusiny autorstwa artysty ze szkoły Wita 
Stwosza, przedstawiający Matkę Boską szyjącą szaty dla Jezusa, cenny przykład pol
skiego drzeworytu i malarstwa z XV i XVI wieku, własność Polskiej Akademii Umie
jętności.

(B) Dział rzemiosła artystycznego gromadził przedmioty z okresu romańskiego: kie
lich z Wrocławia, relikwie, krucyfiksy z Limoges, XVI i XVII-wieczne przedmioty ze sre
bra z Krakowa, Augsburga i Norymbergi, szaty liturgiczne, głównie włoskie z XV i XVI 
wieku, hafty (polskie i flamandzkie), perskie XVI-wieczne kobierce, XVII-wieczne dy
wany flamandzkie, polskie XV-XVII-wieczne oprawy książek, kolekcja ceramiki, chiń
skiej porcelany, szkła, głównie z Polski z XVIII wieku, zbroje polskie i zagraniczne, 
bardzo rzadką kolekcję wschodnich zbroi z XVII wieku, meble, pamiątki historyczne.’
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house them all, and many exhibits had to be kept in storę rooms. The 
new building, which was to contain the entire collection, was supposed 
to be ready in 1940. The Museum contained a large library, collection 
of engravings, and laboratories for the restoration and preseryation of 
the eihibits.

Founded in 1879 from donations given by the people of Poland and 
many artists. Enlarged by new purchases and beąuests. All Depart- 
monts named after benefactors.

Property of the City of Cracow.
Present Facts : Closed by German authorities, who confiscated 

all unprinted inventories ; the new building, erected by donations 
fund, whioh was nearly completed in 1939, was bought by Dr. Frank 
in 1941, from the German community in Cracow, for 3 million zloty; 
it was was tumed into “ Deutsohes Hans.”

(1) maik Department, Cloth Halls, Market Square
Departments of Mediaeval Art, Contemporary Art, and Artistic 

crafts. (a) The Department of Polish Mediaeval Art, the richest and 
most complete in the whole of Poland, contained many triptychs, 
pictures, sculptures in stone and wood, and esamples of artistic 
industries. The Museum contained Mediaeval wall-paintings found 
in wooden churches and removed, stained glass windowe, illuminated 
manuscripts and woven materials. Amongst the best known pictures 
were : 14th century “ Madonna ” from Trzemesnia ; 14th century 
“ St. Clara ” ; early 15th century “ Crucifision ” from Korzenna ; 
15th century “ Madonna ” from Tuchów; 15th century Poliptych 
from St. Giles’ Church in Cracow; circa 1470, Poliptych from St. 
Katherine’s Church in Cracow ; Poliptych of St. John the Almoner, 
from the Augustine’s Church in Cracow; etc. The best known 
sculptures included works such as “ Pieta-,” from Biecz (by the same 
master as the one in the Diocesan Museum in Tarnów), from the 
14th century ; circa 1400, “ Beautiful Madonna ” from Kruzlowa; 
circa 1400, “ Madonna ” from St. Nicolas Church in Cracow ; 1490, 
“ Madonna ” from Grybów by Wit Stwosz (Veit Stoss) ; “ Cruciftsion,” 
model of another “ Crucifixion ” in the Church of Our Lady in Cracow, 
by Wit Stwosz ; Triptych from Lusina from the School of Wit Stwosz, 
representing the Yirgin Mary weaving a robę for Jesus, a precious 
example of Polish woodcaiwing and painting from 15th-16th century, 
the property of Academy of Science and Learning. (b) The Department 
of Artistic Crafts contained objects from the Romanesąue period ; goblet 
from Włocławek ; reliąuaries, crucifixes from Limoges ; 16th and 17th 
century silverwork from Cracow, Augsburg and Nuremberg ; liturgical 
vestments, mostly Italian, from 15th and 16th centuries ; embroideries 
(Polish and Flemish) ; Persian 16th century carpets ; Flemish 17th 
century carpets ; Polish 15th-17th century book-bindings ; collection
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(C) Galeria współczesna, jedna z najbogatszych z całej Polski posiadała dzieła Boznań- 
skiej, Chełmońskiego, Fałata, braci A. i M. Gierymskich, M. Gottlieba. Grottgera. J. 
Kossaka, Malczewskiego, Matejki, Podkowińskiego, Pruszkowskiego, Rodakowskiego, 
Siemiradzkiego, Stanisławskiego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego i innych; rzeźby 
Dunikowskiego, Kurzawy, Laszczki, Szymanowskiego, Welońskiego i innych. Znajdo
wała się tam również galeria XVIII-wiecznych obrazów oraz miniatur Bacciarellego, 
Marteau, Wojniakowskiego, P. Krafta, Grassiego, Lampiego.

Założone w 1879 roku. Własność miasta Krakowa.
STAN OBECNY: Średniowieczna kolekcja skonfiskowana przez Niemców. Profesor 

Frey wybrał najbardziej wartościowe dzieła sztuki, w tym ołtarz św. Jana Jałmużnika, 
ołtarz z kościoła św. Idziego, kilka rzeźb Madonny ze szkoły Wita Stwosza i wiele in
nych rzeźb i obrazów. W jesieni 1940 r. (od września do listopada) wszystkie ekspona
ty, które pozostały w Sukiennicach, zostały wyrzucone i przeniesione do Muzeum 
Hutten-Czapskiego. Ponieważ nigdy nie było tam wiele miejsca dla już zgromadzonych 
zbiorów, teraz nie można się tam było w ogóle dostać. Część zbiorów, która się tam nie 
zmieściła została przeniesiona do Muzeum Przemysłowego przy ul. Smoleńsk. Jakakol
wiek renowacja lub zabezpieczenie były oczywiście niemożliwe.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Muzeum Przemysłowe.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

(2) ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W RATUSZU, Ratusz
Obejmowało rzeźby, odlewy gipsowe i fragmenty architektoniczne starych krakow

skich budynków. Najcenniejszym eksponatem była rzeźba Chrystusa w Ogrójcu Wita 
Stwosza. Eksponaty dotyczące systemu obronnego starego miasta oraz stare obrazy ilu
strujące ów system były przechowywane w Barbakanie, mimo tego iż należały do od
działu Muzeum Narodowego w Wieży Ratuszowej.

STAN OBECNY: Zarekwirowany przez Niemców. Los eksponatów nieznany.

(3) MUZEUM HUTTEN-CZAPSKIEGO, ul. Piłsudskiego 10
Posiadało najbogatszą galerię numizmatów w Polsce (50 000 monet i medali polskie

go i zagranicznego pochodzenia), kolekcję pieczęci, 60 000 rycin, bibliotekę z wieloma 
starymi polskimi księgami, liczącą 60 000 tomów, galerię obrazów, kolekcję rzeźb 
i przykładów sztuki rzemieślniczej.
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of pottery, china, glass, mostly Polish from the 18th century ; armour, 
both Polish and foreign ; very rare collection of Eastern armour from 
the 17th century; furniture; historical souvenirs. (c) The Modern 
Gallery, one of the riohest in Poland, eontained works by Boznanska, 
Chełmoński, Fałat, the brothers A. and M. Gierymski, M. Gottlieb, 
Grottger, J. Kossak, Malczewski, Matejko, Podkowinski, Pruszkowski, 
Rodakowski, Siemiradzki, Stanisławski, Wyczółkowski, Wyspiański, 
and others; sculptures by Dunikowski, Kurzawa, Laszczka, 
Szymanowski, Welonski, and others. There was also a gallery of 
18th century pictures and miniatures by Bacciarelli, Marteau, 
Woyniakowski, P. Krafb, Grassi, Lampi.

Founded in 1879 ; property of the City of Cracow.
Pbesent Facts : Mediaeval collection eonfiscated by Germans. 

Professor Frey chose the most valuable works of art, including the 
altarpieee of St. John the Almoner, the altarpiece from the Church 
of St. Giles, several sculptures of Madonnas belonging to the school 
of Wit Stwosz, and many other sculptures and pictures. In the 
autumn of 1940 (from September to November) all the eshibits which 
still remained in the Cloth Halls were thrown out and moved to the 
Czapski Department. As there had never been much room for the 
already existing collections in that building, it was now impossible to 
get inside at all. Part of the collection which could not be stored 
there was taken to the Museum of Industry in Smoleńsk Street. Any 
preservation and restoration of the works of art was, of course, 
impossible.
See : cbacow, Cult. Insi. Museum of Industry.
See : cbacow, Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safeguard- 

ing of Treasures of Art and Oulture.

(2) town hall tower depabtment, in the Town Hall
Contained sculptures, plaster casts, and architectural fragments 

from old Cracow buildings. The most valuable eshibit was a sculpture 
of “ Christ in the Garden ” by Wit Stwosz (Veit Stoss). Exhibits 
relating to the defenee system of Cracow City, and old pictures illus- 
trating it, were kept in the Barbican, although they belonged to the 
Town Hall Tower Department of the National Museum.

Pbesent Facts : Reąuisitioned by the Germans. The fate of 
exhibits is unknown.
(3) hutten-czapski depabtment, 10, Piłsudski Street

Contained the richest cabinet of numismatics in Poland (50,000 
coins and medals of Polish and foreign origin); collection of seals ; 
60,000 engravings ; a library with many old Polish books, containing 
60,000 volum.es ; picture gallery ; collection of sculptures and examples 
of artistic crafts.
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Założone w 1893 roku przez Emeryka Hutten-Czapskiego, który ofiarował kolekcję 
numizmatów miastu Kraków wraz z budynkiem.

STAN OBECNY: Muzeum zamknięte i zapieczętowane przez Niemców; katalogi 
skonfiskowane. Część zbiorów z działu Muzeum Narodowego w Sukiennicach została 
przeniesiona do muzeum Hutten-Czapskiego i powrzucana tam do skrzyń, o czym by
ła mowa powyżej.

(4) ODDZIAŁ IM. BARACZA, ul. Karmelicka 51
Kolekcja rzeźb, polskich i zagranicznych malowideł, mebli, dywanów, materiałów, 

przedmiotów z brązu.
Założony przez Erazmusa Baracza, a w 1922 r. ofiarowane przez niego miastu Kra

ków wraz z budynkiem.
STAN OBECNY: Wszystko zostało wywiezione do Krzeszowic przez Niemców i po

darowane Frankowi przez Hitlera.
PATRZ: KRZESZOWICE, Budynki, Pałace, Pałac Potockich.

(5) ODDZIAŁ W DOMU MATEJKI, ul. Floriańska 47
Ten oddział gromadzi! pamiątki po Janie Matejce: szkice olejne, akwarele, rysunki 

i skarby sztuki, takie jak rzadkie okazy broni, hafty, przykłady sztuki złotniczej oraz pol
skie stroje ludowe zgromadzone przez Matejkę; w sumie około 4000 eksponatów.

Założone w 1895 roku.
STAN OBECNY: Skonfiskowany przez władze niemieckie.

(6) ODDZIAŁ IM. JASIEŃSKIEGO, ul. Szczepańska 11
Najbardziej kompletna kolekcja sztuki Dalekiego Wschodu w Polsce, posiadająca 

około 5000 kolorowych rzeźb, przedmiotów z brązu, strojów, ceramiki, cenną kolekcję 
współczesnych obrazów polskich, grafik, materiałów, polskich pasów i dywanów, przy
kłady rzemiosła artystycznego oraz bibliotekę.

Obiekty gromadzone przez Feliksa Jasieńskiego w Paryżu i w Polsce, zostały ofiaro
wane przez niego miastu Kraków wraz z budynkiem, starą kamienicą zwaną Kamieni
cą Szołajskich. Oprócz wartości materialnej eksponatów, kolekcja była również 
typowym przykładem XIX i XX-wiecznych prywatnych kolekcji.

STAN OBECNY: We wrześniu 1939 roku, po wejściu armii niemieckiej do Krako
wa, dyrektor muzeum otrzymał rozkaz przekazania Niemcom kluczy do Kamienicy 
Szołajskich i od tego momentu nikt z personelu nie miał prawa wstępu do muzeum. 
Według otrzymanych informacji zbiory zostały rozgrabione zarówno oficjalnie, jak i na 
własną rękę przez Niemców. Jednak, w 1943 roku, ekspozycja ważnej części kolekcji 
sztuki japońskiej, szczególnie bogatej w kolorowe drzeworyty Kakemonosa i Tsubasa, 
została otwarta dla publiczności przez profesora Otto Kummela.
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Founded in 1893 by Emeric Hutten-Czapski, who presented ii to the 

City of Cracow, together with the building.
Pbbsent Facts : Museum closed and sealed by the Germans; 

catalogues confiscated. Part of the Collections from the Department 
of the National Museum in the Cloth Halls was taken to the Czapski 
Department and heaped there in boxes, as mentioned above.

(4) baracz Department, 51, Karmelicka Street
Collection of sculptures, Polish and foreign paintings, fumiture, 

carpets, fabrics, bronzes.
Founded by Erasmus Baracz, and in 1922 presented by him to the 

City of Cracow, together with the building.
Pbbsent Facts : Everything remoyed by the Germans and taken 

to Krzeszowice ; offered by Hitler to Frank.
See : Krzeszowice, Houses, Palaces. House of the Potocki family.

(5) DEPARTMENT at “ jan matejko’s HOUSE,” 47, Florjanska Street
This Department oontained souvenirs left by Matejko : oil sketches, 

water colours, drawings and art treasures, such as rare weapons, 
embroideries, examples of goldsmith’s craft and Polish national 
costumes collected by Matejko ; in all about 4,000 exhibits.

Founded in 1895.
Present Facts : Confiscated by the German authorities.

(6) jasieński Department, 11, Szczepańska Street
Most complete collection of Far Eastern Art in Poland, containing 

about 5,000 coloured Japanese woodcuts, sculptures, bronzes, pottery, 
furniture, costumes ; valuable collection of modern Polish paintings, 
prints, materials, Polish belts and carpets, and cxamples of artistic 
Industries ; and library.

Collected in Paris and Poland by Felix Jasieński, who presented it 
to the City of Cracow, together with the building, an ancient house 
known as “ Szolayski House.” Apart from the materiał value of the 
eshibits, the. collection was also typical of private collections of the 
19th-20th centuries.

Present Facts : In September, 1939, immediately after the German 
army had entered Cracow, the Director of the Museum was ordered to 
band over the keys of “ Szolayski House,” and from that moment 
nonę of the staff were allowed to enter it. According to Information 
receiwed the collections were looted officially and privately by the 
Germans. However, in 1943, an eshibition of an important part of the 
collection of Japanese -art, espeeially rich in coloured woodcuts of 
Kakemonos and Tsubas, was opened to the public by Professor Otto 
Kummel.
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SKARBIEC KRÓLEWSKI, Zamek Królewski
Skarbiec zawierał chorągwie i sztandary, niektóre zdobyte od Turków podczas bitwy 

pod Wiedniem i pod Parkanami; pamiątki po królach polskich; dary od papieży i mo
narchów (w tym od Innocentego XI i Ludwika XIV dla króla Jana III); dzieła sztuki ze 
srebra, złota, szkła i kryształu pochodzące z różnych epok; relikwiarze, kielichy, mon
strancje, szkatuły, różnorodne tace mszalne, dary sułtanów tureckich dla polskich po
słów; oprócz tego wyroby srebrne z Gdańska, Torunia, Augsburga i Norymbergi; cenne 
miecze, zbroje, szable, szesnastowieczne hełmy (w tym szczególny okaz inkrustowany 
złotem, wykonany w polskim warsztacie, pochodzący z kolekcji Tyszkiewiczów), tarcze, 
zbroje z XVI i XVII w. (wśród nich bardzo rzadki okaz kompletnej zbroi saraceńskiej, 
zbroja husarska ze skrzydłami i inne); kolekcję uprzęży w większości pochodzących ze 
Wschodu (w tym bogaty okaz zdobyty w walce z Turkami pod Wiedniem). Obok wyżej 
wymienionych przedmiotów w Skarbcu znajdowały się znaczne ilości zbroi i broni po
chodzącej ze Wschodu oraz trzy tureckie namioty z XVII w.

Własność państwa.
Skarbiec na Zamku Królewskim powstał w XIV w. Splądrowany przez Prusaków 

w 1795 r., został zrekonstruowany w latach 1922-1929.
STAN OBECNY: Skarbiec Królewski spotkał taki sam los jak Państwowe Zbiory 

Sztuki w Krakowie.

PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI, Zamek Królewski
Kolekcja obejmowała około cztery tysiące drogocennych dzieł sztuki będących czę

ścią wystroju Zamku. W galerii znajdowały się obrazy wszystkich wybitnych szkół ma
larskich, zwłaszcza szkoły włoskiej i holenderskiej; obraz przedstawiający Ukrzyżowanie 
ze świętymi opłakującymi zmarłego Chrystusa (szkoła Fra Angelice), obrazy ze szkoły 
z Umbrii i Ferrary (Signorelli, Lo Spagna, Perugino); Ukrzyżowanie, kopię obrazu Ra
faela wykonaną w jego pracowni; obrazy ze szkoły weneckiej autorstwa Bonifazio Ve- 
ronese, J. i F. Bassano, J. B. Tiepolo, A. Carracciego, Al. Magnasco, C. Maratty, 
Solimeny, Ricciego. Madonna karmiąca Dzieciątko pędzla Gerarda Davida oraz Świę
ta Rodzina J. Sandersa v. Hamessena to dwa najważniejsze płótna szkoły flamandzkiej. 
Kolekcja zawierała również dzieła wykonane przez uczniów Quentina Massysa, v. Or- 
leya, H. Boscha; obrazy z XVI i XVII w. autorstwa B. Sprangera, P. Brilla, D. Teniersa 
młodszego, rysunki z pracowni Rubensa.
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royal treasury, at the Royal Castle

Contained flags and banners, some of which were captured from the 
Turks in the Battle of Vienna and Parkany ; souvenirs of the Polish 
kings ; gifts from different popes and monarchs (for example, from 
Innocent XI and Louis XIV to Jan III) ; works of art in silver, gold, 
glass and crystal from various epochs ; reliąuaries, chalices, mon- 
strances, caskets, various church piąte, gifts from the Turkish sultans 
to Polish envoys ; also silver produets of Danzig, Toruń, Augsburg and 
Nuremberg : precious swords, armour, sabres, helmets from the 16th 
century (amongst which was one encrusted in gold, executed in a 
Polish”workshop, from Tyszkiewicz collection), shields, armour from 
the 16th and 17th centuries (amongst which was one complete suit of 
Saracen armour which was very rare ; one hussar’s armour with a pair 
of wings, etc.); collection of harnesses, many of Eastem origin (one 
rich example captured from the Turks in the Battle of Vienna). Besides 
the above-mentioned objects, the Royal Treasury also contained a 
large ąuantity of armour and weapons of Eastern origin; three 
Turkish tents from the 17th century also belonged to this department.

Property of the State.
Founded in the 14th century, looted by the Prussians in 1795, and 

reconstructed in 1922-29.
Pbesent Facts : The Royal Treasury suffered the same fate as the 

State Collection of Art in Cracow.

State collection ON art, at the Royal Castle
The collection contained about 4,000 art treasures which were used 

for the decoration of the castle. The picture gallery contained speci- 
mens of all outstanding schools of painting, especially the Italian and 
Dutch schools; the scene representing the “ Crucifision ” with groups 
of the saints mourning the dead Christ (school of Fra Angelico) ; pic- 
tures belonging to the school of Unibria and that of Ferrara (Signorelli, 
Lo Spagna, Perugino); “ The Crucifision,” a replica of Raphael s 
picture, exeouted in his workshop ; pictures belonging to the Yenetian 
school by Bonifazio Veronese, J. and F. Bassano, J. B. Tiepolo, 
A. Carracei, Al. Magnasco, O. Marątta, Solimena. Ricci. The 
picture representing the “ Madonna Feeding the Child,” by Gerard 
David, and that representing the “ Holy Family,” by J. Sanders v. 
Hamessen, were the ifwo most important examples of the Flemish 
school. The collection contained also works executed by the school 
and pupila of (Juentin Massys, v. Orley, H. Bosch ; pictures from the 
16th and 17th centuries by B. Spranger, P. Brill, D. Teniers the younger, 
the drawing from Rubens’s workshop. All kinds of Dutch paintings 
(such as portraits, landscapes, allegorical and “ genre ” pictures) were 
in abundanee in the collection, and borę the names of painters such as
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Kolekcja obfitowała w różne rodzaje malarstwa holenderskiego (m.in. portrety, pejza
że, sceny rodzajowe i alegorie) artystów, takich jak: L. Lievens, N. Maes, G. Dou, G. 
Flinck, J. A. Becker, G. Netscher, A. De Vries, J. v. Noordt, Judith Leyster, N. Ber- 
chem Dircks, Hals, J. Steen, P. Moralse, H. v. Streck, E. v. de Poel, P. Codde, A. v. de 
Venne i in.; obrazy należące do szkoły niemieckiej były mniej liczne (m. in. H. v. Kulm- 
bach, Ch. Amberger, Ludgar Tom Ring, Bartholmens Bruyn starszy, J. Rottenhammer, 
P. Cranach); wśród obrazów szkoły francuskiej znajdowały się dzieła C. v. Loo, Rigau- 
da, Largilliere’a i Coypela. Seria portretów należących do szkoły angielskiej z XVIII 
i początków XIX w. została przekazana przez fundację L. Pinińskiego. Obrazy szkół 
polskich stanowiły odrębną i bardzo cenną część zbiorów; do niej należały płótna ce
chów krakowskich z XV i początków XVI w., a także późniejsze dzieła — z XVII 
i XVIII w., wśród nich rzadkie i drogocenne płótna K. i B. Lubienieckich; polskie ob
razy z XIV w. były przechowywane w magazynach. Włoskie, hiszpańskie, niemieckie, 
austriackie i polskie rzeźby (z XIV do XVII w.) uzupełniały wystrój komnat. Państwo
we Zbiory Sztuki zawierały także arrasy i dywany. Jeden z nich, powstały w 1462 r., to 
rzadki okaz z warsztatu Pasąuiera Grenier z Tournai przedstawiający historię rycerza 
i łabędzicy. Znajdowały się tu również arrasy i dywany Jagiellonów (136 sztuk i frag
mentów) wykonane w latach 1551-1570 z wełny i jedwabiu, ze srebrnymi i złotymi nić
mi, w najlepszych warsztatach Brukseli (Wilhama Pannemakera, Jana v. Figena, Fr. V. 
Geubla) według projektów i rysunków Michaela Coxeyena i Peitera Coecke v. Aelsta. 
Zbiór ten zawiera! dziewiętnaście ogromnych rozmiarów dywanów przedstawiających 
sceny biblijne, z brzegami wykończonymi bogatymi zdobieniami oraz siedemdziesiąt 
dwa ze scenami groteskowymi, także z herbem Polski i insygniami króla Zygmunta Au
gusta. Była to jedna z największych i najbardziej jednolitych kolekcji wyrobów warszta
tów brukselskich z XVI w. Perskie i polskie dywany z XVII i XVIII w. wykonane we 
wschodniej Polsce tworzyły także niezwykle bogaty zbiór.

Najliczniejsze były eksponaty z epoki renesansu, głównie włoskie: meble i przykłady 
rzemiosła artystycznego zdobiły komnaty zamku na Wawelu. W zbiorach znajdowały 
się wczesne meble barokowe pochodzące z Holandii, okazy rzemiosła gdańskiego oraz 
pewna ilość mebli w stylu gotyckim — stołów, ław, skrzyń, itp.; ponadto zawierała eks
ponaty z metali — miedzi, brązu (lichtarze, cebry, wazy, puchary), oraz ceramikę, głów
nie włoskie wazony z majoliki.

Kolekcję uporządkowały władze państwowe w 1923. Własność państwowa. Była czę
ścią Państwowych Zbiorów Sztuki z zarządem w Warszawie.

STAN OBECNY: Po przekształceniu Zamku w siedzibę Gubernatora Generalnego 
i wprowadzeniu się Franka większa część kolekcji uległa rozproszeniu. Wiele ekspona
tów zostało skradzionych i wywiezionych przez samego Franka lub przez firmę Horst- 
mann & Koettgen, której powierzono dokonanie pewnych zmian na Zamku, a także 
przez niemieckich urzędników, jak na przykład szefa kuchni, Halberstucka.
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L. Lievens, N. Maes, G. Dou, G. Flinck, J. A. Becker, G. Netscher, 
A. de Vries, J. v. Noordt, Judith Leyster, N. Berchem Dircks, Hals, 
J. Steen, P. Moralse, H. v. Streck, E. v. de Poel, P. Codde, A. v. de 
Venne and others. The pictures of the German schools were less 
numerous (H. v. Kulmbach, Ch. Amberger, Ludgar Tom Bing, 
Bartholmens Bruyn the elder, J. Rottenhammer, P. Granach). In the 
group of Freneh paintings wero pictures by O. v. Loo, Rigaud, Largil- 
li&re and Coypel. The series of portraits belonging to the Engfish 
school of the 18th century and the beginning of the 19th century were 
included in the collection from the foundation of L. Pininski. Pictures 
of the Polish schools formed a different and very precious group to 
which belonged pictures from the Cracow Guilds of the 15th and begin
ning of the 16th centuries, and also pictures of the 17th and 18th 
oenturies, such as the rare and valuable pictures by K. and B. 
Lubieniecki: Polish paintings of the 14th century remained in the 
Stores. Italian, Spanish, Germano-Austrian and Polish sculptures 
(14th to 17th centuries) completed the decoration of the rooms, and the 
State Art Collection contained also arrases and carpets. One of these 
carpets, from 1462, was a rare specimen from the workshop of Pasguier 
Grenier in Tournai, and represented the history of a Knight and a swan. 
There were also arrases and carpets of the Jagiellona (136 pieces and 
fragments) executed between 1551-1570, in wool, silk, silver and golden 
threads, in the best workshops of Brussels (the workshops of Wilham 
Pannemaker, Jan v. Figen, Fr. v. Geubel), after the designs and car- 
toons of Michael Coxeyen and Peiter Coecke v. Aelst. This collection 
contained 19 very large carpets with biblieal seenes, framed with rich 
ornamental borders, and 72 carpets with grotesgue seenes, coats of arms 
of Poland and the Insignia of King Sigismund Augustus. This collection 
was one of the largest and most uniform eollections coming from the 
famous workshops of Brussels from the middle of Che 16th century. 
The Persian.and Polish carpets from the 17th and ISth centuries 
exeeuted in the Eastern part of Poland formed a very rich collection.

The exhibits of the Renaissance era, mainly Italian, were the most 
numerous, being furniture and examples of the artistic crafts which 
served for decoration of the rooms at the Wawel. There were also 
pieces of furniture from the early Baroąue period of Dutch origin, 
specimens of the Danzig crafts, and sonie, but not many, pieces of 
furniture of the Gothic style, such as tables, benches, chests and spades ; 
the collection contained also exhibits in metal; brass, bronze, (chande- 
liers, buckets, tureens, mugs), and the departments of ceramics chiefly 
Italian vases in majolica.

Organised by the State in 1923. Property of the State. It was 
part of the State Collection of Art, which was administered from Warsaw.

Present Facts : After turning the castle into the residence of the 
German Goyernors, and after Frank had moved in, the main part of
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Przedmioty te przewieziono do Monachium, Berlina, Norymbergi i Drezna. Zamkowa 
zbrojownia została okradziona, a jej zawartość przeniesiono do magazynu dzieł sztuki 
w nowym gmachu Biblioteki Jagiellońskiej.

Cztery renesansowe trumny cynowe rodziny Sieniawskich z Brzezan przechowywane 
na Zamku zostały przeznaczone na złom. Chorągwie krzyżackie, tzw. Banderia Prute- 
norum, zdobyte w 1410 r. pod Grunwaldem, wysłano do Malborka (Prusy Wschodnie). 
Arrasy przedstawiające historię potopu przewieziono w bezpieczne miejsce poza gra
nicami kraju, gdzie są przechowywane.
PATRZ: KRAKÓW, Budynki, Pałace, Zamek Królewski. 
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Magazyny dzieł sztuki.

MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, Collegium Novum
Muzeum było częścią Uniwersytetu i służyło Instytutowi Historii Sztuki do prac ba

dawczych. Zawierało 19 000 eksponatów, w tym bogatą kolekcję średniowiecznych 
rzeźb ze słynną czternastowieczną Madonną z Prandocina. Wśród eksponatów znajdo
wały się: posąg króla Kazimierza Wielkiego z Wiślicy z ok. 1370 r., unikatowa rzeźba 
Madonna brzemienna z Szydłowa (XV w.), tzw. Piękna Madonna ze Szczebrzusza (XV 
w.), Sw. Jan Chrzciciel ze Stopnicy (XVI w.) i in. W posiadaniu Muzeum znajdowały się 
obrazy: Św. Jerzy i Św. Zofia — pochodzące z XV w., Święty, bizantyjski fresk z kościo
ła w Wiślicy z XV w.; obrazy autorstwa Rugendasa, Kupetzky’ego, Tycjana (?); rysunki 
z ołtarza z Bambergu; jedyny szkic Wita Stwosza; bogata kolekcja miniatur, rycin, od
lewów gipsowych; srebra z ódańska i Norymbergi, porcelana z Drezna, Wiednia oraz 
polska; szkło z Polski i zagranicy; siedem sławnych perskich dywanów, tzw. „polskich”, 
z początków XVII w.; zbiór polskich płyt ceramicznych z XV w. i późniejszych; zbiór 
monet, medali, zbroi, sztandarów, mundurów polskich; zbiór okazów rzemiosła arty
stycznego zawierający wiele przedmiotów ze złota i zdobionych drogimi kamieniami. 
Muzeum posiadało także bogatą kolekcję używanych do celów dydaktycznych kopii 
dzieł sztuki.

Muzeum zostało założone w 1868 r., jest własnością Uniwersytetu.
STAN OBECNY: Wspomniane siedem dywanów zostało skonfiskowanych i wywie

zionych, prawdopodobnie do Wiednia, pod pretekstem ochrony przed zniszczeniem. 
Szkic Stwosza, również skonfiskowany, został wywieziony do Niemiec, podobnie jak 
kilka innych obrazów, polskich rzeźb średniowiecznych oraz przedmiotów ze złota 
i cennych kruszców. Należy przypuszczać, że zostały zabrane do Wrocławia, ponieważ 
konfiskatę zarządził prof. Frey i dr Sappok. Pozostałe przedmioty zgromadzono bez
ładnie w gmachu Akademii Sztuk Pięknych.
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the collection was broken up. A whole series of objects were stolen 
and taken away either by Frank himsełf or by the firm Horstmann & 
Koettgen, wbo were entrusted with certain alterations in the Castle, 
and also by German officials, as for example, the head of the kitchens, 
Halberstuck. These objects were transferred to Munich, Berlin, 
Nuremberg, Dresden. The armoury was looted and its contents thrown 
into the repositories for works of art in the new building of the Univer- 
sity Library in Cracow. Four pewter Renaissance sarcophagi of the 
Sieniawski family in Brzezany which were preserved in the Castle, 
were taken away as scrap metal. Teutonic banners, the so-called 
Banderia Prutenorum, oaptured in 1410 at Grunwald, were despatched 
to Marienburg (East Prussia). The carpets depicting the story of the 
Flood were transferred to safety abroad, and are in storę.
Ser : cracow, Houses, Pdlaees. Royal Castle.
Sbe : cracow, Germ. Inst. Storę Rooms of Works of Art.

■ubtvebsity art museum, Collegium Novum
Part of the Uniyersity to which it belonged ; used for research work 

by the Institute of History of Art: contained 19,000 eshibits, 
including rich collection of mediaeyal sculptures, among them the 
famous “ Madonna ” from Prandocin, 14th century; figurę of King 
Casimir the Great from Wiślica, circa 1370 ; rare figurę of “ Expectant 
Madonna ” from Szydłów, 15th century; so-called “ Beautiful 
Madonna ” from Szczebrzusz, 15th century ; “ St. John the Baptist ” 
from Stopnica, 16th century ; etc. A collection of pictures which 
contained : “ St. George ” and “ St. Sophia,” 15th century ; “ A 
Saint,” Byzantine frescoes from Wiślica Church, 15th century; 
pictures by Rugendas, Kupetzky, Titian (?); drawing of the Bamberg 
Altar, the only drawing by Wit Stwosz (Veit Stoss); rich collection of 
miniatures, engravings, plaster casts ; Danzig and Nuremberg silver ; 
Dresden, Polish, Viennese china ; Polish and foreign glass ; 7 famous 
Persian, so-called “ Polish ” carpets, from the early 17th century; 
a collection of Polish tiles from the 15th century onwards ; a collection 
of coins, medals, armour, standards, Polish uniforms ; a collection of 
examples of artistic crafts, among which were many works of gold 
with precious stones. The Museum contained also a rich collection of 
faked works of art for purposes of instruction.

Founded in 1868 ; property of the UnWersity.
Pesent Facts : The seven carpets were confiscated and probably 

removed to Vienna under the pretest of preserying them. The Stwosz 
drawing was confiscated and taken to Germany, as were also sereral 
pictures and Polish mediaeval sculptures and objects of gold and 
precious materials. It is probable that they were taken to Breslau,
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W ostatnim tygodniu przed wybuchem wojny wiele cennych eksponatów, w tym słynną 
szatę Piotra Kmity ze Skarbca Katedralnego na Wawelu oraz predellę z ołtarza Wita 
Stwosza z kościoła Mariackiego, ukryto w bezpiecznym schowku w Muzeum Uniwer
sytetu. Niemcy odkryli jednak kryjówkę i wszystkie przedmioty skonfiskowali.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult, Uniwersytet Jagielloński.

KOLEKCJA FRENKELA
Kolekcja zawierała głównie miniatury z Francji, Anglii, Niemiec, Holandii, Włoch i Pol

ski; oprócz tego zbiór obrazów polskich artystów, w tym autoportret Rodakowskiego.
Własność prywatna Frenkela.
STAN OBECNY: Kolekcja została rozgrabiona przez Niemców, podobnie jak inne 

majątki należące do osób pochodzenia żydowskiego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Zbiory żydowskie.

KOLEKCJA HOLZERA
Kolekcja zawierała polskie obrazy, m.in. Portret szlachcica Rodakowskiego i Łąka 

z drzewami A. Gierymskiego.
Własność prywatna Holzera.
STAN OBECNY: Kolekcja została rozgrabiona przez Niemców, podobnie jak inne 

majątki należące do osób pochodzenia żydowskiego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Zbiory żydowskie.

ZBIORY ŻYDOWSKIE
Majątki prywatne Żydów polskich.
STAN OBECNY: Jesienią 1940 r. Niemcy ogłosili plan sprzedaży ponad setki obra

zów skonfiskowanych kolekcjonerom żydowskim z Krakowa, w tym sześciu obrazów 
Malczewskiego, Trzech sosen A. Gierymskiego (z kolekcji Holzera) i wielu innych. Do 
oficjalnej aukcji dotrwało jedynie dwadzieścia obrazów, pozostałe zostały najprawdo
podobniej sprzedane w tajemnicy przez niemieckich urzędników.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Kolekcja Holzera.
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as their confiscation had been ordered by Professor Erey and Dr. 
Sappok. The remaining objects were taken to the Academy of Fine 
Arts, where they were thrown down haphazard. During the last 
week before the outbreak of war many valuable objects, including the 
famous vestment of Piotr Kmita, from the Treasury at Cracow 
Cathedral, and the predella from the Wit Stwosz Altar in the Church 
of Our Lady, were deposited in a special shelter at the University 
Museum. The Germans discovered the hiding place and removed 
everything.
See : obacow, Cult. Inst. Jagellonian Uniuersity.

KRENKEL COLLECTION
Contained miniatures from France, England, Germany, Netherlands, 
Italy,- and Poland ; also collection of pictures by.Polish artists, in
cluding self-portrait of Rodakowski.

Prirate property of Mr. Frenkel.
Pbesent Facts : Looted by the Germans, as were all collections 

belonging to persons of Jewish origin.
See : cbacow, Cult. Inst. Jewish Collections.

HOLZEB COLLECTION

Contained pictures by Polish painters, including Rodakowski’s 
“ Portrait of a Nobleman ” and A. Gierymskfs “ Meadow with Trees.”

Private property of Mr. Holzer.
Pbesent Facts : Looted by the Germans, as were all collections 

belonging to persons of Jewish origin.
See : cbacow, Cult. Inst. Jewish Collections.

JEWISH COLLECTIONS

Private property of Jewish citizens.
Pbesent Facts : In the autumn of 1940 the Germans announced 

the sale of over a hundred pictures from confiscated Jewish collections 
in Cracow, including six pictures by Malczewski, “ The Three Pine 
Trees ” by A. Gierymski (from the Holzer Collection), etc. When 
it came to the official auction only 20 pictures remained, as the others 
had undoubtedly been sold privately by German officials.
See : cbacow, Cult. Inst. Holzer Collection.
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KOLEKCJA MEHOFFERA
Właściciel kolekcji byl znanym malarzem. Zbiór obejmował obrazy jego autorstwa, 

a także innych artystów szkoły polskiej, rzeźby, wyroby ceramiczne, meble i inne dzie
ła sztuki.

Własność prywatna Józefa Mehoffera.
STAN OBECNY: Słynna rzeźba drewniana z XIV w. znana jako Madonna z lwem 

została wywieziona przez Niemców do muzeum we Wrocławiu.

KOLEKCJA PUSŁOWSKICH, ul. Potockiego 12
Kolekcja zawierała obrazy głównie ze szkoły francuskiej i flamandzkiej, zbiór fran

cuskich gobelinów z XVIII w., dzieła sztuki średniowiecznej, obrazy, witraże, przykła
dy średniowiecznej sztuki rzemieślniczej, cenne meble oraz bogaty zbiór starych 
zegarów.

Własność prywatna rodziny Pusłowskich.
STAN OBECNY: W sierpniu 1940 r. niemiecka Komisja ds. przejęcia i zabezpiecze

nia skarbów kultury i sztuki skonfiskowała obrazy: Rzeź niewiniątek Cranacha i Venus 
z Erosem i psem Hemskerka.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
Szkoła miał pięć kierunków: handel ogólny, kupiectwo, handel ze Wschodem, peda

gogika lub szkolenie nauczycieli szkól handlowych, oraz zarządzanie.
Założona w 1925 r., własność państwa.
STAN OBECNY: Szkoła została zamknięta, a cale wyposażenie — skonfiskowane 

przez Niemców.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH, plac Matejki 13
Uczelnia obejmowała szkołę główną oraz szereg szkół specjalistycznych: malarstwa, 

grafiki, rzeźby, malarstwa pejzażowego, malarstwa dekoracyjnego, ceramiki, odlewnic
twa w gipsie i metalu. W galerii ASP znajdowało się 300 obrazów, 800 rzeźb, ok. 800 
starodruków i ok. 3000 fotografii. Biblioteka. Archiwum zawierało dokumenty dotyczą
ce Akademii.

Szkoła założona w 1774 r., w 1900 r. przekształcona w akademię.
Własność państwa.
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MEHOFFBB OOLLECTION

The owner was a well-known painter. His oollection eontained 
paintings mostly by himself and by other painters of the Polish School, 
seulptures, ceramics, furniture and works of art.

Private property of Joseph Mehoffer.
Pbesent Facts : The famous wooden sculpture from the 14th 

centnry, known as “ Madonna and the Lion,” was taken by the Germans 
to the Museum in Breslau.

puslowski oollection, 12, Potockiego Street
Oollection of paintings, mostly of French and Flemish schools; 

a set of French tapestries of the 18th centnry ; mediaeval works of 
art; pictures, stained glass windowa, examples of mediaeval artistic 
handicrafts ; valuable furniture ; also a rich cołlęction of old clocks.

Private property of the Puslowski family.
Present Facts : In August, 1940, the German Commission for 

Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and Culture took away 
Cranach’s picture of the “ Massacre of the Innocenta,” as well as 
Hemskerk’s “ Venus with Eros and Dog.”
See : craoow, Germ. Inst. Commission for Seizure and Safeguarding 

of Treasures of Art and Culture.

academy of commebce (Wyzsza Szkoła Handlowa)
It offered five optional courses: General Commerce; Mercantile 

trade ; Trade with the Orient; Pedagogy, or training of teachers for 
commercial schools ; Economic self-government.

Founded in 1925 ; property of State.
Pbesent Facts : Closed and eąuipment confiscated by German 

authority.

academy of fine arts, 13, Matejki Square
Consisted of General School and series of special schools for painting, 

graphic arts, sculpture, landscape painting, decorative painting, 
ceramics, plaster and metal casting. Gallery of the Academy of Fine 
Arts eontained 300 pictures, 800 seulptures, about 800 old prints, 
and roughly 3,000 photographs. Reference library. Archires con- 
tained documents connected with the institution.

Founded in 1774 ; re-organised as an Academy in 1900.
State-owned.

57

107



KRAKÓW Straty kultury polskiej

KRAKÓW — ciąg dalszy

STAN OBECNY: Akademię zamknęli Niemcy w 1939 r. Archiwum i bibliotekę 
skonfiskowano i włączono do Niemieckiego Archiwum Państwowego i Niemieckiej Bi
blioteki Państwowej w Krakowie. Zbiory Akademii, wśród których znajdowało się wie
le obrazów autorstwa profesorów Akademii (m. in. bogate zbiory prof. Weissa i prof. 
Mehoffera), umieszczone na czas wojny w gmachu uczelni, zostały rozgrabione przez 
niemiecką Komisję ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki. Budynek za
mknięto, a obrazy przekazano niemieckim instytucjom lub w ręce prywatne. Zbiór od
lewów gipsowych należący do Instytutu Archeologii Antycznej Uniwersytetu 
przeniesiono do Akademii i porzucono bezładnie. Podobny los spotkał część zbiorów 
uniwersyteckich oraz zbiory Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Archiwum Akademii Sztuk Pięknych, Polska Akademia 

Umiejętności, Gabinet odlewów gipsowych Uniwersytetu, Biblioteka Akademii Sztuk 
Pięknych.

PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 
i sztuki.

AKADEMIA GÓRNICZA, al. Mickiewicza
Akademia posiadała dwa wydziały: górnictwa i hutnictwa, około tysiąca studentów, 

trzynaście instytutów naukowych, dużą bibliotekę.
Założona w 1921 r.
Instytut Matematyki Wyższej (ul. Smoleńsk 7); Instytut Mineralogii i Petrografii (ul. 

Loretańska 18), wykresy i fotografie, zbiór soli i minerałów — 2253 okazy; Instytut Me
chaniki Ogólnej i Oporu Materiałów (ul. Smoleńsk 7); Instytut Geologii i Paleontolo
gii (ul. Loretańska 18), zbiór geologiczny — 2000 okazów; Instytut Geologii 
Stosowanej (ul. Krzemionki, dzielnica Podgórze), laboratorium chemii nieorganicznej, 
zbiór około 4000 skamielin; Instytut Podstaw Urządzeń Mechanicznych I (ul. Smoleńsk 
7); Instytut Elektrotechniki (ul. Krzemionki, Podgórze), zbiór przyrządów; Instytut 
Maszyn Górniczych, zbiór maszyn i modeli; Instytut Geodezji i Miernictwa, zbiór na
rzędzi; Instytut Górnictwa I i II (ul. Loretańska 18), zbiór przyrządów; Instytut Wydo
bycia Ropy Naftowej (ul. Skałeczna 10), zbiór przyrządów; Instytut Prawa (ul. 
Loretańska 18);
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Present Facts : Closed by the Germans in 1939. Archives and 

library confiscated and included in the German State Archives and 
the German State Library in Cracow. Collections, including many 
pictures belonging to Academy professors, which had been deposited 
at the Academy for the duration of the war (among them the large 
collections of Professor Weiss and Professor Mehoffer), were looted in 
December, 1939, by the Office of the “ Sonderbeauftragter fur die 
Erfassung und Sicherstellung der Kunst-un Kulturschatze.” At the 
same time the building was closed and the pictures taken to German 
institutions and looted privately. The collection of plaster casts 
belonging to the Institute of Classieal Archaeology at the University 
was taken to the Academy by the Germans and the models were there 
thrown together haphazard. Part of the University collections and 
collections from the Academy of Science and Learning in Cracow 
suffered the same fate.
See : cracow, Cult. Inst. Archives of the Academy of Fine Arts. 

Academy of Science and Learning. Cabinet of Plaster Casts 
at Uninersity. Library of the Academy of Fine Arts.

See : cracow, Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safeguard- 
ing of Treasures of Art and Culture.

academy or Mining, Mickiewicza Alley
Two Faculties: Mining and Metallurgy. Approximately 1,000 

students; 13 scientific institutes ; large Library.
Founded in 1921.
Department of Higher Mathematics (7, Smoleńsk Street); Depart

ment of Mineralogy and Petrography (18, Loretańska Street); charts 
and photographs ; collection of salts and minerals, 2,253 specimens; 
Department of General Mechanics and Resistance of Materials (7, 
Smoleńsk Street); Department of Geology and Paleontology (18, 
Loretańska Street) ; geological collection, 2,000 specimens ; Department 
of Applied Geology (Krzemionki Street, Podgórze suburb) ; laboratory 
of inorganic chemistry; collection of some 4,000 fossils; Department 
of Elements of Machinery I. (7, Smoleńsk Street); Department of 
Electrical Technicology (Krzemionki Street, Podgórze suburb); 
Collection of instruments; Department of Machinery for Mining; 
Collection of machines and models ; Department of Geodesy and 
Surveying. Collection of instruments ; Department of Mining I. and 
II. (18, Loretańska Street). Collection of instruments; Department 
of Petroleum Extraction (10, Skaleczna Street). Collection of instru
ments ; Department of Law (18, Loretańska Street); Department of
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Instytut Organizacji Przemysłu; Instytut Mechaniki (ul. Smoleńsk 7), kolekcja modeli 
i rysunków; Instytut Geometrii Stosowanej (uL Smoleńsk 7); Instytut Fizyki (ul. Krze
mionki, Podgórze), zbiór przyrządów; Instytut Chemii Ogólnej, zbiór przyrządów; In
stytut Budownictwa i Architektury; Instytut Maszyn Hutniczych, zbiór modeli i planów; 
Instytut Technologii Ciepła i Spalania (ul. Skaleczna 10); Instytut Metalografii i Zasto
sowań Ciepła (ul. Krzemionki, Podgórze), zbiór przyrządów; Instytut Hutnictwa Żela
za; Instytut Hutnictwa Metali Nieżelaznych (ul. Skaleczna 10), zbiór przyrządów; 
Instytut Elektrometalurgii, zbiór przyrządów; Instytut Chemii Fizycznej (ul. Grodzka 
53). Biblioteka pomocnicza.

Wszystkie instytuty posiadały własne biblioteki.
STAN OBECNY: Uczelnia bardzo ucierpiała podczas okupacji. Niektóre z najbar

dziej wartościowych przyrządów uległy zniszczeniu, gdy funkcjonariusze niemieccy 
przystąpili do opróżniania budynku Akademii, który przekształcono najpierw w szpital, 
a następnie w kwaterę Gubernatora Generalnego. Meble wykorzystano do urządzenia 
biur, a meble uznane za bezużyteczne przeznaczono na opał. Książki i zbiory umiesz
czono bezładnie w piwnicach, skąd udało się uratować tylko ich część, później przenie
sioną do Biblioteki Jagiellońskiej lub do drugiego budynku Akademii w Podgórzu. 
Instytuty w Podgórzu, jak dotąd nie ucierpiały — oprócz straty umeblowania. Wnętrza 
nowego budynku Akademii zostały w znacznym stopniu zmienione, dawny plan budyn
ku uległ zmianie, główny hol zniszczono itd. W pracowni maszyn urządzono warsztat, 
a maszyny rozkradziono lub przeznaczono na złom. Rola, jaką odegrali w tych wyda
rzeniach niemieccy profesorowie, którzy specjalnie w tym celu przybyli do Krakowa, 
wywarła wyjątkowo przykre wrażenie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Biblioteka Akademii Górniczej.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ZABYTKÓW KRAKOWA, 
ul. Sienna 16.

Celem Towarzystwa były badania nad historią zabytków Krakowa i ich popularyza
cja. Oprócz publikacji okolicznościowych wydawano regularnie „Rocznik Krakowski” 
(31 tomów) oraz „Bibliotekę Krakowską” (101 tomów).
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Industrial Organisation; Department of Mechanical Technology 
(7, Smoleńsk Street). Collection of models and pictures ; Department 
of Applied Geometry (7, Smoleńsk Street); Department of Physies 
(Krzemionki Street, Podgórze suburb). Collection of Instruments; 
Department of General Chemistry. Collection of Instruments ; Depart
ment of Construction and Architecture; Department of Machinę 
Metallurgy. Collection of models and designs ; Department of Tech
nology of Seat and Combustion (10, Skaleczna Street); Department 
of Metallography and Thermic Usage (Krzemionki Street, Podgórze 
suburb). Collection of instruments ; Department of Iron Metallurgy ; 
Department of Metallurgy of other Metals (10, Skaleczna Street). 
Collection of instruments ; Department of Electrometallurgy. Collec
tion of instruments ; Department of Physical Chemistry (53, Grodzka 
Street). Auxiliary library.

Ali Departments contained reference libraries.
Pbesent Facts : Suffered heavily from the German occupation. 

Some of the most valuable instruments were desiroyed when German 
functionaries were employed to elear the building of the Academy 
which was first turned into a hospital and later into the Governor- 
GeneraFs Office. Ali Office furniture was confiscated for the use of 
the Governor-General’s offices. Pieces considered unsuitable were 
used for firewood. Books and collections were thrown haphazard 
into the cellars from whence a part only could later be reseued and 
taken either to the University Library or to the Academy’s second 
house in the suburb of Podgórze. The Departments ąuartered at Pod
górze have hitherto suffered no loss except their furniture. The new 
building of the Mining Academy was very much altered inside, the 
old plan being entirely obliterated, the main hall damaged, and so on. 
The machinę laboratory was turned into a garage, the machines stolen 
or seized for scrap. The part played in this looting by German 
university-school professors, who travelled specially to Cracow for 
the purpose, left an extraordinarily distasteful impression.
See : cracow, Cult. Inst. Library of the Academy of Mining.

ASSOCIATION OT FRIENDS OT HISTORY AND HISTORICAŁ MONUMENTS OF 
cracow (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa), 
16, Sienna Street

The aim of the Association was to research into the history of 
Cracow’s ancient monuments and make them generally known. Apart 
from a number of occasional publications the Association issued two 
series of publications: “ The Cracow Annual ” (31 volumes) and 
“ The Cracow Library ” (101 yolumes) (these publications were other- 
wise known as “ Rocznik Krakowski,” and “ Biblioteka Krakowska ”).
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Poza działalnością wydawniczą Towarzystwo organizowało wykłady na temat Krakowa, 
wycieczki połączone ze zwiedzaniem miasta oraz współpracowało z Państwowym Urzę
dem Ochrony Zabytków. Posiadało także własne archiwum z cenną kolekcją fotografii 
i planów miasta.

Założone w 1898 r.
STAN OBECNY: Towarzystwo zostało zlikwidowane przez Niemców. Kolekcję 

przeniesiono do magazynów mieszczących się w nowym gmachu Biblioteki Jagielloń
skiej.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Magazyny dziel sztuki.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, ul. Gołębia 24
Obejmował pięć wydziałów: teologiczny, prawny, filozoficzny, lekarski i rolny; po

nadto sześć szkół: nauk politycznych, wychowania fizycznego, pielęgniarstwa, farmacji 
teoretycznej i stosowanej, pedagogiki i studiów słowiańskich.

W 1939 r. studiowało tu około 7000 studentów.
Uniwersytet jest własnością państwa, został założony przez króla Kazimierza Wiel

kiego w 1364 r.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Obejmował następujące katedry: Filozofii Chrześcijańskiej, Historii Kościoła, Histo

rii Kościoła w Polsce, Studiów nad Nowym Testamentem, Studiów nad Starym Testa
mentem, Prawa Kanonicznego, Teologii Moralnej, Historii Dogmatów i Patrystyki, 
Teologii Pastoralnej, Teologii Fundamentalnej, Sztuki Sakralnej.

Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ PRAWA
Wydział składał się z Instytutu Ekonomii i Statystyki, katedr: Historii Prawa Zachod

nioeuropejskiego, Prawa Rzymskiego, Historii Prawa Polskiego, Prawa Kościelnego, 
Ekonomii Politycznej, Prawa Handlowego, Prawa Karnego i Procedur Sądowych, Sta
tystyki i Administracji oraz Szkoły Nauk Politycznych (dołączonej do wydziału); zało
żony w 1910 r.

Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki.
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Apart from its publishing actrrities, the Association organised leotures 
on Cracow, visits to the town, and co-operated with the Government 
Department for the Preservation of Ancient Monuments. The 
Association had its own archives and a yałuable collection of plans and 
photographs of the town.

Founded in 1898.
Pbjesent Facts : Closed down by the Germans. The collection of 

pubiioations was remoyed to repositoriea in the new building of the 
University Library.
Sbe : cbacow, Germ. Inst. Store-rooms of works of art.

jagellonian tiniybbsity, 24, Gołębia Street
Contained the five following Faculties : Theology, Law, Philosophy, 

Medicine, Agriculture ; 6 Schools : Political Science, Physical Educa- 
tion, Nursing, Theoretical and Applied Pharmacy, Pedagogics, Slayonic 
Studies.

In 1939 about 7,000 studenta attended the Uniyersity.
Founded in 1364 by King Casimir the Great. State-owned.

FAOULTY OF THEOLOGY

Contained the following Seminars : Seminar of Christian Philosophy ; 
Seminar of Ecclesiastical History ; Seminar of History of the Church 
in Poland ; Seminar of New Testament Studies ; Seminar of Old Testa
ment Studies ; Seminar of Canon Law ; Seminar of Morał Theology ; 
Seminar of History of Dogma and Patrology; Seminar of Pastorał 
Theology ; Seminar of Fundamental Theology ; Seminar of Ecclesias
tical Art.

Ali Seminars contained reference libraries.

FACULTY OK LAW

Contained the following : Institute of Economics and Statistics; 
Seminar of the History of West European Law ; Seminar of Boman 
Law ; Seminar of the History of Polish Law ; Seminar of Ecclesiastical 
Law ; Seminar of Political Economy ; Seminar of Commercial Law ; 
Seminar of Penal Law and Procedurę ; Seminar of Statistics and 
Administration ; School of Political Science (attached to this Faculty), 
founded in 1910.

Ali Seminars contained reference libraries.

63

113



KRAKÓW Straty kultury polskiej

KRAKÓW — ciąg dalszy

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
W skład wydziału wchodziły: obserwatorium astronomiczne, Instytut Fizyki (Colle

gium Physicum); Instytuty Chemii I, II i III, przyrządy naukowe, 2100 okazów, w tym 
cenna kolekcja barwników; Instytut Mineralogii; Instytut Botaniki, bogate muzeum, 
ogród botaniczny liczący około 12000 gatunków roślin, gabinet zoologiczny i muzeum, 
około 15700 okazów; Instytut Antropologii, muzeum z około 15300 eksponatami; labo
ratorium paleontologiczne z licznymi okazami; gabinet geologiczny z 37800 okazami; 
Instytut Historii Sztuki (Collegium Novum), około 7000 gipsowych modeli; Instytut 
Archeologii Prehistorycznej, kolekcja fotografii i przedmiotów z wykopalisk; Muzeum 
Sztuki i Archeologii, galeria obrazów, przykłady rzemiosła artystycznego, broni, rycin 
oraz medali; Instytut Archeologii Klasycznej (ul. św. Anny 12) posiadający w swoich 
zbiorach 1460 fotografii, 570 antyków i 112 gipsowych kopii; Instytut Geografii (ul. 
Grodzka 64) posiadający 5000 atlasów i pomocy naukowych; Instytut Psychologii Do
świadczalnej (Collegium Physicum), Instytut Psychogenetyki (ul. Św. Anny 6), Instytut 
Matematyki.

Składały się nań również następujące katedry: Filozofii, Historii Powszechnej, Histo
rii Nauk Ścisłych; Wstępu do Historiozofii, rękopisy, dokumenty własności, fotografie, 
kopie pieczęci, mapy, okazy monet; Filologii Klasycznej, Polskiej, Orientalnej, Ger
mańskiej, Romańskiej i Angielskiej; Katedry Historii Starożytnej, Historii Cywilizacji, 
Historii Gospodarki, Etnologii, Języków Słowiańskich, Historii Literatury Polskiej, 
Lingwistyki Porównawczej, Historii i Teorii Muzyki, Geografii Fizycznej.

Następujące Szkoły związane były z Wydziałem Filozoficznym: Szkoła Farmacji (ul. 
Olszewskiego 2), Szkoła Pedagogiki, Szkoła Studiów Słowiańskich (ul. Św. Anny 12).

Wszystkie instytuty, katedry i szkoły posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ LEKARSKI
Składał się z następujących instytutów: Instytutu Anatomii (ul. Kopernika 12) z ko

lekcją 1230 okazów; Instytutu Embriologii i Biologii (ul. św. Jana 20) z 600 diagrama
mi; Instytutu Fizjologii (ul. Grzegórzecka 16) z 300 diagramami i 1000 przyrządami 
naukowymi; Instytutu Histologii (ul. Wielopole 15) z kolekcją przyrządów; Instytutu 
Chemii Medycznej (ul. Kopernika 7) z 400 przyrządami; Instytutu Patologii (ul. Grze
górzecka 16) z przyrządami naukowymi;
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IACULTY OJT PHILOSOPHY

Contained the following: Astronomical Obseryatory; Institute of 
Physics (Collegium Physicum); Institutes of Chemistry I, II and III. 
Scientific instruments, 2,100 specimens, including precious collection 
of chemical dyes ; Institute of Mineralogy; Institute of Botany. 
Museum with many specimens ; Botanical Garden, with about 12,000 
varieties of plants; Gabinet of Zoology and Museum. About 15,700 
zoological specimens ; Institute of Anthropology. Museum with about 
15,300 specimens ; Laboratory of Palaeontology with many specimens ; 
Gabinet of Geology with 37,800 specimens ; Institute of History of Art 
(Collegium Novum). About 7,000 plaster reproductions; Institute of 
Prehistorie Archaeology. Collection of excavated objects, and photo- 
graphs ; Museum of Art and Archaeology, picture gallery, examples of 
artistic Industries, arms, engravings and medals ; Institute of Classical 
Archaeology (12, Św. Anny Street), with 1,460 photographs, 570 original 
antiąues, 112 plaster reproductions; Institute .of Geography (64, 
Grodzka Street), 5,000 atlases, instruments, etc. ; Institute of Experi- 
mental Psychology (Collegium Physicum) ; Institute of Psycho- 
genetics (6, Sw. Anny Street); Institute of Mathematics.

Also the following Seminars : Seminar of Philosophy; Seminar of 
General History ; Seminar of the History of Exact Sciences ; Seminar 
of Introductory Studies connected with History. Manuscripts, muni- 
ments, photographs, reproductions of seals, geographic charts, examples 
of coins ; Seminars of Classical, Polish, Oriental, German, Romance and 
English Philology ; Seminar of Ancient History ; Seminar of the History 
of Civilisation ; Seminar of Economic History ; Seminar of Ethnology ; 
Seminar of Sławonie Languages ; Seminar of History of Polish Literaturę; 
Seminar of Comparative Singuistics ; Seminar of History and Theory of 
Musie ; Seminar of Physical Geography.

The following schools were attached to the Eaculty of Philosophy : 
School of Pharmacy (2, Olszewskiego Street); School of Pedagogics ; 
School of Slavonic Studies (12, Sw. Anny Street).

Ali Institutes, Seminars and Schools contained reference libraries.

FAOULTY OF MEDIOINE
Contained the following Departments : Department of Anatomy 

(12, Kopernika Street), had collections of about 1,230 specimens; 
Department of Embryology and Biology (20, Sw. Jana Street), had 
about 600 charts; Department of Physiology (16, Grzegórzecka 
Street), had about 300 charts, about 1,000 scientific instruments; 
Department of Histology (15, Wielopole Street), had scientific Instru
ments ; Department of Medical Chemistry (7, Kopernika Street), had 
400 scientific instruments ; Department of Pathology (16, Grzegórzecka
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Instytutu Anatomii Patologicznej (ul. Grzegórzecka 16) z 2500 okazami; Instytutu Far
makologii z 3000 okazami; Instytutu Higieny (ul. Lubicz 42) z laboratorium; Instytutu 
Weterynarii (ul. Czysta 16); Instytutu Medycyny Sądowej (ul. Grzegórzecka 16) z przy
rządami itd.,; Instytutu Stomatologii (ul. Garncarska 9) z przyrządami; Instytutu Histo
rii Nauk Medycznych (ul. Kopernika 16) z biblioteką zawierającą w swych zbiorach 
książki medyczne z XVI i XVII w., kilkaset rękopisów, kilkadziesiąt medali, około 500 
dokumentów archiwalnych dotyczących własności, 1500 portretów i fotografii, kilka ty
sięcy obrazów; Instytutu Bakteriologii (ul. Czysta 16).

Do Wydziału należało też dziesięć klinik specjalistycznych:
1. Klinika Chorób Wewnętrznych I.
2. Klinika Chorób Wewnętrznych II — laboratorium i laboratorium chemiczne.
3. Klinika Chirurgii.
4. Klinika Chirurgii II.
5. Klinika Okulistyczna.
6. Klinika Ginekologiczna.
7. Klinika Neurologii i Psychiatrii.
8. Klinika Dermatologii i Chorób Wenerycznych.
9. Klinika Chorób Dziecięcych.
10. Klinika Laryngologiczna.
Ponadto Szkoła Pielęgniarska (Fundacja Rockefellera).
Wszystkie instytuty i kliniki posiadały własne własne biblioteki.

WYDZIAŁ ROLNY (Collegium Godlewskiego)
Składał się z następujących instytutów: Instytutu Botaniki (al. Mickiewicza 17) wraz 

z muzeum z 600 okazami (w tym kompletny zbiór Ribes specieś) oraz ogrodem botani
ki rolniczej z 3600 okazami; Instytutu Chemii Rolniczej; Instytutu Hodowli i Mleczar
stwa I z kolekcją okazów anatomicznych; Instytutu Hodowli i Mleczarstwa II; Instytutu 
Fizjologii i Żywienia Zwierząt z kolekcją przyrządów naukowych; Instytutu Budownic
twa Wiejskiego z kolekcją przyrządów; Instytutu Inżynierii Rolniczej; Instytutu Chemii 
Gleby I; Instytutu Chemii Gleby II (al. Mickiewicza 21); Instytutu Hodowli Roślin 
z wieloma okazami; Instytutu Badań Rolniczych (ul. Łobzowska 24) z małym ekspery
mentalnym ogrodem, kolekcją narzędzi i nasion; Instytutu Leśnictwa (al. Mickiewicza 
21); Instytutu Gospodarki Rolnej z archiwum obejmującym 836 książek i czasopism; 
Instytutu Ichtiobiologii; Instytutu Chemii Ogólnej (ul. Olszewskiego 2) z ogrodem 
owocowo-warzywnym, działką przeznaczoną na doświadczenia (Prądnik Czerwony) 
i kilkoma tysiącami roślin; Instytutu Gospodarki Doświadczalnej, Wyższego Studium 
Zarządzania Spółdzielczego; Studium Ogrodniczego.
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Street), had scientifie instruments; Department of Pathological 
Anatomy (16, Grzegórzecka Street), had 2,500 specimens ; Department 
of Pharmacology, had about 3,000 specimens ; Department of Hygiene 
(42, Lubicz Street), had laboratory; Department of Veterinary 
Surgeons (16, Czysta Street) ; Department of Porensic Medicine (16, 
Grzegórzecka Street), had instruments, etc.; Department of Stomato- 
logy (9, Garncarska Street), had instruments, etc.; Department of 
History and Medical Science (16, Kopernika Street), and Library 
containing medical works of 16th and 17th century, seyeral hundred 
manuscripts, some scores of medals, some 500 muniments, 1,500 
portraits and photographs, and several thousands of pathological 
specimens ; Department of Bacteriology (16, Czysta Street).

There were ten clinics attached to this Faculty : 1. Intemal Diseases, 
Glinie I; 2. Intemal Diseases, Glinie II; Laboratory and Chemical 
Laboratory ; 3. Surgical Glinie ; 4. Surgical Glinie II; 5. Ophthalmic 
Glinie ; 6. Gynaecological Glinie ; 7. Glinie of Neurology and Psy
chiatry ; 8. Glinie for Skin and Venereal Diseases; 9. Clinic for 
Children’s Diseases ; 10. Clinic for Ear, Nose and Throat Diseases; 
University School of Nursing (Rockefeller Foundation).

Ali Departments and Clinics contained reference libraries.

faculty of AGRicuLTUKE (Godlewski-Collegium)
Contained the following Departments: Department of Botany 

(17, Mickiewicza Street). There was a Museum with 600 specimens 
(complete collection of Ribes species) ; Garden of Agricultural Botany, 
with 3,600 specimens; Department of Agricultural Chemistry; 
Department of Animal Rearing and Dairy Farming I, with anatomical 
collection ; Department of Animal Rearing and Dairy Farming II; 
Department of Physiology and Animal Nutrition, with collection of 
scientifie instruments ; Department of Rural Housing and Construction, 
with collection of scientifie instruments ; Department of Agricultural 
Engineering ; Department of Soil Chemistry I; Department of Soil 
Chemistry II (21, Mickiewicza Street); Department of Plant Cultiva- 
tion, with many plant specimens ; Department of Agricultural Re
search (24, Łobzowska Street), with smali experimental garden, instru
ments and seeds ; Department of Forestry (21, Mickiewicza Street); 
Department of Agricultural Economy, with archives, 836 books and 
journals; Department of Ichthiobiology; Department of General 
Chemistry (2, Olszewski Street), with fruit and vegetable garden and 
experimental field (Prądnik Czerwony), many thousands of plants; 
Department of Experimental Economy ; Higher Course in the Manage
ment of Co-operatives ; Gardening Course.
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Wszystkie instytuty posiadały własne biblioteki.
STAN OBECNY: Wydział został zamknięty przez Niemców 6 listopada 1939 r. Pro

fesorowie zostali aresztowani i wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Sachsenhau- 
sen-Oranienburg, gdzie wielu z nich zginęło. Żadna z uczelni krakowskich nie 
ucierpiała na skutek bezpośrednich działań wojennych. Straty, najprawdopodobniej 
równie poważne co na Uniwersytecie Warszawskim, były wynikiem celowej polityki 
okupanta. Tylko mała część Uniwersytetu Jagiellońskiego leżąca w oddaleniu od głów
nych budynków była zajęta przez wojska aż do 6 listopada 1939. Tego dnia gestapo za
mknęło i zapieczętowało większość instytutów, zajęło biura Dziekanatów i Kwestora 
i zabrało pieniądze. Jeszcze w listopadzie administratorem majątku Uniwersytetu zo
stał niższej rangi urzędnik, którego działania przyniosły więcej szkody niż pożytku. 
Chociaż Uniwersytet posiadał zapas węgla, budynki nie były ogrzewane. Zamarznięte 
kaloryfery i rury, pękając, doprowadziły do zniszczenia ścian, sufitów i cennych zbio
rów. Zajmowano kolejne pomieszczenia, których zawartość przenoszono w nieodpo
wiedni sposób. Przyrządy, kolekcje i biblioteki plądrowano i niszczono bez skrupułów, 
to co zostało porzucano gdzie bądź, głównie w budynku Collegium Witkowskiego lub 
w gimnazjum przy ul. Pierackiego. Czasem pracowano w obecności asystentów — wte
dy straty były dużo mniejsze.

Pod koniec 1940 r. Niemiecki Okręgowy Wydział ds. Oświaty Publicznej i Propagan
dy w Krakowie zainteresował się losem Uniwersytetu. Wybrano kuratora i od tej pory 
starano się chronić niszczejące budynki oraz ocalić resztki zbiorów bibliotecznych i wy
posażenia. Mimo to straty poniesione już w pierwszym roku wojny były ogromne. Przy
kładowo, główny budynek Uniwersytetu — Collegium Novum — przejęty przez 
Departament Pracy Generalnej Guberni w listopadzie 1939 r. stał się składowiskiem 
książek, mebli i dokumentów wyniesionych z innych budynków uniwersyteckich. W le- 
cie 1940 r. budynek został opróżniony, a ławki i krzesła profesorskie (w tym cenne krze
sło gotyckie z hallu głównego) pocięto na kawałki. W okresie późniejszym Collegium 
zostało zajęte przez Urząd Statystyczny i tylko pięć pomieszczeń pozostało do dyspo
zycji kuratora Uniwersytetu. Archiwum uniwersyteckie wraz z częścią rejestrów zosta
ło złożone w magazynach Archiwum Państwowego. Kolekcja map Instytutu Geografii 
została skonfiskowana, zniknął cały Instytut Historii Cywilizacji, tak samo jak wcześniej 
biblioteka Szkoły Nauk Politycznych. Instytut Fizyki znajdujący się w Collegium Physi- 
cum służył jako magazyn książek i sprzętu usuniętego z innych budynków, a jesienią 
1940 r. został przejęty przez Niemiecki Instytut Badań Wschodnioeuropejskich i zreor
ganizowany w taki sposób, że jego cenne wyposażenie uległo zniszczeniu.
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AU Departments contained reference libraries.
Pbesent Facts : Closed by Germans on November 6th, 1939. 

The professors were arrested and taken to a concentration camp in 
Sachsenhausen-Oranienburg, where many of them died. In the 
Cracow academic schools no damage was caused through hostilities. 
Their losses, which probably equalled the enormous ones at Warsaw 
Universities, were wholly due to the deliberate policy of German 
occupying authorities. In the Jagellonian University only a smali 
part of the premises lying apart from the main University buildings 
were oeeupied by troops until November 6th, 1939. On that day 
the Gestapo closed and sealed the majority of University Institutes, 
oeeupied the Registrar’s and Bursar’s ofiices, and removed the money. 
Before the end of the month, an official of subordinate rank whose 
actiyities proved to be of a wholly negative character, was nominated 
as an administrator of the University possessions. Although the 
University possessed a stock of coal, the buildings were not heated, 
so that water pipes and radiatora burst, ruining • walls, ceilings and 
even collections. When any premises were reąuisitioned, their con- 
tents were removed in a barbarie manner, the instruments, collections 
and libraries looted or ruined without seruple, and their remains thrown 
into odd corners, mostly in the Witkowski Collegium or in the Pieracki 
Street “ gymnasium.” Occasionally an assistant was present, and then 
the losses were much less. At the end of 1940 the “ German Cracow 
District Department of Popular Enlightenment and Propaganda ” 
became interested in the Uniyersity. A trustee was appointed and from 
then on some effort was madę to safeguard the decaying buildings, 
and reseue the remnants of libraries and eąuipment. The events of 
the first year, however, had already eaused huge losses. Por instance, 
in the main University building (the Collegium Novum), which was 
taken over by the Department of Labour of the “ Generalgouyerne- 
ment ” in November, 1939, books, furniture, instruments and documents 
removed from ofiices, lecture rooms and department institutes had 
been thrown in a heap in part of the premises. In the summer of 
1940 the building was oleared, benches and professorial chairs (in- 
cluding a fine Gothic one in the main hall) being hacked to pieces. 
Then it was assigned to the Statistical Bureau, five rooms being at 
the disposal of the University “ trustee.” The University Arołuyes 
and part of the registers were stacked in the storę rooms of the State 
Archives. The colleotion of maps of the Geographioal Institute was 
confiscated; the entire department of the History of Civilisation 
vanished, sharing the fate of the library of the School of Political 
Science. The Institute of Physics housed in the Collegium Physicum 
served at one time as a storehouse for eąuipment and books removed 
from other buildings ; in the autumn of 1940 it was taken over by the
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Instytut Chemii stracił cenne komplety czasopism, a Instytut Chemii Fizycznej i Elek
trochemii, który posiadał liczne przyrządy, został całkowicie zrujnowany. Z kolekcji 
geologicznej i Instytutu Mineralogii usunięto wiele eksponatów. Instytut Paleontologii 
poniósł znaczne straty wynikające z podwójnej zmiany swej siedziby, podobnie jak In
stytut Anatomii Roślin i Cytologii. Z Instytutu Botaniki Farmaceutycznej skradziono 
mikroskop i czasopisma, a reszta wyposażenia została zniszczona w czasie transportu. 
Wiele roślin zabrano ze szklarni w ogrodzie botanicznym w celu udekorowania prywat
nych domów niemieckich dygnitarzy.

Gmach główny Wydziału Rolnego (Collegium Godlewskiego) zamieniono na biura 
niszcząc przy tym cenne wyposażenie laboratorium przyrodnicze. Najcenniejszy sprzęt 
częściowo wywieziono (najprawdopodobniej do Halle lub Wrocławia) lub rozproszono 
(kilka mikroskopów odnaleziono w Izbie Rolniczej w Kielcach). Reszta została barba
rzyńsko zniszczona — na przykład w Instytucie Chemii Rolniczej, gdzie szkło rozbito 
na miejscu, tygle przetopiono na metal, a z termometrów wylano rtęć. Pozostałości ko
lekcji Instytutu Leśnictwa zostały przejęte przez Departament Leśnictwa Generalnej 
Guberni, pozostałości biblioteki kilku innych instytutów przeniesiono do krakowskiej 
Izby Rolniczej. Archiwum Wydziału Rolniczego zostało włączone do Niemieckiego Ar
chiwum Państwowego. Prywatne dokumenty kadry nauczycielskiej i studentów zostały 
przekazane na ręce kuratora.

Kolekcje instytutów historycznych zawierające pomoce naukowe dla studentów hi
storii zostały włączone do Niemieckiego Archiwum Państwowego. Jednym z najcen
niejszych eksponatów była kolekcja fotografii najstarszych polskich dokumentów 
(z XII i XIII w.), w większości już nieistniejących. Umeblowanie wielu innych instytu
tów Niemcy albo przywłaszczyli sobie albo przeznaczyli na opał, podobnie książki — 
jak te z Wydziały Teologicznego. Inne książki wywieziono w pośpiechu i nieładzie, nisz
cząc je w dużym stopniu, lub rozkradziono. Duża część księgozbiorów instytutowych 
znajdujących się w bardzo złym stanie trafiła ostatecznie do Biblioteki Jagiellońskiej. 
Inne biblioteki, również zniszczone, zostały przejęte przez Niemiecki Instytut Badań 
Wschodnioeuropejskich. Pomieszczenia przeznaczone na niemieckie biura i instytucje 
przekształcono w takim stopniu, że przywrócenie ich do stanu pierwotnego wydaje się 
niemożliwe. Losy Biblioteki Jagiellońskiej zostały omówione osobno.
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German Institut fiir Deutsche Ostarbeit, and was subjected to altera- 
tions which deatroyed its yaluable apparatus and fittings. The 
Institutes of Ohemistry were robbed of valuable sets of periodieals ; 
the Institute of Physical Ohemistry and Electro-chemistry, which 
possessed numerous appliances, was nearly completely wrecked. 
Many exhibits were removed from the Geological Collection, and also 
from the Institute of Mineralogy. The Institute of Palaeontology 
suffered considerable losses through two changes of ąuarters, as did 
the Institute of Plant Anatomy and Cytology. The Institute of 
Pharmaceutical Botany was robbed of its microscope and sets of 
periodieals, while the rest of the equipment was ruined by rough hand- 
ling during removal. A number of plants were taken from the hot- 
house in the Botanical Gardens to deoorate priyate lodgings of German 
dignitaries. The main building of the Agrieultural Faculty (Godlewski 
Collegium) was converted for office use only, the costly fittings of its 
natural history laboratories being completely wrecked in the process. 
The most yaluable eąuipment was partly remoyed (possibly to Halle 
and Breslau), partly dispersed ( a number of microscopes were found 
in the Chamber of Agriculture at Kielce), and the remainder bar- 
barously destroyed—as at the Institute of Agrieultural Ohemistry, 
where glass was smashed on the spot, erucibles seized for metal, ther- 
mometers emptied of mercury, etc. What remained of the collections 
of the Forestry Institute was taken over by the Forestry Department 
of the “ Generalgouvernement ” administration; the depleted libraries 
of several other Institutes were removed to the Cracow Chamber of 
Agriculture. Archives of the Agrieultural Faculty were incorporated 
in the German State Archives. Personal materials of the teaching staff 
and students were given to the “ Treuehander ” for actual use. Also 
collections of the Historical Seminars contained materials for students 
doing research in history were included in the German State Archives. 
One of the most valuable items was a collection of photographie copies 
of the oldest Polish documents (from 12th and 13th century), most 
of the originals of which were already non-existent. The furniture of 
numerous other Institutes was either used for German official or private 
purposes, or hacked up for firewood. Even books were used as fuel, 
such as those from the departments of the Theological Faculty. Other 
books were removed quickly and in disorder, often from place to place 
and were greatly damaged thereby ; others were simply stolen. The 
greater part of the University’s departmental libraries, already in a 
dreadful state, at last found their way to the Jagellonian Library. 
Other libraries, also depleted, were seized by the Institut fiir Deutsche 
Ostarbeit. The premises assigned to German offices and institutions 
have been so altered that their restoration for former purposes appears 
impossible. The fate of the Jagellonian Library is deseribed separately.
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Domy będące własnością profesorów skonfiskowano, a z dwóch domów studenckich je
den zajęło wojsko, a drugi przekazano Ukraińcom. Cenne obrazy należące do Uniwer
sytetu zostały złożone przez Niemców w budynku Akademii Sztuk Pięknych, 
a dwanaście z nich zniknęło. Instytuty Paleontologii i Chemii Fizycznej zostały znisz
czone. Większość dzieł należących do Instytutu Historii Sztuki wywieziono do Wiednia, 
część zaginęła bez śladu. Podczas transportu zaginęło także wiele opisów eksponatów 
Instytutu Archeologii Prehistorycznej. Muzeum, Biblioteka i Archiwum UJ opisane są 
oddzielnie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Ja

giellońska, Gabinet odlewów gipsowych, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem, Niemiecki Instytut Badań Wschodnioeuropejskich

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, ul. Sławkowska 17
Składała się z czterech instytutów: Filologicznego, Historii i Filozofii, Matematyki 

i Nauk Przyrodniczych oraz Medycyny. Posiadała bogate archiwum, bibliotekę, gabinet 
rycin, muzea i wartościowe meble we wszystkich częściach budynku.

Założona jako towarzystwo naukowe w 1815 r., przekształciła się w Akademię Umie
jętności w 1872 r.

STAN OBECNY: Zamknięta przez władze niemieckie w 1940 r. Wartościowe publi
kacje wywieziono do Niemiec, wszystkie książki należące do Biblioteki Instytutu Ślą
skiego przechowywane w Akademii zostały skonfiskowane. Pozostałe publikacje 
Niemcy przeznaczyli na przemiał. Wiele cennych obrazów zaginęło po przewiezieniu 
do budynku Akademii Sztuk Pięknych.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, Biblioteka 

PAU, Muzeum Archeologiczne przy PAU, Gabinet rycin PAU, Akademia Sztuk Pięk
nych.

PATRZ: KATOWICE, Inst. Kult., Biblioteka Instytutu Śląskiego.
POMNIKI HISTORII

CMENTARZ ŻYDOWSKI, Podgórze
Znajdowało się tu wiele ciekawych płyt nagrobnych.
Założony przez Gminę Żydowską w XIX w.
STAN OBECNY: Cmentarz został zniszczony, a płyt użyto do brukowania ulic.
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Houses owned by the professors were reguisitioned, and of two great 
studenta’ hostels, one was occupied by troops, and the other handed 
over to the Ukrainians. The yaluable paintings belonging to the 
University were deposited by the Germans in the building of Academy 
of Fine Arts in Cracow; 12 of the paintings disappeared altogether. 
The Institutes of Palaeontology and Physical Chemistry were destroyed. 
The greater part of colleetion belonging to the Institute of History of 
Art was taken to Vienna (a certain portion has disappeared without 
tracę); the oollections of the Institute of Prehistorie Archaeology 
were transported in such a way that the labels of many exhibits were lost.

Museum, Library and Archives are described separately.
Seb : cracow, Cult. Insi. Archives of the Unwersity. Unwersity 

Library. Gabinet of Plaster Gasts. Unwersity Art Museum.
Seb : cracow, Germ. Inst. Institute for German Work in Eastern 

Europę.

polish academy of scienoe and leabning, 17, Sławkowska Street
It consisted of four departments : (1) Languages ; (2) History and 

Philosophy; (3) Mathematics and Ńatural Sciences; (4) Medicine. 
Contained yaluable archives, library, cabinet of engrayings, museums, 
and yaluable furniture in all parts of the building.

Founded as scientific society in 1815, became Academy of Sciences 
in 1872.

Pbesent Facts : Closed by German authorities in 1940. Yaluable 
scientific publications taken to Germany; all books deposited at 
Academy by Library of Silesian Institute were confiscated. Remaining 
publications turned into paper pulp by Germans, who also remoyed 
the pictures from the Academy of Science and Learning to the Academy 
of Fine Arts in Cracow, where many yaluable pictures disappeared. 
Seb : cracow, Cult. Inst. Archwes of the Academy of Science and 

Learning. Library of Academy of Science and Learning. 
Archaeological Museum at Aacademy of Science and Learning. 
Gabinet of Engranings at Academy of Science and Learning. 
Academy of Fine Arts.

Sbe : Katowice, Cult. Inst. Library of Silesian Institute.

MONUMENTS
OEMETERY OF THE JEWISH COMMUNITY, Podgórze Subulb

Podgórze Suburb
Contained interesting tombstones.
Founded by the Jewish community in the 19th century.
Present Facts : Destroyed, and tombstones removed to pave the 

streets.
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CMENTARZ PRZY SYNAGODZE REMUH, ul. Szeroka 40
Znajdowały się tu płyty nagrobne z XVI i XVII w., w tym nagrobek Remuha, zało

życiela synagogi, zmarłego w 1573 r.
STAN OBECNY: Płyty nagrobne usunięto i użyto do brukowania ulic.

POMNIK BITWY POD GRUNWALDEM, pl. Matejki
Wykonany przez rzeźbiarza Wiwulskiego, a ufundowany przez I. Paderewskiego 

w 1910 r., w pięćsetną rocznicę polskiego zwycięstwa nad rycerzami zakonu krzyżackie
go.

STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców w 1939 r. Fragmenty pomnika długi 
czas przeleżały na tyłach budynku Akademii Górniczej.

POMNIK CHOPINA, Planty
Posąg z brązu wykonany pod koniec XIX w.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców.

POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Wawel
Wykonany w 1900 r. przez polskiego rzeźbiarza Marconiego.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców w 1940 r.

POMNIK ADAMA MICKIEWICZA, Rynek Główny
Pomnik wykonał Rygier w 1898 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców 17 sierpnia 1940 r.

TABLICA KU CZCI WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO na budynku Teatru 
Starego, plac Szczepański

Władysław Żeleński (1837-1921) był kompozytorem i dyrektorem krakowskiej Aka
demii Muzycznej. Po jego śmierci na gmachu Teatru Starego umieszczono tablicę z brą
zu z płaskorzeźbą portretu Żeleńskiego. W Starym Teatrze mieściła się także 
AJkademia Muzyczna.

STAN OBECNY: Budynek Teatru został przekształcony przez Niemców w siedzibę 
NSDAP (Distrikts Standartenfiihrung). Tablicę usunięto i zniszczono.
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cemetery near synagogue bemuh, 40, Szeroka Street

Contained 16th-17th century tombstones, including that of Remuh, 
founder of the Synagogue, who died in 1573.

Present Facts : Tombstones removed to pave the streets.

MONUMENT OF THE BATTLE OF GRUNWALD, Matejki Square
Executed by the sculptor, Wiwulski, at the expense of I. Paderewski, 

in 1910, on the 500th anniversary of the Polish Motory over the Knights 
of the Teutonic Order.

Present Facts : Destroyed by the Germans in 1939. The broken 
fragments lay for a long time in the yard of the Mining Aeademy in 
Craoow.

monument of CHOPIN, in Planty Park
Late 19th century, bronze statuę.
Present Facts : Pulled down by the Germans.

monument of kosoiuszko, tadbusz, Wawel Hill
Executed in 1900 by Polish sculptor, Marconi.
Present Facts : Destroyed by Germans in 1940.

monument of mickibwicz adam, Rynek Główny Squa.re
Monument executed by Rygier in 1898.
Present Facts : Pulled down by Germans on August 17th, 1940.

żeleński, wladislaw memoriał plate on the building of the Old 
Theatre, Szczepański Square

Wladislaw Żeleński (1837-1921) was a composer and director of the 
Cracow Aeademy of Musie.

After his death a bronze plate was put up on the building of the 
Old Theatre, bearing an engraving of his head. The Old Theatre 
contained the Aeademy of Musie.

Present Facts : The Germans turned the Old Theatre into the seat 
of the N.S.D.A.P. (Distrikts Standartenfiihrung). The plate was 
remoyed and destroyed.

125



KRAKÓW Straty kultury polskiej

KRAKÓW — ciąg dalszy.

BUDYNKI, PAŁACE
PAŁAC POTOCKICH, tzw. PAŁAC POD BARANAMI, Rynek Główny 27

Budynek z czasów średniowiecznych przebudowywano w XVI i XIX w. Klasyczna fa
sada pochodzi z 1790 r., dziedziniec z arkadami z XVII w. Elementy gotyckie w niena
ruszonym stanie zachowały się jedynie w oficynach. W pałacu mieściła się kolekcja 
drogocennych obrazów, stare archiwum rodzinne, rękopisy Jana Potockiego, znanego 
osiemnastowiecznego archeologa, porcelana.

Kolekcję zapoczątkowano w XIX w. Rodzina Potockich posiadała również pałac 
w Krzeszowicach.

STAN OBECNY: Pałac zajęty przez władze okupacyjne przekształcono w Dienstsitz 
des Gouverneurs des Distrikts Krakau (siedzibę gubernatora Franka). Zniszczono kil
ka sal, oficyny (w tym elementy średniowieczne) w celu przystosowania budynku do no
wej roli. Kolekcję skonfiskowano, a archiwum włączono do Niemieckiego Archiwum 
Państwowego w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Archiwum Potockich.
PATRZ: KRZESZOWICE, Budynki, Pałace, Pałac Potockich.

ZAMEK KRÓLEWSKI, Wawel
Jedno z arcydzieł architektury renesansowej w Polsce, przebudowany w latach 

1512-1540 na polecenie króla Zygmunta I przez architektów Francesco Italiano i Bar- 
tolomeo Berecciego. Starsze części to m. in. rotunda św. Feliksa i św. Adaukta z X w., 
kilka sal w stylu gotyckim (XIV w.). Wnętrza zdobiło ok. 4000 dziel sztuki należących 
do Państwowych Zbiorów Sztuki z siedzibą w Warszawie. Zamek był otwarty dla zwie
dzających. Od czasu do czasu był wykorzystywany jako siedziba Prezydenta RP.

STAN OBECNY: Zamek zarekwirowany przez Niemców i przekształcony w siedzi
bę władz Generalnej Guberni (Dienstsitz des Generalgouverneurs). Po 1939 r. był re
zydencją gubernatora Franka. Zamku strzegł niemiecki garnizon, do środka 
wpuszczano jedynie osoby posiadające specjalne przepustki. Przerwano prace konser
watorskie pod kierownictwem komitetu ekspertów, trwające od wielu lat. Niektóre pra
ce kontynuowała firma budowlana Horstmann & Koettgen, której właściciele odesłali 
do swoich domów w Berlinie wiele cennych dzieł sztuki. Ta sama firma miała w planach 
przebudowę pałacu Potockich w Krzeszowicach i pałacu w Łazienkach w Warszawie. 
Do prac na Zamku zaangażowano także dwie inne firmy — Furst & Richter z Wiednia 
oraz Hochtief z Essen, obie zatrudniały polski personel. Później ich kompetencje prze
jął Pallezieux. Na Zamku urządzono prywatne biura Franka i sale spotkań. W tym sa
mym skrzydle mieściły się kuchnie i pokoje służby.
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HOUSES, PALACES 

house of Potocki Family, so-called “ Ram House,” 27, Rynek 
Główny Square

Mediaeval building, altered in 16tłi and 19th centuries; classical 
facade dating baek to 1790, courtyard with arcades dating back to 
17th century. The only Gothio parts which were left intact were in 
the outbuildings. Collection of very yaluable pictures, old family 
archives, manuseripts of John Potocki, well-known Polish archaeologist 
of 18th century, and china.

Collection founded in 19th century. The same family owned the 
house in Krzeszowice.

Pbesent Facts : Confiscated by German authorities and turned into 
“ Dienstsitz des Gouvemeurs des Distrikts Krakau.” Several rooms 
destroyed, as were also the outbuildings, including the mediaeval ones, 
so that offices could be arranged morę easily. Collection confiscated. 
Archives included in German State Archives in Cracow.
Seb : cracow, Cult. Inst. Archives of Potocki family.
Sbe : Krzeszowice, Houses, Palaces. House of Potocki family.

royal CASTLE, Wawel Hill
One of the masterpieces of Renaissance architecture in Poland, 

rebuilt during the years 1512-1540 at the order of King Sigismund I 
by the architects Franceso Italiano and Bartolomeo Berecci. Older 
parts, such as the St. Felix and St. Adaukt Rotunda, datę back to 
the lOth century, several rooms, in Gothic style, datę back to the 
14th century. The interior was decorated with about 4,000 works 
of art belonging to the State Collection of Art, whose headquarters 
were in Warsaw. The Castle was open to the public. It was occasion- 
ally the residence of the President of the Republic of Poland.

Pbesent Facts : Requisitioned by the Germans and madę into the 
“ Dienstsitz des Generalgouverneurs.” After 1939, residence of 
Governor Frank. Guarded by a German garrison. Entrance permitted 
only to persons with special passes. The restoration of the Castle 
under the guidance of an experts’ committee, which had been going 
on for many years, was interrupted in 1939. Certain works were 
continued by the building firm “ Horstmann & Koettgen,” who sent 
away a great number of yaluable works of art to their houses in Berlin. 
The same firm planned the rebuilding of the pałace at Krzeszowice and 
that of Łazienki in Warsaw. Two other German firms were also 
employed at the rebuilding of Royal Castle, “ Furst and Richter ” from 
Vienna and “ Hochtief ” from Essen; both employed Polish person- 
nel. Later on their work was taken over by Pallezieux. Castle con- 
tained Frank’s private offices and meeting rooms. Located in the same 
wing were the kitchens and seryants’ rooms. The rooms which con-

77'-

127



KRAKÓW Straty kultury polskiej

KRAKÓW — ciąg dalszy

Sale Skarbca Królewskiego oraz sale Jadwigi i Jagiełły Niemcy przeznaczyli na Bierstu- 
be, Weinstube i Burgkasino. W Sali Senatorskiej urządzono kino, w Kurzej Stopce — 
toaletę, a w Smoczej Jamie — schron przeciwlotniczy. Wiele budynków na Wawelu 
przekształcono według niemieckich planów. Niektóre miały służyć jako luksusowe 
apartamenty dla rodzin ważnych oficerów gestapo (np. dla rodziny Krugera, naczelni
ka gestapo). W zamkowych magazynach Niemcy gromadzili cenne przedmioty skra
dzione z różnych kolekcji, głównie z Zamku Królewskiego w Warszawie. Najcenniejsze 
eksponaty z zamkowych zbiorów zostały wywiezione przez Pallezieux do willi Guberna
tora Franka pod Monachium.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Archiwum Zamku Królewskiego, Państwowe Zbiory 

Sztuki.
BUDYNKI SAKRALNE

DZWONY Z KOŚCIOŁÓW KRAKOWSKICH
Większość została wykonana w XVI i XVII w.
STAN OBECNY: W latach 1939-1940, Niemcy wywieźli około 40 dzwonów z kościo

łów krakowskich. W sierpniu 1941 r. władze okupacyjne nakazały zarekwirowanie 
wszystkich dzwonów z parafii na terenie Generalnej Guberni. Na podstawie tego roz
porządzenia wszystkie dzwony usunięto i przewieziono w kilka miejsc. Kuria Diecezji 
Krakowskiej odmówiła podporządkowania się rozkazom, w wyniku czego wszystkich 
członków kapituły aresztowano, a dzwony skonfiskowano.

SKARBIEC KATEDRALNY
Jedna z najbogatszych kolekcji tego typu w Europie. Zawierał wiele ofiarowanych 

polskim monarchom darów ze złota i srebra, ponieważ w katedrze odbywały się uroczy
stości koronacyjne. Wśród najcenniejszych przedmiotów znajdowały się: złoty reli
kwiarz św. Stanisława (1505 r.), włócznia św. Maurycego (kopia oryginału z 1000 r.) 
oraz szata Kmity, wspaniały przykład haftu gotyckiego. Siedem scen z życia św. Stani
sława zostało wyhaftowane złotem i jedwabiem na czerwonym aksamicie, szatę wyko
nał Stanisław Stwosz, syn Wita Stwosza. Senator Piotr Kmita ofiarował ją katedrze 
w 1504 r.

Skarbiec założono w XI w. Do XIV w. stanowił wspólny skarbiec katedralny i kró
lewski.
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tained the Royal Treasury and the Jadwiga and Jagiełło rooms, were 
tumed by the Germans into a “ Bierstube,” “ Weinstube ” and 
“ Burgkasino.” In the Senatora’ Hall the Germans instałled a cinema ; 
in the “ Kurza Stopka ” tower, a w.c.; and an air raid shelter was 
built in the so-called “ Dragon’s Cave.” Many buildings on the 
Wawel Hill were altered according to German plans. Sonie of them 
were destined to be used as luxury flats for the families of German 
dignitaries, such as the family of Kruger, the chief of the Gestapo, 
In the Castle stores the Germans aceumulated valuable objects taken 
from different eolleetions, mainly from Warsaw Castle. The most 
precious objects from the Castle collection were transferred to Governor 
Erank’s yilla near Munich by Pallezieux.
See : cracow, Guli. Inst. Archiwes at the Royal Castle. State 

Gollection of Art.

RELIGIOUS BUILDINGS '
BELLS EROM CBACOW OHURCHES

Mostly founded in the 16th and 17th centuries.
P Prbsent Facts : The Germans took away bells from about 40 
churches in Cracow during 1939 and 1940. In August, 1941, the 
German authorities ordered that all bells in the parishes throughout 
the Generalgouvernement should be requisitioned. In accordance 
with this order all bells were removed and taken to collection centres. 
The euria of the Cracow Diocese refused to obey tho order, and as a 
result all members of the Chapter were arrested and the bells eon- 
fiscated.

CATHEDRAL TREASURY

One of the richest eolleetions of its kind in Europę. Contained many 
gifts of gold and silver presented to the Polish kings, as the Cathedral 
was the Coronation Church of Poland. Among the most precious 
treasures were the golden reliąuary of St. Stanislas (1505), the spear of 
St. Maurice (a copy of the original spear from the year 1000), and the 
vestment of Kmita, a magnificent example of Gothic embroidery. 
Seven scenes from the life of St. Stanislas are embroidered in gold and 
silk on red velvet. The vestment was executed by Stanislas Stwosz, 
the son of Wit Stwosz (Veit Stoss). Presented to Cracow Cathedral 
by Senator Peter Kmita in the year 1504.

The Treasury was founded in the llth century. Until the 14th 
century it was the common Treasury of the Cathedral and the Royal 
House.

79

129



KRAKÓW Straty kultury polskiej

KRAKÓW — ciąg dalszy

STAN OBECNY: Po ustaniu działań wojennych władze okupacyjne zajęły katedrę 
i utrudniały polskiemu duchowieństwu dostęp do niej, przejęły także klucze do skarb
ca. Według informacji, które dotarły do Londynu, ze skarbca skradziono następujące 
przedmioty: włócznię św. Maurycego (być może trafiła do Norymbergi?), sycylijski re
likwiarz z XII w., relikwiarz św. Stanisława, słynną czternastowieczną szkatułę francu
ską z kości słoniowej, trzy srebrne kielichy z XV w., emaliowane kielichy z XVI w., złoty 
kielich wykonany dla króla Zygmunta III z XVII w., serię ośmiu wczesnosiedemnasto- 
wiecznych gobelinów z Brukseli przedstawiających historię Jakuba, serię siedmiu sie
demnastowiecznych gobelinów z Flandrii przedstawiających sceny z Iliady, serię 
holenderskich gobelinów należących do biskupa Trzebickiego, z herbem przedstawia
jącym łabędzia, z pierwszej połowy XVII w., cztery inne gobeliny i dywan ofiarowany 
katedrze przez króla Jana III oraz szatę Kmity, ukrytą na czas wojny w specjalnej prze
chowalni w Muzeum Uniwersytetu, którą Niemcy jednak odnaleźli i skonfiskowali.

KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY, pl. Mariacki
Znajdowała się tu alabastrowa Pieta ze szkoły krakowskiej z wczesnego XV w.
STAN OBECNY: Na wystawie zorganizowanej przez niemiecki Instytut Badań 

Wschodnioeuropejskich w Krakowie w 1942 r. (pod nazwą Altdeutsche Kunst in Kra- 
kau und im Karpathenland) rzeźbę opisano w katalogu pod numerem 16. Później prze
wieziono ją do Niemiec. Przewodnik Baedekera z 1943 r. nie wspomina o niej przy 
okazji opisu kościoła.
PATRZ: Deutsche Monatshefte, lipiec, sierpień 1942 r.; Oberschlesische Zeitung, 24 paź

dziernika 1942 r.; Baedeker, K., Lipsk, 1943, str. 40.

KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW, ul. Bernardyńska 2
Znajdowała się tu rzeźba Wita Stwosza przedstawiająca św. Annę z Maryją i Dzie

ciątkiem, umieszczona w kaplicy św. Anny. Rzeźba wykonana w drewnie w II poi. 
XV w. Należała do wczesnych dzieł Stwosza. Jej późniejsza kopia znajdowała się w Mu
zeum Diecezjalnym w Tarnowie.

STAN OBECNY: Niemcy zabrali rzeźbę pod pretekstem odnowienia; została poka
zana na wystawie Veit Stoss Ausstellung zorganizowanej w Krakowie w 1942 r. przez 
niemiecki Instytut Badań Wschodnioeuropejskich.
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Pkesent Facts : After the cessation of hostilities, the German 

authorities took possession of the Cathedral, raised difficulties about 
allowing the Polish clergy acoess to the Cathedral, and seized the keys 
of the Treasury. Aecording to the Information which reached London, 
the Germans took the following objects from the Treasury : the spear 
of St. Maurice (to Nuremberg ?); the reliąuary from the 12th century 
from Sicily and the reliąuary of St. Staniałaś; the famous French 
ivory box from the 14th century; three silver chalices from the 
15th century ; enamelled chalices from the 16th century ; gold chalice 
executed for King Sigismund III in the 17th century; the series of 
eight tapestries from Brussels from the beginning of the 17th century, 
representing the history of Jacob ; the series of seven tapestries from 
Flanders from the 17th century, representing scenes from the “ Iliad ” ; 
the series of Dutch tapestries belonging to Bishop Trzebicki, with a 
coat-of-arms in the form of a Swan, from the first half of the 17th 
century ; four other tapestries and the carpet offered to the Cathedral 
by King John III. ; vestment of Kmita, hidden for the duration of 
the war in a special repository at the University Museum in Cracow, 
discovered and removed by the Germans.

church of st. babbara, Mariacki Sąuare
Contained alabaster seulpture “ Pieta,” Cracow School, early 15th 

century.
Pkesent Facts : At the eshibition organised by the Institut fur 

Deutsche Ostarbeit in Cracow in 1942 (“ Altdeutsehe Kunst in Krakau 
und im Karpathenland ”), the seulpture was listed in the catalogue as 
Nr. 16. Removed to Germany. In Baedeker’s Guide Book of 1943 
it is not mentioned in the description of the church. Ser : “ Deutsche 
Monatshefte,” July-August, 1942; “ Oberschlesische Zeitung,”
24.10.1942 ; Baedeker, K., Leipzig, 1943, page 40.

ohubch of the bernabdines, 2, Bernardyńska Street
Contained seulpture by Wit Stwosz (Veit Stoss) representing St. Annę 

with the Virgin and Child in St. Anne’s Chapel of the Church. Seulpture 
in wood executed in the last half of the 15th century, and is one of 
Wit Stwosz’s youthful works. Its later replica was kept at the Museum 
of the Diocese in Tarnów.

Pbesbnt Facts : Removed from the Church by the Germans under 
the pretence of having it restored, exhibited at the exhibition “ Veit 
Stoss Ausstellung,” organised in Cracow in 1942 by the Institut fiir 
Deutsche Ostarbeit.
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KOŚCIÓŁ DOMINIKANÓW, pl. Dominikański
Posiada! 11 witraży z XIV w.
STAN OBECNY: Witraże zostały wyjęte i ukryte na okres wojny; skonfiskowane 

w grudniu 1940 r. przez biuro Komisji ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 
i sztuki (1941 r.).
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA, pl. Matejki
Następujące dzieła sztuki zostały zabrane przez Niemców z tego kościoła:
1. TRYPTYK ŚW. JANA CHRZCICIELA, drewniana rzeźba Stanisława Stwosza, 

syna Wita, w stylu późnogotyckim. Wykonana w Krakowie w 1518 r. na zamówienie ro
dziny Bonerów.

STAN OBECNY: Zabrana w 1940 r. z rozkazu niemieckiej Komisji pod pretekstem 
renowacji.

2. RELIKWIARZ HENRYKA DE BODĘ, Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackie
go. Relikwiarz ten został zdobyty przez króla Władysława Jagiełłę w bitwie pod Grun
waldem w 1410 r., a później ofiarowany Kościołowi. Pochodzi z 1360 r.

STAN OBECNY: Zabrany na rozkaz niemieckiej Komisji i najprawdopodobniej wy
wieziony do Malborka.

3. CZTERY OBRAZY HANSA VON KULMBACHA przedstawiające sceny z ży
cia św. Jana Ewangelisty. Obrazy te wisiały w nawie głównej, piąty znajdował się w Ko
ściele Mariackim. Wykonane w Krakowie w 1516 r. na zamówienie Kościoła.

STAN OBECNY: Wywiezione przez Niemców na rozkaz niemieckiej Komisji, naj
prawdopodobniej do Norymbergi.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. pizejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (MARIACKI)
Następujące dzieła sztuki zostały zrabowane przez Niemców:
1. OŁTARZ WITA STWOSZA. Wykonany w latach 1477-1489 w Krakowie, gdzie 

artysta mieszkał i miał pracownię. Jest to jedna z najwspanialszych rzeźb europejskich 
XV w.

Odnowiona w latach 1932-1933 na koszt państwa po odkryciu oryginalnej polichro
mii ołtarza.

STAN OBECNY: W sierpniu 1939 r. rzeźby ołtarza zostały umieszczone w drewnia
nych skrzyniach, przetransportowane w górę Wisły i ukryte w piwnicach seminarium 
duchownego i katedry w Sandomierzu.
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church or thb dominioans monastbry, Dominikański Square

Contained 11 stained glass windowa from the 14th century.
Presbnt Facts : Stained glass windowa taken out and hidden for 

safety for the duration of war ; taken away in December, 1940, by the 
Office of the “ Sonderbeauftragter fur die Erfassung und Sicherstellung 
der Kunst-und Kulturschatze.” (1941.)
Ser obacow, Germ. Inst. Oommission for the Seizure and Safe- 

guarding of Treasures of Art and Gulture.

church of ST. FLORIAN, Matejki Square
The following worka of art were remoyed by Germans from the 

Church :—
1. Tbiptych of St. John the Baptist, sculptured in wood by 

Staniałaś Stwosz, son of Wit, in the late Gothic style.
Executed in Cracow in 1518 at the order of the Boner family.
Pbesent Facts : Remoyed in 1940 at order of “ Sonderbeauftrag

ter ” under the pretence of reatoring it.
2. Reliquary of Henby de Bodę, Grand Master of the Teutonic 

Knigłits. The reliquary had been won by King Ladislas Jagiełło at 
the Battle of Grunwald in 1410, and offered to the Church.

Reliquary datea baek to 1360.
Pbesent Facts : Removed at the order of the “ Sonderbeauftrag

ter,” and probably taken to Marienburg.
3. Four Pictubes by Hans Suess von Kulmbach, representing 

scenes from the life of St. John the Eyangelist. The pictures used to 
hang on the pillars of the nave. The fifth picture from the series was 
at the Church of Our Lady in Cracow.

Executed in Cracow in 1516 at the order of the Churału
Pbesent Facts : Removed by Germans at order of “ Sonderbeauf

tragter,” probably to Nuremberg.
See : obacow, Germ. Inst. Oommission for the Seizure and Safe- 

guarding of Treasures of Art and Gulture.

church of our lady
The following works of art were removed by Germans from the 

Church :—
1. Altab by Wit Stwosz (Veit Stoss). Esecuted by Stwosz during 

the years 1477-89, in Cracow, where he liyed and had. his workshop. 
One of the most impressive sculptures of 15th century art in Europę.

Renoyated in 1932-33 at State espense, when the original polychrome 
of the 'altar was discovered.

Pbesent Facts : In August, 1939, the sculptures were taken out 
of the altar, placed in wooden packing cases, remoyed by boat down
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Mniejsze fragmenty (predella) zostały ukryte w krakowskim Muzeum Uniwersytetu. 
Już w połowie września Niemcy odkryli kufry schowane w Sandomierzu i Krakowie 
i wywieźli je do Niemiec. W grudniu 1939 r. „Krakauer Zeitung” w jednym z artykułów 
chwalił Polaków za profesjonalizm w pakowaniu rzeźb. Najprawdopodobniej ołtarz 
przewieziono ciężarówkami z Sandomierza przez Kraków do Berlina, a następnie do 
Norymbergi. Prof. Frey w niemieckim przewodniku po Polsce (Baedeker Das General- 
gouvemement, Lipsk, 1943) pisze: „Słynny ołtarz główny, rozebrany przez Polaków na 
części na początku wojny, znajduje się obecnie w Norymberdze, mieście rodzinnym ar
tysty”. Skrzynia ołtarza została zabrana w kwietniu 1940 r., sam kościół natomiast za
mknięto na dwa tygodnie, w czasie których Niemcy zainstalowali tam tryptyk Matki 
Boskiej Bolesnej z katedry krakowskiej. Jesienią 1940 r. w Kaiser Friedrich Museum 
w Berlinie wystawiono fotografie ołtarza, zabrakło jednak jakichkolwiek oryginalnych 
fragmentów.

2. OBRAZY HANSA VON KULMBACHA, osiem obrazów przedstawiających sceny 
z z życia św. Katarzyny z Aleksandrii, dziewiąty, Złożenie Jana Ewangelisty do grobu, 
byl pierwotnie predellą tryptyku św. Jana. Pozostałe obrazy znajdowały się w kościele 
św. Floriana w Krakowie.

Namalowane w Krakowie na początku XVI w. (ok. 1515 r.) z polecenia kapituły.
STAN OBECNY: Wywiezione przez Niemców w 1940 r., najprawdopodobniej do 

Norymbergii.

3. SKARBIEC zawierał wiele cennych sprzętów kościelnych darowanych Kościołowi 
od czasów średniowiecza aż do ostatnich lat przed wybuchem wojny. Znajdowało się 
tu kilka gotyckich kielichów, monstrancje, krzyże procesyjne, średniowieczna ruska 
szkatuła, podarunek dla króla Jana III, oraz 200 cennych szat liturgicznych, w tym kil
ka gotyckich ornatów.

Założony prawdopodobnie w 1216 r. (w roku ufundowania kościoła).
STAN OBECNY: Rozgrabiony przez Niemców w latach 1939-1940. Pośród skra

dzionych przedmiotów były cztery gotyckie kielichy z XV w. i osiem barokowych 
z XVII w.
PATRZ: KRAKÓW, Insi. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
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the Yistula, and hidden in the vaultB of the Theological College and 
the Cathedral in Sandomierz; smaller fragments (predella) were 
hidden in Cracow, in the University Museum. Already by the middle 
of September, 1939, the Germans had discoyered the boxes hidden 
in Sandomierz and also those hidden in Cracow, and remoyed them 
to Germany. In December, 1939, in “ Krakauer Zeitung, an article 
was published praising the Poles for their expert packing of the sculp- 
tures of the altar. Probably from Sandomierz the altar was earried 
by lorries through Cracow to Berlin, and then sent to Nuremberg. 
Professor Brey, in the German guide on Poland (Baedeker “ Das 
Generalgouyernement,” Leipzig, 1943) writes : “ The famous main 
altar, which was taken to pieces by the Poles at the beginning,of the 
war, is at present in Nuremberg, the home town of the artist.” The 
altar box was remoyed from the Church of Our Lady in April, 1940, 
and the church was closed for two weeks, during which period, the 
Germans installed there the Triptych of Our Mournful Lady from Cra
cow Cathedral. In the autumn of 1940 an exhibition was held at the 
Kaiser Friedrich Museum in Berlin, where photographs of the altar 
were shown, but no original fragments.

2. Pictures BY Hans Suess yon Ktjlmbach. Eight pictures 
representing scenes from the life of St. Catherine of Alexandria. Ninth 
picture, representing the 11 Bescent of St. John the Evangełist to the 
Tomb,” was originally the predella of the Triptych of St. John. The 
remaining pictures in the series used to be at the Church of St. Florian 
in Cracow.

Painted in Cracow at the beginning of the 16th century (about 1515) 
by order of the Chapter.

Present Facts : Remoyed by Germans in 1940, probably to 
Nuremberg.

3. Treasury. Treasury contained much yaluable ecclesiastical 
equipment presented to the church from mediaeval times onwards, 
up to the last year before the outbreak of war. It included seyeral 
Gothic chalices, monstrances, processional crosses, mediaeyal Ruthenian 
casket presented to King John III, and 200 yaluable ecclesiastical 
yestments, inćluding several Gothic chasubles.

Treasury dated back to 1216, the datę of the foundation of the 
Church.

Present Facts : Looted by Germans in 1939-40 ; 4 Gothic chalices 
from 15th century and 8 Baroąue chalices from 17th century, were 
among the looted objects.
See : cracow, Gm. Inst. Commission for the Seizure and, Safe- 

guarding of Treasures of Art and Culture.
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KOŚCIÓŁ KLASZTORU PAULINÓW, tzw. NA SKAŁCE, ul. Skaleczna
Skarbiec mieszczący się w zakrystii zawierał cenne tkaniny i szaty liturgiczne. Wśród 

przedmiotów ze srebra znajdował się szczególnie cenny posąg św. Stanisława z począt
ku XVI w. wykonany przez Stanisława Stwosza (syna Wita). W klasztorze przechowy
wano obraz von Kulmbacha Ucieczka do Egiptu.

STAN OBECNY: Skarbiec zapieczętowano. „Deutsche Monatshefte” z lipca i sierp
nia 1942 r. wspomina o pokazaniu posągu św. Stanisława na wystawie starej sztuki nie
mieckiej w Krakowie. Można więc przypuszczać, że został on wywieziony do Niemiec, 
podobnie jak reszta eksponatów z tej wystawy. Obraz von Kulmbacha również mógł 
trafić do Niemiec, jak inne dzieła tego artysty znajdujące się przed wojną w Krakowie. 
Klasztor oo. Paulinów zajęto w 1943 r.

KLASZTOR AUGUSTIANÓW
Zabytkowy budynek mieścił m. in. archiwum oraz zbiór starych haftów polskich.
STAN OBECNY: Zajęty przez władze niemieckie w 1940 r.

KLASZTOR JEZUITÓW
Zabytkowy budynek powstał w XV i XVI w., nazywany małym kolegium zakonu je

zuitów.
STAN OBECNY: Zajęty przez władze okupacyjne w 1943 r.

KLASZTOR MISJONARZY
Wybudowany w stylu barokowym w latach 1719-1732. Mieściła się tu bogata biblio

teka i galeria obrazów z portretem króla Stefana Batorego pędzla Martina Koebera 
(XVI w.).

Własność prywatna zakonu.
STAN OBECNY: Zajęty przez władze okupacyjne w 1943 r.

SYNAGOGA WYSOKA, ul. Józefa 36
Oprócz tradycyjnych sprzętów używanych w synagogach znajdowały się tu wspaniałe 

reflektory w płaskorzeźbach z metalu, lichtarze, srebrne korony oraz draperie ołtarzo
we z XVII i XVIII w.; ponadto interesująca szafa ołtarzowa wyrzeźbiona w drewnie 
przez żydowskich rzemieślników, Zelmana i Haima.

Założona ok. 1590 r. przez krakowską Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Ograbiona i zniszczona przez Niemców.
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OHUbch oi" the paułines monastery, so-called “ Skałka,” Skaleczna 
Street

The Treasury of the church which was kept in the vestry, contained 
valuable textures and liturgieal vestments. Among the silver works 
was a particularly valuable statuę of St. Stanislas dating back to the 
beginning of the 16th century, the work of Stanislas Stwosz, the son 
of Wit. H. S. von Kulmbacłfs picture, “ The Flight to Egypt,” was 
kept at the Convent.

Present Facts : The Treasury was sealed. “ Deutsche Monat- 
shefte,” July-August, 1942, stated that the statuę of St. Stanislas 
was shown at the exhibition of Old German Art in Cracow. This gives 
us reason to presume that, like all other objects shown at this exhibition, 
itwas taken to Germany. It is probable that the picture by Kulmbach 
was also removed to Germany, like all the other works of that artist 
in Cracow. The Monastery of the Paulines was reąuisitioned by 
the Germans in 1943.

MONASTERY OF THE AUGUSTINES
Historie building, containing archives and oollection of old Polish 

embroideries. . . .
Present Facts : Reąuisitioned by the German authonties m 1940.

MONASTERY OF THE JESUITS
Historio 15th-16th century building, known as “ smali college ” 

of Jesuit Order.
Present Facts : Reąuisitioned by the German authorities in 1943.

MONASTERY OF THE MISSIONABIES
Built in the Baroąue style between 1719-32. Contained rich library 

and picture gallery with portrait of King Stephan Batory by Martin 
Koeber (16th century).

Priyate property of the Missionary Order.
Present Facts : Reąuisitioned by the German authorities in 1943.

high synagogo®, 36, Jozefa Street
Contained, besides the usual eąuipment for use in synagogue, 

remarkable reflectors in relief metal work, candalabra, silver crowns 
and curtains from the 17th-18th centuries; interesting shrine of 
carved wood by Jewish craftsmen, Zelman and Haim.

Founded c. 1590 by the Jewish community of Cracow.
Present Facts: Looted and destroyed by the Germans.
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STARA SYNAGOGA, ul. Józefa 40
Znajdowały się tu ręcznie pisane zwoje Tory wraz z tradycyjnymi akcesoriami, taki

mi jak srebrne korony, tabliczki, haftowane sukienki na Torę z jedwabiu i aksamitu, 
a także wyszywane srebrem i zlotem draperie. Szafa ołtarzowa miała cenne drzwi z ku
tego żelaza. W synagodze znajdował się też niezwykły renesansowy parawan odgradza
jący pulpit znajdujący się w środkowej części synagogi, a także ciekawą skarbonę na 
jałmużnę wbudowaną w ścianę, prawdopodobnie z XVII w.

Synagogę wybudowano w XIV i XV w., w 1570 r. przebudował ją Matteo Gucci.
STAN OBECNY: Budynek został okradziony przez Niemców.

SYNAGOGA JEKELS, ul. Szeroka 33
Piękny barokowy budynek. We wnętrzu znajdowały się ręcznie pisane zwoje Tory 

z tradycyjnymi akcesoriami i wyposażeniem: srebrnymi koronami, tabliczkami, hafto
wanymi sukienkami na Torę z jedwabiu i aksamitu itd.; ponadto draperie haftowane 
złotem i srebrem.

Założona przez Jekelsa w 1640 r.
STAN OBECNY: Okradziona przez Niemców.

SYNAGOGA KUPA, ul. Kupa
Oprócz tradycyjnego wyposażenia w synagodze znajdowały się szczególnie cenne ha

ftowane złotem draperie z 1748 r.
Założona w 1648 r. przez krakowską Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

SYNAGOGA POPPERA, ul. Estery 13
Znajdowały się tu ręcznie pisane zwoje Tory z tradycyjnym wyposażeniem (srebrne 

korony i tabliczki, haftowane sukienki na Torę z jedwabiu i aksamitu itd.), a także dra
perie haftowane zlotem i srebrem.

Założona przez Poppera w 1620 r.
STAN OBECNY: Okradziona przez Niemców.

SYNAGOGA REMUH, ul. Szeroka 40
Budynek głównie w stylu gotyckim z renesansowymi dodatkami. Znajdowały się tu: 

szesnastowieczna rzeźbiona w kamieniu szafa ołtarzowa z ręcznie pisanymi zwojami 
Tory ze srebrnymi koronami, tabliczkami, z haftowanego jedwabiu i aksamitu, haftowa
ne zlotem i srebrem draperie, stare miedziane reflektory i lichtarze, w tym jeden 
ośmioramienny, a także renesansowy miedziany zbiornik z XVI w. zdobiony rzeźbiony
mi figurami proroków.

Założona przez Mojżesza Isserlesa, pierwotnie wzniesiona w drewnie w 1553 r., 
przebudowana w kamieniu w II połowie XVI w.

STAN OBECNY: Okradziona i zniszczona przez Niemców.
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old synagogue, 40, Jozefa Street

Contained manuscript Law Scrolls, with the customary appur- 
tenances such as eilver crowns, plaques, silk and velvet embroidered 
mantles, etc.; also curtains embroidered in gold and silver. The 
shrine had valuable wrought iron doors. There was a remarkable 
Renaissance wrought iron screen, enclosing the pulpit in the centre 
of the synagogue, and an interesting alms box in the wali, probably of 
the 17th century.

First built in 14th-15th centuries ; reconstructed in 1570 by Matteo 
Gucci.

Pbesbnt Faots : Interior looted by the Germans.

synagogue jekełs, 33, Szeroka Street
A neat Baroque building. Contained manuscript Law Scrolls, 

with the customary equipment and fumishings, such as silver crowns 
and plaques, silk and velvet embroidered mantles, etc. ; also curtains 
embroidered in gold and silver.

Founded by Jekels in 1640.
Pbesent Faots : Looted by the Germans.

synagogue kupa, Kupa Street
Among the usual equipment for use in synagogue was a gold em

broidered curtain of 1748, which was of especial notę.
Founded in 1648 by the Jewish community in Craoow.
Present Faots : Destroyed by the Germans.

synagogue popebs, 13, Estera Street
Contained manuscript Law Scrolls, with the customary equipment, 

such as silver crowns and plaques, silk and velvet embroidered mantles, 
etc.; also curtains embroidered in gold and silver.

Founded by Poper in 1620.
Presbnt Faots : Looted by the Germans.

synagogue bemuh, 40, Szeroka Street
Mainly late Gothic with some Renaissance additions. Contained 

16th century śculptured stone shrine, with manuscript Law Scrolls with 
silver crowns, plaques, mantles of embroidered silk and velvet, etc.; 
also curtains embroidered in gold and silver, old brass reflectors and 
candalabra, including one standard candalabrum with eight branches ; 
Renaissance brass font of the 16th century with śculptured figures 
of prophets.

Founded by Moses Isserles, first built in wood in 1553 ; rebuilt in 
stone during the second half of the 16th century.

Presbnt Faots : Looted and destroyed by the Germans.
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INSTYTUCJE NIEMIECKIE
GŁÓWNY DEPARTAMENT DS. NAUKI I OŚWIATY (Hauptabteilung 
fur Wissenschaft und Unterricht)

Departament ten, z dr Watzke jako dyrektorem, został utworzony z byłego Departa
mentu Oświaty Publicznej i Propagandy, przemianowanego w 1941 roku. Departament 
był częścią władz Generalnej Guberni w Krakowie. Składał się z siedmiu oddziałów 
centralnych i piętnastu oddziałów specjalnych. Dziesiątym oddziałem był Departament 
Oświaty i Propagandy (Abteilung fur Volksaufklarung und Propaganda). Na czele każ
dego oddziału stał dyrektor, posiadający władzę równą ministrowi, z prawem do wyda
wania dekretów o istotnym znaczeniu. Departament Oświaty i Propagandy nadzorował 
nie tylko szkoły, ale także wszelkie przedsięwzięcia artystyczne. Każdy rzeźbiarz, mu
zyk, dziennikarz czy fotograf miał nad sobą tę instytucję. Każdy okręg miał swój własny 
wydział podlegający wydziałowi głównemu, jak również szefowi okręgu. Instytucja ta 
dążyła bez skrupułów do wytępienia polskości w kulturze i oświacie. Biblioteki szkol
ne, często posiadające cenne pozycje, były systematycznie rabowane. Wyposażenie słu
żące do celów naukowych było przenoszone do nowo powstałych szkół niemieckich. 
Z rozkazu Departamentu Oświaty i Propagandy całkowicie zniszczono wiele pomni
ków w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i innych polskich miastach.
PATRZ.: KRAKÓW, Inst. Kult., Muzeum Etnograficzne.

KOMISJA DS. PRZEJĘCIA I ZABEZPIECZENIA SKARBÓW KULTURY 
I SZTUKI (Kommission des Sonderbeauftragten fur die Erfassung und 
Sicherstellung der Kunst — und Kulturschatze), al. Słowackiego

Oficjalna instytucja zorganizowana przez rząd niemiecki (cywilne władze okupacyj
ne) w celu zalegalizowania rabunku polskich zbiorów dzieł sztuki, zarówno prywat
nych, jak i państwowych. Na jej czele stał komisarz. Posiadał on pełne uprawnienia, ale 
współpracował z władzami Generalnej Guberni w Krakowie. Biuro znajdowało się 
w budynku Akademii Górniczej, a część magazynów i mniejsze biura w nowym gmachu 
Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie Niemcy trzymali też zrabowane dzieła sztuki. Poza wy
konywaniem zadań leżących w gestii urzędu, komisja rabowała dzieła sztuki w Krako
wie i południowej części Generalnej Guberni.
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GERMAN INSTITUTIONS

Cwttt.it Department for Science and Learning (Hauptabteilung 
fiir Wissenschaft und Unterricht)

“ Hauptabteilung fiir Wissenschaft und Unterricht ” with Dr. 
Watzke at its head, was organised from the former “ Abteilung ftir 
VolksaufklS,rung und Propaganda” (Department for Public Enlighten- 
ment and Propaganda), re-named in 1941. This department was part 
of the head office of the Generalgouvernement in Cracow. The 
department consisted of seven central sub-departments and 15 special 
ones. The tenth sub-department was the “ Abteilung fur Volk- 
saufkl&rung und Propaganda.” A director was at the head ofeach 
sub-department. These directors had power equal to that of a minister, 
inchiding the right to issue decrees of far-reaching importance. The 
“ Abteilung ftir Volksaufkla.rung und Propaganda ” not only supervised 
all schools, but also all artistic and cultural activities. Every sculptor, 
musician, journalist, photographer, etc., was directed by the aboye- 
mentioned institutoin. Every district had its . own department 
subordinated to the main office and at the same time dependent 
on the district chief. The above-mentioned institution set to work 
without any scruples. Everything connected with Polish culture and 
education had to be annihilated. School libraries, freąuently contain- 
ing valuable editions, were systematically pillaged. Scientific equip- 
ment was transferred. to newly established German schools. At the 
order of the department “ Volksaufklarung und Propaganda” many 
monuments in Cracow, Warsaw, Poznan and other Polish towns were 
completely destroyed.
See : cracow, Cult. Insi. Ethnographical Museum.

COMMISSION FOR THE SbiZURE AND SaFEGUARDING OF TbEASUEES OF 
Art and Culture (Kommission des Sonderbeauftragten fiir die 
Erfassung und Sicherstellung der Kunst- und Kulturschatze), Słowacki 
Alley

Official institution organised by the German government (civil 
occupational authorities) for legalising the looting of Polish public 
and private collections. At the head of this institution was a special 
Commissioner for the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art 
and Culture. He had fuli powers, but worked with the office of the 
Governor General in Cracow. The office was at the Academy of Mining 
in Cracow and part of the storę rooms and other offices were at the new 
building of the Uniyersity Library ; in these storę rooms the Germans 
kept the looted art treasures. Apart from performing the ordinary 
functions of a head office the Commission seized art treasures in Cracow 
aiid the Southern parts of the Generalgouyernement. Warsaw and the
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Warszawa i północna część Generalnej Guberni miały osobnych przedstawicieli. Ofi
cjalnie urząd ten miał sprawować pieczę na dziełami sztuki, ale w praktyce zajmował 
się ich kradzieżą. By zilustrować metody działania władz niemieckich przytaczamy frag
ment raportu z Polski: „Grabież i niszczenie polskich zbiorów od pierwszych dni po 
wkroczeniu do Polski były częścią niemieckich działań wykonywanych często bez wzglę
du na korzyść Niemiec”. Na początku, nikomu nie zależało nawet na stwarzaniu pozo
rów legalności. Nie wydawano pokwitowań, a protesty właścicieli lub kuratorów 
przeciwko tym praktykom spotykały się z odpowiedzią, że wojna totalna prowadzona 
jest na każdym polu; inną częstą odpowiedzią były także represje. Pozory legalności sta
rano się stworzyć po raz pierwszy wydając dekret z 15 listopada 1939 r. o konfiskacie 
majątku „byłego Państwa Polskiego” w całej Generalnej Guberni (Verordnungsblatt 
des General-gouverneurs, nr 6). Dekret ten uznawał dzieła sztuki i narodowe zabytki 
za własność państwową stojąc w sprzeczności z klauzulą nr 56 Konwencji Haskiej 
z 1906 r. ustanawiającej prawa okresu wojny i nakazującej traktować wszystkie dzieła 
sztuki jak własność prywatną, niezależnie od stanu faktycznego. Miesiąc później, 16. 
grudnia 1939 roku wydano dekret dotyczący konfiskaty dzieł sztuki, w tym sztuk zdob
niczych (Verordnung uber die Beschlagnahme von Kunstgegenstanden im Generalgo- 
uvernement). Dekret ten głosił, że „wszystkie dzieła sztuki znajdujące się w Generalnej 
Guberni, będące własnością państwową i nie objęte dekretem z dnia 15 listopada 
1939 r. dotyczącym konfiskaty majątku byłego Państwa Polskiego będą niniejszym kon
fiskowane dla dobra wspólnego”.

Poza zbiorami dziel sztuki będącymi własnością byłego Państwa Polskiego „następu
jące zbiory są również traktowane jak własność państwowa”:

1. Zbiory prywatne wybrane przez Komisarza ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów 
kultury i sztuki.

2. Wszystkie dzieła sztuki należące do kościołów poza wykorzystywanymi do co
dziennych nabożeństw.

Ostatecznie opublikowano w Dzienniku Dekretów Generalnej Guberni (cz. II, nr 6) 
dekret o skróceniu czasu rejestracji dziel sztuki do 15 lutego 1940 r. i objęto tym roz
porządzeniem wszystkie dzieła sztuki sprzed 1850 r. Bardziej szczegółowo zostały opi
sane:

a. obrazy
b. rzeźby
c. sztuka dekoracyjna i użytkowa; antyki, meble, porcelana, szkło, wyroby jubilerskie, 

dywany, hafty, koronki, stroje, etc.
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northern parts of the Generalgouvernement had their special represen- 
tative. Officially this Institution was supposed to take care of the 
art treasures, but in reality it looted and seized artistic and cultural 
works in Poland. To illustrate the methods of the German authorities 
and scholara we give the following quotation from a Report from 
Poland : “ Pillage and destruction of Polish collections were the 
visible programme of the German authorities from the very first days 
óf their entry, often without any regard to German profit. In the 
beginning, no effort was madę to create even some semblance of 
legality. No reoeipts were given, and protests of owners or curators 
against such methods met with the retort that totalitarian war is 
waged in every field, and reprisals were also a frequent answer.” 
The creation of a semblance of legality was first attempted by the 
issuing of the Governor-General’s decreo of November 15th, 1939, 
which announced the confiscation of the “ late Polish State’s 
property ” throughout the “ Generalgouvernement ” (Verordnungsblatt 
des General-gouverneurs, Nr. 6). This decree. included State 
property in the field of art and national relics, contrary to the 
stipulations of clause 56 of The Hague Convention of 1906, 
which regulates the rights and usages of land warfare and 
requires such objects to be treated like private property, even 
when they belong to the State. A month later, on December 16th, 
1939, the Governor-General issued a decree concerning the confiscation 
of works of art, including decorative arts, in a decree regarding the 
requisitioning of art treasures in the Generalgouvernement (Yerordnung 
iiber die Beschlagnahme von Kunstgegenstanden im Generalgouverne- 
ment). This decree stated that: “ AU publicly-owned works of art in 
the Generalgouvemement which are not already subject to the ruling of 
the decree of Noyember 15th, 1939, concerning the confiscation of the 
property of the late Polish State are herewith confiscated for purposes 
conducing to the common weal.”

Apart from art collections and works of art which formed the 
property of the late Polish State, “ the following are also considered 
publicly-owned works of art ” : (1) private collections selected by the 
Special Commissioner for the Seizure and Safeguarding of Treasures of 
Art and Culture (Sonderbeauftragter fur die Erfassung und Sicher- 
stellung der Kunst- und Kulturschatze) ; (2) all works of art owned 
by churches, with the exception of those needed for daily services. 
Journal of Decrees of the Governor-General, Yerordnungsblatt des 
General-gouverneurs, Teil II, Nr. 6, shortened the time limit for 
registration to February 15th, 1940, and declared that all works of 
artistic value dating back to before 1850 were subject to it. The 
following works were specified morę particularly :— (a) Paintings; 
(b) sculptures ; (c) products of decorative art such as antique furniture,

93

143



KRAKÓW Straty kultury polskiej

KRAKÓW — ciąg dalszy

d. rysunki, ryciny, drzeworyty etc.
e. rzadkie rękopisy, nuty, autografy, ręcznie malowane księgi, miniatury, grafiki, 

oprawy etc.
f. broń, zbroje, etc.
g. monety, medale, pieczęcie etc.
Wyżej wymieniony urząd, na czele którego stal Komisarz Specjalny, stał się oficjal

nym organem rządu niemieckiego zajmującym się rabowaniem polskich dziel sztuki ze 
zbiorów państwowych i prywatnych. Stanowił on część administracji cywilnej, a Komi
sarz w randze ministra (Staatssekretar), dr Kai Miihlmann, mimo że zależny od Gene
ralnego Gubernatora mógł podejmować autonomiczne decyzje. Jego głównym 
współpracownikiem był wymieniony już dr Gustav Barthel z Wrocławia. Oprócz nich 
ważną rolę pełnili dr Mayer, dr Kudlich, dr Polhammer i dr Demmel (wszyscy z Wied
nia), oraz dr Troschke, który pracował równocześnie jako inspektor obozu koncentra
cyjnego w Oświęcimiu. Urząd w Krakowie kontrolował cały proceder, równocześnie 
rabując zbiory Krakowa i południowej części Generalnej Guberni. Dr Joseph 
Miihlmann z Linzu, brat specjalnego komisarza został mianowany asystentem komisa
rza na Warszawę i Polskę Północną. Pomagał mu handlarz antykami i antykwariusz dr 
Kraus z Wiednia i architekt W. Pallezieux.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Biblioteki, Muzea, Zbiory.
PATRZ: KRAKÓW, Budowle Sakralne, Kościoły.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Magazyny dzieł sztuki.
PATRZ: MIEJSCOWOŚCI POLSKI PŁD. Inst. Kult., Zbiory, Muzea, Biblioteki. 
PATRZ: MIEJSCOWOŚCI POLSKI PŁD., Budowle sakralne, Kościoły.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem. Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kul

tury i sztuki.

BIURO GŁÓWNE DS. ADMINISTRACJI ARCHIWÓW GENERALNEJ 
GUBERNI (Archiwerwaltung beim Amt des Generalgouvernements)

Założone w grudniu 1939 r.
STAN OBECNY: W listopadzie 1939 r. wszystkie archiwa państwowe w Generalnej 

Guberni zostały przejęte przez dr E. Randta, dyrektora wrocławskiego archiwum 
i przedstawiciela niemieckiego biura ds. archiwów. Ta nowa organizacja obejmowała 
archiwa w Krakowie, Warszawie i Lublinie. Archiwa w Radomiu, Kielcach i Piotrkowie 
zostały tymczasowo zamknięte. W grudniu 1939 r., po utworzeniu biura, zamknięto by
ły polski Departament ds. Archiwów Państwowych w Ministerstwie Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego.
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china, glass, goldsmiths’ and silversmiths’ work, tapestries, carpets, 
needlework, lace, vestments, etc. ; (d) drawings, engravings and 
woodcut prints, etc. ; (e) rare manuscripts, musie manuseripts, auto- 
graphs, hand-painted. books, miniatures, prints and books, book- 
bindings, etc. ; (f) weapons, pieces of armour, etc. ; (g) coins, medals, 
seals, etc. The previously mentioned office, lieaded by the Special 
Commissioner for the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art 
and Culture became the German Government’s official organ for the 
official pillage of Polish public and private colleotions. It formed 
part of the civil administration and the Commissioner, Secretary of 
State (Staatssekretftr), Dr. Kai Miihlmann, though attached to the 
Governor-General’s office in Cracow, had autonomous powers. His 
permanent and chief collaborator was Dr. Gustav Barthel, of Breslau, 
already once mentioned. Others were Dr. Mayer, Dr. Kudlich, Dr. 
Polhammer and Dr. Demmel (all of Vienna), and also Dr. Troschke, 
who was simultaneously acting as one of the inspectors of the notorious 
Oświęcim concentration camp. The office in Cracow directed activities 
in generał, and also carried out the seizure of colleotions in that town 
and in the south of the “ Generalgourernement.” For Warsaw and 
the north, an Assistant Commissioner was nominated, Dr. Josef 
Miihlmann, of Linz, brother of the Spscial Commissioner. He was 
helped by a dealer in antiąues and old books, Dr. Kraus, of Vienna, 
and by an architect, W. Pallezieux.
See : cracow, Cult. Inst. Libraries. Museums. Gollections.
Seb : cracow, Relig. Build. Ghurches.
See : cracow, Germ. Inst. Storę rooms of works of art.
See : localitibs in south poland, Cult. Inst. Collections. Museums. 

Libraries.
See : LOCALITIBS in South poland, Relig. Build. Ghurches.
See : warsaw, Germ. Inst. Gommission for the Seizure and Safe

guarding of Treasures of Art and Culture.

HBAD OFFICE FOR THE ADMINISTRATION OF ARCHIYES IN THE GbNERAL- 
gouerneyment (Archiwerwaltung beim Amt des Generalgouverne- 
ments)

Founded in December, 1939.
Prbsent Facts : In Ńovember, 1939, all State archives in the 

Generalgouvernement were taken over by a representative of the 
German archives service, Dr. E. Randt, the director of the Breslau 
archives. The ncw organisation included archives in Cracow, Warsaw 
and Lublin. The archives in Radom, Kielce and Piotrków were closed 
for the time being. In December, 1939, when the above mentioned 
office was established, the former Polish Department of State Archires
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Polskiemu personelowi zezwolono na pozostanie pod nadzorem urzędników niemiec
kich. Biuro główne znajdowało się w Krakowie i podlegali mu szefowie okręgów w Kra
kowie, Warszawie, Radomiu i Lublinie. Wszystkie archiwa — państwowe, kościelne, 
miejskie i prywatne — podlegały urzędowi głównemu. Dokumentami zarządzano w ten 
sposób, że wszystkie materiały dotyczące narodu lub państwa niemieckiego odsyłane 
były do archiwów niemieckich; z Polski wywieziono wszystkie dokumenty o mniejszości 
niemieckiej i zarządzono zniszczenie wszystkich protokołów i dokumentów 
dotyczących ziem wcielonych do Rzeszy. W okresie od 1 kwietnia do 1 października 
1941 r. urząd przejął także obszar wcześniej okupowany przez Rosjan z Wilnem, Grod
nem, Lwowem. Równocześnie pojawiły się naciski, aby jak najszybciej przewieźć do 
Niemiec dokumenty dotyczące terytoriów anektowanych. Dokumenty związane z Ło
dzią Dąbrowską oraz zachodnią i północną częścią Okręgu Warszawskiego zostały upo
rządkowane. W lecie 1941 r. zamknięte dotąd archiwa państwowe w Kielcach 
i Radomiu ponownie otwarto i rozpoczęto przygotowania do wywiezienia dokumentów 
dotyczących terytoriów anektowanych.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
PATRZ: KIELCE, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
PATRZ: RADOM, Inst., Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

NIEMIECKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE, ul. Grodzka 52
Znajdowały się tu zebrane archiwa ASP, PAU, Uniwersytetu, Zamku Królewskiego, 

Prokuratury Generalnej, Archiwum Państwowego, Gminy Żydowskiej, urzędu stanu 
cywilnego województwa krakowskiego, biura powiatu krakowskiego, prywatne archiwa 
rodziny Potockich z Krakowa i Krzeszowic oraz rodziny Sanguszko z Gumniska, zbio
ry dokumentów kilku instytutów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stare polskie akta 
sądowe z okręgów oświęcimskiego i Zatorskiego. Urząd rozporządzał także archiwami 
kapituły i kurii metropolitalnej Krakowa. Około 1941 r. wywieziono stare akta sądowe 
z okręgu oświęcimskiego i Zatorskiego, co było pierwszym krokiem na drodze do usta
lenia nowego porządku (Aktenauseinandersetzung), według którego dokumenty po
dzielono na dotyczące terenu Generalnej Guberni oraz dotyczące terenów 
anektowanych do Rzeszy. Te ostatnie miały być przekazane odpowiednim urzędom 
w samej Rzeszy.
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at the Ministry of Education was olosed. The Polish personnel were 
allowed to stay under the supervision of German officials. The head 
office was in Cracow and the district ehiefs in Craeow, Warsaw, Radom
and Lublin were subordinated to it. AU arohives, sueh as former 
State, ecolesiastical, municipal and private archives, were subordinated 
to the head offices. It also “ arranged ” the Polish archives in such a 
way that all materiał relating to Germany or the Germans was sent 
to German archives ; it took from Polish archives and offices all 
documents dealing with the German community in Poland and ordered 
the disposal of all records and documents dealing with the “ incor- 
porated ” territories. During the period from April Ist to October Ist, 
1941, the head office also took over all territories which had formerly 
been ooeupied by the Russian, i.e., Vilno, Grodno, Lwów. At the same 
ti-me pressure was inoreased to speed up the removal of all documents 
connected with the annesed territories, to Germany. Documents 
concerning Lodź Dąbrową and the Western and Northern provinces 
of the Warsaw district, were sorted out. During the summer months of 
1941 the State archives in Kielce and Radom, which had been olosed,
were opened once morę and preparations for the removal of all docu
ments concerning the annexed territories were begun.
See : cracow, Germ. Inst. German State Archwes.
Sbe : 
Sue : 
Seb : 
Sbe :

kieloe, Germ. Inst. 
lublin, Germ. Inst. 
radom, Germ. Inst. 
warsaw, Germ. Inst.

German State Archwes.
German State Archwes.
German State Archwes.

German State Archwes.

german state arohiyes, 52, Grodzka Street
Contained collected archives from the Academy of Fine Arts, Polish 

Academy of Science and Learning, University, Royal Castle, Office of 
the Public Prosecutor, State Archives, Jewish Community, Private 
Archives of the Potocki family from Cracow and Krzeszowice, Archiyes 
of the Sanguszko family from Gumniska, Register Office of Cracow 
Voivodship, County Office of Cracow, collection of records from several 
Institutes at the University, and aneient Polish eourt rolls of the 
Oświęcim and Zator distriots. Arehives of the Chapter, and of the 
Metropolitan Curia in Cracow, were also under its direction. About 
1941 the aneient Polish court rolls of the Oświęcim and Zator districts 
were removed. This was a preliminary step in a new arrangement 
entitled Aktenauseinandersetzung, by which materiał for archives and 
records was divided according to whether it referred to “ General- 
gourernement ” territory or to “ territory incorporated in the Reich.”
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PATRZ.: BOCHNIA, Inst. Kult. Archiwum miejskie.
PATRZ.: KRAKÓW, Inst. Kult. Archiwum Wyższej Szkoły Handlowej, ASP, AGH, Kapi

tuły, Kuratorium Oświaty, powiatu krakowskiego, gminy żydowskiej, Kurii Metropoli
talnej, PAU, Potockich, prokuratury, Zamku Królewskiego, Urzędu Wojewódzkiego, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, archiwum państwowe.

PATRZ.: KRAKÓW, Inst. Niem Główne Biuro ds. Administracji Archiwów Generalnej 
Guberni.

PATRZ.: GUMNISKA, Inst. Kult. Archiwum Sanguszków.
PATRZ.: KRZESZOWICE, Inst. Kult., Archiwum Potockich.
PATRZ.: ŁAŃCUT, Inst. Kult., Archiwum miejskie.

NIEMIECKA BIBLIOTEKA PAŃSTWOWA
Została zorganizowana przez Główny Urząd ds. Zarządzania Bibliotekami w 1940 r. 

Obejmowała następujące biblioteki: Bibliotekę Jagiellońska, biblioteki instytutów, bi
bliotekę AGH, PAU, ASP, Główną Bibliotekę Pedagogiczną — razem ponad milion to
mów. Głównym celem reorganizacji było pozbawienie Polaków możliwości korzystania 
z bibliotek, gdyż do tych nie mieli wstępu. Dzięki temu połączeniu Niemiecka Biblio
teka Państwowa zyskała dużą liczbę podwójnych egzemplarzy, które wysyłano do Nie
miec. Bibliotekę umieszczono w budynku wzniesionym tuż przed wojną pierwotnie 
przeznaczonym na nową siedzibę Biblioteki Jagiellońskiej. Dyrektorem był dr Abb. 
W latach 1941-1942 w celu zgermanizowania biblioteki Niemcy wydali 251103 R.M. 
W tym samym czasie na Preussiche Staatsbibliothek w Berlinie wydano jedynie 
216000 R.M., co ukazuje wagę przywiązywaną do procesu germanizacji. W tym okresie 
Bibliotekę odwiedzało dziennie 16 osób, gdyż dostęp do niej mieli jedynie Niemcy. 
W1943 r. co cenniejsze książki przetransportowano do piwnic Zamku Królewskiego na 
Wawelu, aby ochronić je przed rosyjskimi bombami.
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Documents to do with the latter were to be handed over to German 
archives and offices in the Reich itself.
See : boohnia, Cult. Inst. Municipal Archwes.
See : cracow, Cult. Inst. Archwes of the Academy of Commerce. 

Archwes of the Academy of Fine Arts. Archwes of the Academy 
of Mining. Archwes of the Chapter. Archwes of the Board of 
Education. Archwes of the Gounty Office. Archwes of the 
Jewish Community. Archwes of the Metropolitan Guria. 
Archwes of the Old Records of the Gity of Cracow. Archwes 
of the Polish Academy of Science and Learning. Archwes of 
the Potocki family. Archwes of the Public Prosecutor’s Office. 
Archwes at the Royal Castle. Archwes of the Voivod''s Office. 
Archwes of the Unwersity. State Archwes.

See : cracow, Germ. Inst. Head Office for the Administration of 
Archwes in the Generalgourernemeni.

See : gumniska, Cult. Inst. Archwes of the Sanguszko family.
See : Krzeszowice, Cult. Inst. Archwes of the Potocki family.
See : lanout, Cult. Inst. Municipal Archwes.

GERMAN STATE LIBRARY

It was organised by the Hauptverwaltung der Bibliotheken (German 
Head Office for the Administration of Libraries) in 1940. It consisted 
of the following Polish libraries :—The Uniyersity Library, various 
libraries of the University seminaries, Library of the Academy of 
Mining, Library of the Polish Academy of Science and Learning, 
Library of the Academy of Fine Arts, the Central Library for Teachers. 
Altogether it contained over 1,000,000 volumes. The whole idea of this 
reorganisation was to deprive Cracow of its libraries by fusing them 
into one (Poles were not allowed to use it). By this fusion the German 
State Library acąuired a mimber of books in duplicate which were 
sent to Germany. The Library was housed in a new building, erected 
before the war and intended for the University Library. The Director 
was Dr. Abb. In 1941-42 in order to Germanise this Library, the Ger- 
mans spent 251.103 R.M. During that same period they spent only 
216,000 R.M. on the Preussische Staatsbibliothek in Berlin, which shows 
what importanee was attached to the process ofGermanising this library. 
But during that time only 16 readers a day visited the Library, due 
to the fact that it was accessible solely to Germans. In 1943 the 
morę valuable books were put into the cellars of the Royal Castle in 
Cracow for fear of the Russian bombardment.
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PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Główna Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Akademii 
Sztuk Pięknych, Biblioteka Akademii Górniczej, Biblioteka Akademii Umiejętności, 
Biblioteka Jagiellońska.

PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Główny Urząd ds. Zarządzania Bibliotekami w General
nej Guberni.

GŁÓWNY URZĄD DS. ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKAMI W GENERALNEJ 
GUBERNI (Hauptvervaltung der Bibliotheken)

Założony w lipcu 1940 r. zajął miejsce polskiego urzędu do spraw administracji bi
bliotekami (polskie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zosta
ło zlikwidowane 30 listopada 1939 r. przez władze niemieckie. Zadanie likwidacji 
zostało powierzone specjalnie w tym celu utworzonemu Niemieckiemu Komitetowi ds. 
Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edukacji, który działał do lipca 1940 r.). Dyrekto
rem Głównego Urzędu był Dr Abb, dyrektor Berlińskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Zorganizował on Niemiecką Bibliotekę Państwową w Krakowie i Warszawie; krakow
ska biblioteka służyła władzom niemieckim w Krakowie oraz niemieckiemu Instytuto
wi Badań Wschodnioeuropejskich, warszawska natomiast funkcjonowała jako siedziba 
władz Generalnej Guberni. W 1941 r. Niemieckie Biblioteki Państwowe powstały 
w Lublinie i Lwowie, w Radomiu powołano Niemiecką Bibliotekę Główną, a w 1942 r. 
Niemiecka Biblioteka Państwowa została utworzona także w Krzemieńcu. Zadaniem 
bibliotek państwowych było gromadzenie książek z polskich bibliotek oraz tworzenie 
nowych placówek poprzez łączenie zbiorów bez względu na ich charakter. Najcenniej
sze druki i rękopisy zostały przewiezione do Niemiec. W ten sposób zbiory wszystkich 
wielkich polskich bibliotek uległy rozproszeniu i dezorganizacji.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa.
PATRZ: KRZEMIENIEC, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa.
PATRZ: LWÓW, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa.
PATRZ: RADOM, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Główna.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem. Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edukacji.

NIEMIECKI INSTYTUT BADAŃ WSCHODNIOEUROPEJSKICH (Institut 
fur Deutsche Ostarbeit)

Po pierwszych sześciu miesiącach okupacji Niemcy zaczęli wykazywać inicjatywę 
w tworzeniu własnych instytucji badawczych na ziemiach polskich. Ich pierwszym osią
gnięciem było stworzenie Niemieckiego Instytutu Badań Wschodnioeuropejskich 
w Krakowie. Został on uroczyście otwarty przez Generalnego Gubernatora Hansa 
Franka 20 kwietnia 1940 r., w dzień urodzin Fuhrera.
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See : cracow, Gutt. Inst. Central Library for Teachers. Library of 

the Academy of Fine Arts. Library of the Academy of Mining. 
Library of the Academy of Science and Learning. Uninersity 
Library.

See : cracow, Germ. Inst. Head Office for the Administration of 
Libraries in the Generalgowernement.

HEAD OFFICE FOR THE ADMINISTRATION OF LIBRARIES IN THE GBNERAL- 
gouvebnement (Haupt verwaltung der Bibliotheken)

Foundecl in July, 1940, took the place of Polish head offlce of library 
administration (Polish Ministry of Education—liguidated on the 30th 
November, 1939, by the German authorities). The task of liąuidation 
was given to specially created German Committee fox' Liąuidation 
of the Polish Ministry of Education, which worked until July, 1940. 
The Chief of the Head Office was Dr. Abb, head of Berlin University 
Library. He organised German State Libraries in Cra.cow and Warsaw; 
the Cracow library was used by the German authorities in Cracow 
and by the “ Institut fiir Deutsche Ostarbeit,” the Warsaw library 
was used as a head office for the Generalgowemement. In 1941 
German State Libraries were organised in Lublin and Lvov, and a 
German Central Library in Radom, and in 1942, a German State 
Library was established in Krzemieniec. The task of the State 
Libraries was to accumulate books from Polish libraries, and by 
amalgamating them, regardless of their charaeter, create new libraries. 
The most yaluable prints and manuscripts were removed to Germany. 
In this way, all great Polish libraries became disorganised and scattered. 
See : cracow, Germ. Inst. German State Library.
See : Krzemieniec, Germ. Inst. German State Library.
See : lublin, Germ. Inst. German State Library.
See : lvov, Germ. Inst. German State Library.
See : radom, Germ. Inst. Central German Library. 
See : warsaw, Germ. Inst. German State Library. 
See : wabsaw, Germ. Inst. Office for the Liąuidation of the Polish 

Ministry of Education.

“ Institute for German Work in Eastem Europę ” 
“ Institut Fina Deutsche o >tarbebeit ”

After the first six months of occupation the Germans began to 
show some initiative in creating “ researcli institutions ” of their 
own on Polish soil. Their first achievement was the creation in 
Cracow of an “ Institute for German Work in Eastern Europę ” 
(Institut fiir Deutsche Ostarbeit). It was solemnly inaugurated by
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KRAKÓW — ciąg dalszy

Instytut ten powstał w celu wzmocnienia niemieckiej polityki wykorzenienia polskiej 
kultury i sztuki, zgodnie ze stuletnimi planami niemieckiej ekspansji na wschód (Drang 
Nach Osten). Jak można się było spodziewać, przewodniczącym Instytutu został Gene
ralny Gubernator, który mianował dyrektora ds. administracyjnych, dyrektora ds. na
ukowych, zwyczajnych i honorowych członków, a także uczonych współpracowników 
(wissenschaftliche Mitarbeiter). Instytut obejmował dziesięć działów: Prehistoria, Hi
storia, Historia Sztuki, Ekonomia, Prawo, Studium Ras i Narodowości, Geografia, Rol
nictwo, Leśnictwo i Drewnoznawstwo, Ogrodnictwo (inne były w planach). 
Dyrektorem Instytutu i zarazem redaktorem naczelnym jego publikacji był Wilhelm 
Coblitz. Biura, pracownie oraz sale wystawowe Instytutu mieściły się w trzech dużych 
budynkach należących do Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednym z nich była najstarsza 
gotycka budowla Uniwersytetu, była siedziba Biblioteki Jagiellońskiej). Do Instytutu 
trafiły różnorodne kolekcje będące skonfiskowaną własnością instytutów i bibliotek 
uniwersyteckich (na przykład Muzeum Etnograficznego).

Instytut po raz pierwszy zaistniał publicznie przy okazji trzydniowej konferencji (Ar- 
beitstagung), która odbyła się w dniach 20-22 czerwca 1940 r. Podczas konferencji wy
głoszono dwanaście referatów, które zostały przygotowane przez członków Instytutu, 
a także innych czołowych specjalistów od spraw wschodnioeuropejskich, takich jak na 
przykład profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego — Aubin, Kuhn i Dagobert Frey. 
Publiczność składała się z „wybitnych urzędników pracujących w Generalnej Guberni”. 
Uczestnicy konferencji grupowo zwiedzili też miasto. Podobne konferencje odbywały 
się jeszcze później, ale głównym przejawem działalności Instytutu były publikacje i wy
stawy. Od października 1940 r. Instytut wydawał kwartalnik o wymownej nazwie „Die 
Burg”, która oznaczała nie tylko jakikolwiek zamek, ale również była oficjalną niemiec
ką nazwą Zamku Królewskiego na Wawelu, który stał się siedzibą Generalnego Guber
natora. Pierwszy numer zawierał artykuł Dr Franka, w którym polityczne cele Instytutu 
zostały nakreślone w sposób jeszcze bardziej oczywisty niż w jego wielkim przemówie
niu inauguracyjnym: „To miejsce badań naukowych i kulturalnych musi dostarczyć bro
ni do trudnej, ale oświeconej wspaniałymi historycznymi perspektywami walki, którą 
Niemcy toczą po wschodniej stronie Wisły.” Frank wezwał do aktywnego uczestnictwa 
w pracy Instytutu wszystkich urzędników i pracowników Generalnej Guberni. Od po
czątku 1941 r. Instytut wydawał również periodyk „Deutsche Forschung in Osten” 
(„Niemieckie Badania we Wschodniej Europie”), który ukazywał się osiem razy w roku 
i zawierał artykuły traktujące o planach i organizacji pracy różnych działów Instytutu.
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the Governor-General, Dr. Frank, in 1940, on April 20th, the Fiihrer’s 
birthday. This Institute was created to enforce the German policy 
of rooting out Polish art and culture in accordance with the age-old 
aims of German “ Eastward Expansion ” (Drang Naoh Osten). As 
would be expeeted with an institution of this kind, the Governor- 
General was its chairman. He nominated the administrative manager, 
the scientific direetor, the ordinary and honorary members, and the 
leamed collaborators (wissenschaftliohe Mitarbeiter). The Institute 
possessed ten sections : Prehistory, History, History of Art, Economics, 
Law, Study of Race and Nationality, Geography, Agrioulture, Forestry 
and Timber, Garden Lorę (others were planned). The Institute’s 
Manager, who was also Editor-in-Chief of its publications, was Dr. 
Wilhelm Coblitz. Its offices, workrooms and exhibition halls were 
housed in three large buildings belonging to the Jagellonian University 
(including its oldest Gothic edifice, formerly the seat of the Jagellonian 
Library). Yarious collections formerly the property of eonfiscated 
University Institutes and Libraries such as that of the Ethnographical 
Museum also came into its possession. The Institute’s first public 
performance was a three-day Arbeitstagung (Working Conference), 
held from the 20th to 22nd June, 1940, at which twehre papers were 
read and the town was visited by conference members in a body. 
Apart from Institute members, the authors of papers read were other 
leading specialists in Eastern European matters, such as three pro- 
fessors of Breslau University—Aubin, Kuhn and Dagobert Frey. The 
audience consisted of “ eminent officials working in the General- 
gouvernement.” There were several such conferences later on, but it 
was in publications and exhibitions that the Institute’s activities were 
chiefly manifested. From October, 1940, it published a ąuarterly 
callod “ Die Burg,” a title doubly eloquent in this case, for it denoted 
not ordy a castle in generał, but was also the name officially used by 
the Germans in Cracow for the Royal Castle on Wawel Hill, which 
became the Govemor-General’s residence. The first number contained 
a contribution from Dr. Frank, in which the Institute’s political aims 
were madę even morę plain than in his great inaugurate speech : 
“ This seat of scholastic research and constructive cultural work 
must supply the weapons for the battle, hard, yet illuminated by 
magnifioent historical prospects, which Germanism wages, in the 
easternmost regions of the Yistula.” Dr. Frank therefore called upon 
all the officials and employees of the “ Generalgouvernement ” to take 
an active part in the Institute’s work. From the beginning of 1941 
the Institute published a second periodical, “ Deutsche Forschung in 
Osten ” (“ German Research in Eastern Europę ”), which appeared 
eight times a year. It contained articles telling of the organisation 
and plan of work in the Institute’s various sections. They proved
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Dowodziły one, podobnie jak te w „Die Burg”, że pracownicy Instytutu już wcześniej 
sformułowali swoje wnioski. W roku 1941 Instytut zorganizował dwie wystawy w Kra
kowie. Pierwsza z nich odbyła się w maju i była poświęcona pracom Wita Stwosza; dru
ga miała miejsce we wrześniu i składała się ze znalezisk archeologicznych zebranych 
pod wspólnym tytułem: „Spuścizna germańska w kraju Wisły” (Germanenerbe im We- 
ichselraum). Frank wygłosił podniosłe przemówienia podczas obu tych wydarzeń. 
Ufundował również dwie doroczne nagrody o wartości 50000 zł każda; jedna z nich, na
zwana „Nagrodą im. Mikołaja Kopernika”, miała być przyznawana za najciekawszą 
pracę naukową na temat związany z zainteresowaniami niemieckiego Instytutu Badań 
Wschodnioeuropejskich, a druga, nazwana „Nagrodą im. Wita Stwosza”, miała być 
uhonorowaniem wybitnych osiągnięć w dziedzinie sztuk pięknych. W drugiej połowie 
1941 r. filia Instytutu została otwarta we Lwowie. Istniała też filia w Warszawie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Muzeum Etnograficz

nego.

MAGAZYNY DZIEŁ SZTUKI w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza
W grudniu 1939 r. władze niemieckie utworzyły w nowym gmachu Biblioteki Jagiel

lońskiej magazyn dzieł sztuki pochodzących z całego terytorium Generalnej Guberni. 
Były to głównie dzieła sztuki będące własnością różnych muzeów, przede wszystkim 
warszawskich. Na początku czerwca 1941 r. eksponaty zostały wysłane do Mahrische 
Prerau, skąd powróciły trzy miesiące później, tj. na początku września. Podczas trans
portu niektóre skrzynie z dziełami sztuki zostały otwarte i poszczególne dzieła rozda
ne miejscowym urzędnikom. Nie udało się ustalić ich liczby i charakteru; nie wiadomo 
również, gdzie znajdują się one obecnie. Dzieła sztuki regularnie znikały z magazynów 
w Krakowie (na przykład obiekty skradzione z Zamku Królewskiego w Warszawie) 
i były nielegalnie sprzedawane przez Niemców.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult. Państwowe Zbiory Sztuki. Towarzystwo Przyjaciół Histo

rii i Zabytków Krakowa.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult. Państwowe Zbiory Sztuki w Łazienkach. Państwowe 

Zbiory Sztuki.
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as clearly as those rn “ Die Burg ” that the collaborators of the Institute 
Ład their conclusions ready beforehand. In the year 1941 the Institute 
furthermore organised two exhibitions at Cracow. One was in May, 
and was devoted to the work of Wit Stwosz (Veit Stoss); the other 
took place in September, and consisted of archaeological specimens 
collected under the heading: “ Teutonic Heritage in the Vistula 
Country ” (Germanenerbe im Weichselraum). On both occasions 
Dr. Frank madę important speeches. Dr. Frank founded two prizes 
of 50,000 zlotys each, to be awarded annually, one called the “ Nicholas 
Copernicus Prize,” for a learned work on a subject within the rangę 
of interests of the Institut fur Deutsche Ostarbeit, the other to be 
known as the “ Veit Stoss Prize,” and to be awarded for “ achievements 
in art ” or as an art scholarship. In the second half of 1941 a branch 
of the Institut fur Deutsche Ostarbeit was opened at Lvov. There 
was also a branch of the Institute in Warsaw.
See : cracow, Cult. Inst. Jagellonian University. Library of the 

Ethnographical Museum.

storę B00MS of wobks of art at University Library, Mickiewicza 
Alley

In December, 1939, the German authorities established in the new 
building of the University Library, a repository for works of art from 
the whole of the Generalgouvernement. These were mainly works of 
art brought there from various museums, especially from those in 
Warsaw. At the beginning of June, 1941, cases containing the eshibits 
were sent to Mahrische Prerau, whence they were returned after three 
months, i.e., at the beginning of. September. When the cases were 
being despatched from Cracow some were opened and works of art were 
taken out and given away to local ofiicials. It has been impossible to 
make. surę of the number and typo of objeots removed, neither is it 
known where they can be found at the present moment. It has also 
been ascertained that works of art continued to disappear from the 
repositories in Cracow, for instance, objects stolen from the Warsaw 
Castle and illegally sold by the Germans.
Sbe : cracow, Cult. Inst. State Gollection of Art. Association of 

Friends of History and Historical Honuments of Cracow.
See : WARSAW, Cult. Inst. Gollection at Łazienki Pałace. State 

Gollection of Art.
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CZERNIEJEW — województwo poznańskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ZBIORY SKÓRZEWSKICH

Zawierały cenne obrazy, antyczne meble, dywany, rzemiosło artystyczne.
Własność rodziny Skórzewskich.
STAN OBECNY: Większość cennych przedmiotów umieszczono przed wojną w Mu

zeum Lubelskim w Lublinie i prawdopodobnie podzieliły one los pozostałych ekspona
tów tego muzeum.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Kult., Muzeum Lubelskie.

CZĘSTOCHOWA — województwo kieleckie
BUDOWLE SAKRALNE

SANKTUARIUM I KLASZTOR NA JASNEJ GÓRZE
Zawierał cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, bogaty skarbiec i archiwa, 

kolekcję obrazów przedstawiających historię klasztoru oraz galerię portretów dostojni
ków duchownych i świeckich, a także przedmioty ze złota, broń, zbroje i zdobycze wo
jenne. Wśród nich na uwagę zasługują zwłaszcza bogato zdobione przedmioty zdobyte 
przez króla Jana III Sobieskiego na Wschodzie, takie jak berła, ryngrafy, buławy mar
szałkowskie, klucze szambelana dworu i inne insygnia władzy. Skarby te pochodziły 
z różnych epok i były przykładami sztuki wczesnego średniowiecza, sztuki bizantyjskiej 
i tureckiej XVI i XVII w., a także sztuki gotyckiej, renesansowej i barokowej w Polsce 
i Europie Zachodniej. Specjalny dział zawierał osobiste pamiątki królów i innych po
staci historycznych (Stefan Batory, Jan III Sobieski, Michał Korybut Wiśniowiecki, 
książę Michał Radziwiłł i inni).

Centrum religijne Polski; sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej słynne w ca
łym świecie katolickim.

Założony w 1382 r. przez księcia Władysława Opolczyka jako klasztor Paulinów. Od
budowany w XVII i XVIII w.

STAN OBECNY: Klasztor został zbombardowany przez Niemców we wrześniu 
1939 r., a później służył jako kwatera gestapo. Podczas odbudowy pomieszczeń zostały 
zniszczone „apartamenty królewskie” zdobione malowidłami ściennymi. Los skarbów 
nieznany.
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CZERNIEJEW—poznan voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OT SKOR.ZEWSKI FAMILY
Contained valuable pictures, antiąue furniture, carpets, works of 

artistic industries.
Property of Skorzewski family.
Pbesent Facts : Most valuable exhibits deposited before the war 

at the Lublin Museum in Lublin, and probably shared the fate of the 
exhibits from that Museum.
See : lublin, Gult. Inst. Lublin Museum.

CZĘSTOCHOWA—kielce yoiyodsiup
RELIGIOUS BUILDINGS '

CHUBCH AND MONASTBKY OF JASNA GOBA

Contained the miraculous picture of Our Lady, rich treasury and 
rich archives ; picture gallery mainly of great historical compositions 
illustrating the history of the monastery ; also many portraits of hoth 
ecolesiastieal and secular dignitaries; articles in gold, arrns and 
armour, war trophies—amongst others, especially rich Eastern speci- 
mens won by King John III Sobieski in 1683 at Vienna, such as staffs, 
gorgets, Marshal’s staffs, Chamberlain’s keys and other marks of 
authority ; woven fabrics and embroideries. These treasures belonged 
to rarions epochs, and among them were examples of early mediaeval 
art, Byzantine and Eastern art (Turkish) of the 16th and 17th cen- 
turies, besides many works of Gothic, Renaissance and Baroque 
periods executed either in Poland or in Western Europę. A special 
department contained personal souvenirs of the kings and other 
historio personalities (Stephen Batory, John III Sobieski, Michał 
Korybut Wisniowiecki, Prince Michał Radziwiłł and others).

Devotional centre of Poland, shrine of Częstochowa Madonna, 
famous throughout the whole Catholic world.

Eounded in 1382 by the Rev. Ladislas Opolski as Monastery of 
the Paulines. Rebuilt in 17th and 18th centuries.

Pbesbnt Eacts : Bombed by Germans in September, 1939 ; łater 
the Monastery was used as accommodation for the Gestapo. During 
the rebuilding of the premises, the interior of the “ King’s Apartments,” 
deoorated with mural paintings, was destroyed. Eate of treasures 
unknown.
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DOBCZYCE — województwo krakowskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ARCHIWUM MIEJSKIE
Główna część archiwum została umieszczona w Państwowym Archiwum w Krako

wie. Pozostałe siedem tomów dokumentów miejscowych cechów zostało zniszczonych 
przez niemieckie bomby zapalające we wrześniu 1939 r.

DUKLA — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
KOLEKCJA Hr. TARNOWSKIEGO

Zbiór dzieł sztuki mieszczący się w zabytkowym pałacu zawierał obrazy Ribery i Mu
rilla oraz trzy siedemnastowieczne flamandzkie gobeliny.

Gromadzony przez kilka wieków przez rodzinę Tarnowskich.
STAN OBECNY: Gdy wybuchła wojna kolekcja została przeniesiona przez jej wła

ściciela do Świerży, niedaleko Lublina. Pałac został przejęty przez Niemców w latach 
1939-1940 i zarządzany był przez niemieckiego kustosza (Treuhander).

DZIAŁDOWO — województwo warszawskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

MUZEUM MAZURSKIE, ul. Dworcowa 31
W skład muzeum wchodziły dwa działy — dział mazurski zawierał około 2800 eks

ponatów, takich jak rękopisy polskie z Mazur Pruskich, mapy osadnictwa także z Ma
zur Pruskich, przykłady architektury ludowej, ceramikę, meble i tkaniny, jak również 
prehistoryczne eksponaty oraz ciekawy dział przyrodniczy; dział grunwaldzki natomiast 
składał się z 200 eksponatów przedstawiających Bitwę pod Grunwaldem (1410 r.). Mu
zeum miało także w planach stworzenie biblioteki.

Założone w 1927 r. Własność Komitetu Muzealnego.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców; szczegóły pozostają nieznane.
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DOBCZYCE—cracow voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

MUNICIPAL ABOHIVES

The main part of the Archives was deposited in the State Archives 
in Cracow. The remaining 7 volumes of the records of local guilds, 
were destroyed by German incendiary bombs during September, 1939.

DUKLA—CRACOW VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OF H. TARNOWSKI
Art collection housed in historie pałace included pictures by Ribera, 

Murillo and three Flemish. 17th century tapestries.
Collected for many centuries by the Tarnowski family.
Present Facts : At the outbreak of war the Collection was taken 

by the owner to Świerża, near Lublin. Pałace requisitioned by 
Germans in 1939-40, administrated by German Treuhander.

DZIAŁDOWO—warsaw yoiyodship
CULTURAL INSTITUTIONS 

museum of mazoyian pkovince (Muzeum Mazurskie), 31, Dworcowa 
Street

The Museum had two departments: (1) The Mazovian regional 
department, containing about 2,800 eshibits, including Polish 
manuscripts from Prussian Mazovia ; maps of settlements also from 
Prussian Mazoyia ; specimens of folk architecture, ceramics, furniture 
and woven fabrics; also pre-historic exhibits and an interesting 
Natural History Section. (2) A Grunwald department containing 
200 exhibits illustrating the Battle of Grunwald (1410). The Museum 
also started to collect a library.

Founded in 1927.
Property of the “ Museum Committee.”
Present Facts : Confiscated by the Germans, other details 

unknown.
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DZIAŁOSZYN
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ
Typowy kościół wiejski, wielokrotnie przebudowywany.
STAN OBECNY: Skonfiskowany przez Niemców i zamieniony na pracownię stolar

ską. Kościelne gobeliny zostały zabrane przez lokalną policję niemiecką i pocięte na 
wykładziny dywanowe na schody.

DZIEWIERZEWO — województwo poznańskie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ
Stary kościół wiejski.
STAN OBECNY: Spalony przez Niemców w latach 1939-1940.

DZIKÓW — WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
KOLEKCJA TARNOWSKICH

Zawierała archiwa, bibliotekę i zbiór dzieł sztuki. Archiwa obejmowały dokumenty 
rodzinne oraz dokumenty polskich organizacji masońskich z XVIII w. Dwa katalogi zo
stały opublikowane w 1908 i 1911 r. Biblioteka została założona przez Jana F. Tarnow
skiego i składała się głównie z dzieł o charakterze encyklopedycznym oraz beletrystyki. 
Zawierała ona 3000 cennych i rzadkich wydań, z których 250 było jedynymi istniejący
mi egzemplarzami, 80 dokumentów dotyczących praw własności na pergaminach, bo
gaty zbiór listów, pieczęci, miniatur, katalog alfabetyczny i rzeczowy. Zbiór dzieł sztuki 
zawierał obrazy starych mistrzów (Tycjan, Palma Vecchio, Guido Reni, Salvator Rosa, 
Rubens, v. Dyck, Teniers, Claude Lorrain, P. Nason) oraz bogatą kolekcję miniatur 
(głównie polskich) z końca XVIII w., a także pamiątki po hetmanie J. F. Tarnowskim.

Własność Zdzisława Tarnowskiego
STAN OBECNY: Większość cennych przedmiotów, w tym pamiątki po hetmanie 

J. Tarnowskim (uprząż konna i buława hetmańska), została prawdopodobnie zdepono
wana w Ossolineum we Lwowie. Reszta zbiorów została skonfiskowana przez władze 
niemieckie.
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DZIAŁOSZYN
RELIGIOUS BUILDINGS

CHURCH
Typical village church; rebuilt many times.
Present Faots : Confiscated by the Germans, and tumed into a 

carpenter’s workshop. Church tapestries taken by the local German 
police, and out into pieces for stair carpets.

DZIE WIERZE WO—poznan voivodship 
RELIGIOUS BUILDINGS 

CHURCH

Old country church.
Present Faots : Bumt down by the Germans in 1939-40.

DZIKÓW—LVOV VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OF TARNOWSKI FAMILY

Contained archives, library and art collections. Archives contained 
family documents and documents of Polish masonie organisations 
from the 18th century, of which two catalogues were published in 1908 
and 1911. Library: founded by John F. Tarnowski; mainly reference 
works, also large collection of fiction ; 3,000 yaluable books; there 
were many rare editions, 250 of which were only known copies ; 80 
parchment muniments, large collection of letters, seals, miniatures, 
alphabetical and subject index. Art collection: Picture gallery of 
Old Mastera (Titian, Palma Vecchio, Guido Reni, Salvator Rosa, 
Rubens, V. Dyck, Teniers, Claude Lorrain, P. Nason), rich collection 
of miniatures, chiefly Polish, from the end of the 18th century, sourenirs 
of hetman J. F. Tarnowski.
Property of Zdzisław Tarnowski.

Present Faots : Most valuable objeots including souwenirs of 
Commander John Tarnowski (harness and commander’s staff) probably 
deposited in Lvov Ossolineum. Rest of the collection confiscated by 
the German authorities.
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FELSZTYN Straty kultury polskiej

FELSZTYN — województwo lwowskie
BUDOWLE SAKRALNE

SYNAGOGA
Ciekawy przykład polskiej synagogi drewnianej. Wnętrze zdobione malowidłami 

ściennymi. Rzeźbiona drewniana szafa ołtarzowa autorstwa żydowskiego rzemieślnika. 
Tradycyjne wyposażenie synagogi. W bibliotece synagogi znajdował się zdobiony mo
dlitewnik z XVIII w.

Założona przez Gminę Żydowską pod koniec XVII w.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

GDYNIA — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
PAŃSTWOWA SZKOŁA MORSKA, ul. Gdańska

Szkoła kształcąca oficerów marynarki handlowej. Obejmowała dwa wydziały: nawi
gacji i mechaniczny. Studia trwały trzy lata. Szkoła posiadała cenne wyposażenie i no
woczesny sprzęt.

STAN OBECNY: Przejęta przez Niemców w 1939 r. Zbiory splądrowane przez po
szczególnych członków komisji, która przejęła władzę nad szkołą.

GĘBINIA — województwo łódzkie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ
Stary kościół wiejski.
STAN OBECNY: Zburzony przez władze niemieckie w 1941 r.

GENERALNA GUBERNIA, OGÓLNIE

POMNIKI HISTORII
DZWONY KOŚCIELNE

Dzwony z całej Generalnej Guberni zostały zarekwirowane przez Niemców, a wnio
ski dotyczące zwrotu średniowiecznych i renesansowych dzwonów (aż do XVI wieku) 
rzadko były rozpatrywane. W Warszawie uratowano jedenaście dzwonów, a inne zosta
ły spisane dzięki temu, że można było dotrzeć do składu dzwonów z okręgu warszaw
skiego.
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Cultural Losses ofPoland

FELSZTYN

FELSZTYN—lvov yoiyodship
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE
pś Notable example of the Polish Jewish wooden synagogues. Interior 

decorated with murals. Carved wooden shrine of Polish Jewish 
: workmanship. Usual fumishings and eąuipment for use in synagogue.

In the synagogue library was an illuminated prayer book of the 18th 
century.

Founded at the end of the 17th century by the Jewish Community.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

GDYNIA—POMERANIA YOIYODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

State naval school, Gdańska Road
For training merchant naval officers. Contained the two following 

Faculties : Nayigation and Mechanics. The course lasted three years.
Contained collection of Instruments and valuable. modem eąuipment.
Pbesbnt Facts : Taken over by the Germans in 1939. Collection 

robbed by individual members of the Commission which came to take 
over the School.

GEBINIA—LODŹ YOIYODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

OHUBOH
Old country church.
Pbesbnt Facts : Pulled down by the German authorities in 1941.

GENERALGOUYERNEMENT, genebal

MONUMENTS
CHURCH BELLS

In the whole of the Generalgouvernement bells were reąuisitioned 
by the Germans and only rarely were applications to reclaim them 
considered in the case of mediaeval and Renaissance bells up to and 
including the 16th century. In Warsaw 11 bells were saved and others 
were noted down in inventories due to the fact that the repository, 
where all bells from the Warsaw district had been taken, could be 
entered.
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GNIEZNO Straty kultury polskiej

GNIEZNO — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM KAPITUŁY

Zawierało 1042 dokumenty, z których najstarszy pochodził z roku 1136. W skład ar
chiwum wchodziło kilkaset dokumentów dotyczących Kapituły Gnieźnieńskiej, stare 
mapy i plany.

Założone w XI w., własność Kapituły Gnieźnieńskiej.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i umieszczone w Państwowym Ar

chiwum w Poznaniu.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Kult., Archiwum Państwowe.

BIBLIOTEKA KAPITULNA
Zawierała ok. 600 inkunabułów i ok. 20000 książek, w tym 126 rękopisów pochodzą

cych z lat 800-1536, wśród których znajdował się mszał św. Wojciecha z XI w., „Ręko
pis kruszwicki” Ewangelii z XII w., Biblia z roku 1414 oraz rękopis kazań 
gnieźnieńskich. Wiele z tych rękopisów było ilustrowanych cennymi miniaturami.

Założona pod koniec X w.
STAN OBECNY: Najcenniejsze dzieła, razem ze skarbem kapituły, zostały ukryte 

w 1939 r. w klasztorze Dominikanów w Lublinie. Niemcy odnaleźli jednak miejsce ich 
ukrycia i skonfiskowali całą zawartość biblioteki; rękopisy trafiły do Archiwum Pań
stwowego w Poznaniu, część książek do Niemieckiej Biblioteki Państwowej i Uniwer
syteckiej w Poznaniu, a reszta (ok. 9 tysięcy tomów) została przekazana do Centralnego 
Składu Książek i przeznaczona na przemiał.
PATRZ: GNIEZNO, Budowle Sakralne, Katedra.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Kult., Archiwum Państwowe.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka, 

Skład Książek.

BIBLIOTEKA SEMINARIUM DUCHOWNEGO RZYMSKO-KATOLICKIEGO
Zbiór książek teologicznych. Ok. 25000 tomów, wśród których znajdowało się 528 in

kunabułów, 370 rękopisów i 125 periodyków.
Założona ok. 1750 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowana i wywieziona do Poznania, do Niemieckiej Biblio

teki Państwowej i Uniwersyteckiej. Znaczna część książek została zabrana do Central
nego Składu Książek i przeznaczona na przemiał.
PATRZ: POZNAN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka.

Skład Książek.
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GNIEZNO

GNIEZNO—Poznan Voiyodship
CULTURAL INSTITUTIONS

ARCHIYES OF THE CHAPTER

Contained 1,042 documents, the oldest being one from the year 1136. 
Several hundred deeds connected with the Gniezno Chapter, ancient 
maps and plans.

Founded in the llth century, property of the Gniezno Chapter.
Present Facts : Confiscated by the Germans, included in the 

State Archives in Poznan.
Sbe : poznan, Cult. Inst. State Archwes.

LIBRARY OF THE CHAPTER

Contained about 600 incunabula and about 20,000 books. Among 
them were 126 manuscripts dating from the year 800 to 1536, including 
the Missal of St. Adalbert from the llth century, the so-called “ Krusz
wica ” manuscript of the Gospels from the 12th century, a Bibie from 
the year 1414, and the manuscript of the Gniezno sermons. Many of 
these manuscripts were illustrated with valuable miniatures.

Founded at the end of the lOth century.
Present Facts : Most raluable works, together with the treasure 

of the Chapter, were hidden in 1939, in the Church of the Dominicans 
in Lublin. The Germans discovered the hiding place, confiscated 
the entire contents of the library, incorporated the manuscripts in the 
State Archiyes in Poznan, took part of the books to the German State 
and University Library in Poznan and handed over the remainder 
(some 9,000 volumes) to the Book Concentration Depot to be turned 
into paper pulp.
See : Gniezno, ReLig. Build. Gafhedral.
See : poznan, Gult. Inst. State Archives.
See : poznan, Germ. Inst. German State and Uninersity Library. 

Book Depot.

library of the THBOLOGIOAL seminar (Biblioteka Seminarium Du
chownego Rzymsko-Katolickiego)

Collection of theological books. About 25,000 volumes, among which 
were 528 incunabula, 370 manuscripts and 125 periodicals.

Founded about 1750.
Present Facts : Confiscated and transferred to Poznan to the 

German State and University Library. Considerable part taken to 
Book Concentration Depot to be turned into paper pulp.
Sbe : poznan, Germ. Inst. German State and Unwersity Library. 

Book Depot.
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GNIEZNO Straty kultury polskiej

GNIEZNO — ciąg dalszy

POMNIKI HISTORII
POMNIK KRÓLA BOLESŁAWA I ŚMIAŁEGO, Góra Lecha

Wzniesiony w 1929 r. Autorstwa Marcina Rożka.
STAN OBECNY: Rozebrany na części przez żołnierzy niemieckich w latach 

1939-1940.
BUDOWLE SAKRALNE

KATEDRA
W XI w. byli tam koronowani polscy królowie. Architektura z różnych epok; niektó

re części katedry pochodzą z XI w. Słynne „drzwi gnieźnieńskie” z brązu pochodzą 
z XII w. Katedra posiadała cenną bibliotekę kapitulną i średniowieczny skarbiec.

STAN OBECNY: Splądrowana przez Niemców w latach 1939-1940. Miedziany dach 
został usunięty i katedra została przekształcona w salę koncertową dla Niemców.

(1) DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE przedstawiają osiemnaście scen z życia św. Wojcie
cha. To arcydzieło rzeźby romańskiej zostało wykonane w Gnieźnie pod wpływem 
sztuki francuskiej.

Drzwi pochodzą z pierwszej połowy XII w.
STAN OBECNY: Zabrane i ukryte w nieznanym miejscu przez Niemców.

(2) SKARBIEC KATEDRALNY zawierał wiele cennych średniowiecznych naczyń li
turgicznych wykonanych z metali szlachetnych.

Założony w X w., podobnie jak katedra.
STAN OBECNY: Ukryty latem 1939 r. (razem z najcenniejszymi przedmiotami z bi

blioteki kapitulnej) w klasztorze Dominikanów w Lublinie. Po zajęciu Lublina przez 
* Niemców, gestapo odnalazło kryjówkę i skonfiskowało wszystkie zbiory. Los skarbów 

nieznany.
PATRZ: GNIEZNO, Insi. Kult., Biblioteka Kapitulna.

SYNAGOGA
Synagoga w stylu fortecznym z przyporami. Wyposażenie synagogi tradycyjne.
Założona przez Gminę Żydowską w 1658 r.
STAN OBECNY: Rozgrabiona przez Niemców.
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GNIEZNO

GNIEZNO—cont.
MONUMENTS

MONUMENT OF KING BOLESLAS I THE BBAYE, Góra Lecha
Erected in 1929. Sculptured by Marcin Rożek.
Present Facts : Pulled to pieces by German soldiers in 1939/40.

RELIGIOUS BUILDINGS
CATHEDRAL

In the llth century Polish Kings were crowned here. Architecture 
of various periods, sonie parts of the Cathedral datę back to the llth 
century. The famous bronze doors are from the 12th century. Cathe
dral contained valuable library of the Chapter and Treasury, dating 
back to the Middle Ages.

Present Facts : Plundered by the Germans in 1939/40. Copper 
roof removed, and Cathedral turned into concert hall for Germans.

(1) Beonze Doors represent 18 scenes from the life of St. Adalbert; 
masterpiece of Romanesgue sculpture, executed in Gniezno under the 
influence of French art.

Datę back to the first half of the 12th century.
Present Faots : Taken out and removed by Germans, who hid 

them in an unknown place. •

(2) Cathedral Treasuby contained many yaluable liturgical 
vessels, etc., madę of precious metals dating back to the Middle Ages.

Founded in the lOth century at the same time as the Cathedral.
Present Facts : Hidden in the summer of 1939, together with all 

most valuable objeots from the Library of the Chapter, at the Monastery 
of the Dominicans in Lublin. After the German occupation of Lublin, 
the Gestapo discovered the hiding place and ererything was con- 
fiscated by them. Fate of treasures is unknown.
See : Gniezno, Cutt. Inst. Library of the. Chapter.

SYNAGOGUE
Synagogue of the fortress type with buttresses. Usual equipment 

and furnishings for use in synagogue.
Founded by the Jewish Oommunity in 1658.
Present Faots : Looted by the Germans.

117

167



GOŁUCHÓW Straty kultury’ polskiej

GOŁUCHÓW — województwo poznańskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
Zawierało 5000 eksponatów: dziel sztuki, przedmiotów o wartości kulturalnej i histo

rycznej, kilkaset obrazów tworzących bardzo cenną kolekcję. W skład tej kolekcji wcho
dziły obrazy pochodzące z XIV i XV w. autorstwa artystów włoskich, francuskich 
i flamandzkich (takich jak Roger v. der Weyden, Memling, J. Breughel), przykłady 
francuskiego malarstwa z XVI w. (Clouet), obrazy włoskie, w tym artystów reprezentu
jących szkolę lombardzką, a także hiszpańskie (Louis de Morales, Esteban March). 
Malarstwo XVII-wieczne było reprezentowane głównie przez portrety szkoły fla
mandzkiej, holenderskiej i polskiej, zwłaszcza szkoły gdańskiej. Kolekcja zawierała tak
że kopie XVI-wiecznych obrazów, obrazy szkoły bolońskiej (Francescheni) oraz 
rzymskiej (Carracci). XVII-wieczne malarstwo hiszpańskie było reprezentowane przez 
starą kopię portretu infantki Marii Anny autorstwa Velasqueza, francuskie przez obra
zy Lebruna i Lessaeve’a, a holenderskie przez obrazy S. de Vosa, Netschera, v. d. Ne- 
era, Ruysdaela, v. Cuylenburcha, Flincka i obrazy ze szkoły Rembrandta. XVIII i XIX 
w. były reprezentowane głównie przez malarzy polskich lub artystów pracujących 
w Polsce, takich jak Płoński, Norblin, Grottger i inni.

Eksponaty ze starożytnego Wschodu obejmowały dzieła egipskie, chaldejskie, fenic- 
kie, greckie, etruskie, rzymskie i kartagińskie, takie jak bogata kolekcja greckich i fe- 
nickich waz z VIII-III w. p.n.e., kolekcja figurek z terakoty (głównie greckich oraz 
pochodzących z Azji Mniejszej), wyroby garncarskie, w tym dwa bardzo cenne naczy
nia chaldejskie (4000 lat p.n.e.), ok. dziewięćdziesiąt fenickich, egipskich, greckich 
i rzymskich eksponatów z ceramiki i szkła pochodzących z VLIII w. p.n.e., kilka grec
kich, rzymskich i hellenistycznych marmurowych rzeźb z III w. p.n.e. i późniejszych, 
a także dzieła sztuki wczesnochrześcijańskiej i cenne przedmioty szklane z LIII w. n.e.

W dziale średniowiecznym znajdowały się kolekcje sztuki romańskiej i gotyckiej za
wierające dzieła z brązu, głównie włoskie i niemieckie z XII-XV w., bogatą i cenną ko
lekcję emalii z XI-XV w. (ze szkoły reńskiej, mozelskiej, francuskiej — zwłaszcza 
z Limoges — włoskiej, hiszpańskiej i niemieckiej — ok. 100 eksponatów tych trzech 
ostatnich szkół), dzieła złotników, kolekcję wyrobów z kości słoniowej z XIII-XV w. 
(francuskich, włoskich i ze szkoły reńskiej), trzy gobeliny pochodzenia niemieckiego 
z XV w., meble gotyckie, a także drewniane i marmurowe rzeźby włoskie, francuskie 
i niemieckie. Do działu sztuki renesansowej z XV, XVI i częściowo XVIII w. należała 
duża kolekcja włoskich wyrobów z brązu, kolekcja francuskich malowanych emalii (ok. 
70 eksponatów) autorstwa Monaerniego, Renicauda, Courta, Courteysa, Couly’a, Vo- 
nailhera, Raymonda i Limosina (te ostatnie podpisane),
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Cultural Losses ofPoland

GOLUCHÓW

GOLUCHÓW—Poznan Voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

MUSEUM OF PBINCES OZABTOBYSKI

About 5,000 eshibits of art, examples of artistio crafts, and objects 
of cultural and historie value; some Łundreds of piotures forming a 
very valuable collection, including pictures from the 14th and 15th 
centuries by Italian, Freneh and Flemish artists, for example, by 
Roger v. der Weyden, Memling, J. Breughel, some good speeimens of 
16th century Freneh painting, for example, Clouet; Italian, including 
pictures by artists belonging to the school of Lombardy; Spanish, 
including pictures by Louis de Morales, Esteban March. 17th century 
painting was represented chiefly by portraits of the Flemish, Dutch 
and Polish sohools—especially the Danzig School; copies of 16th 
century pictures ; pictures of the Bologna School (Francescheni), and 
Roman School (Carracci). Spanish painting was represented by the 
old copy of Velasquez’s portrait of the Infanta Maria Anna ; the Freneh 
School by Lebrun, Lessaeve, the Dutch, S. de Vos, NetScher, v. d. Neer, 
Ruysdaeł, v. Cuylenburch, Rembrandt School, Flinck. The 18th and 
19th centuries were represented chiefly by Polish painters, or artists 
working in Poland, such as Płoński, Norblin, Grottger and others. 
Exhibits of the ancient East included Egyptian, Chaldean, Phoenician, 
Greek, Etruscan, Roman and Carthaginian works, such as the rich 
collection of Greek and Phoenician vases from the 8th-3rd centuries 
B.C., over 40 precious exhibits; a collection of terracotta figures, 
mainly Greek, and also from Asia Minor. Pottery, of which 2 Chaldean 
speeimens from 4,000 B.C. are of the greatest value, about 90 eshibits 
of Phoenician, Egyptian, Greek and Roman ceramics and glass from the 
6th to the 3rd century B.C. ; several Greek, Roman and Hellenie 
marble sculptures from the 3rd century B.C. onwards; speeimens of 
early Christian art, precious eshibits in glass from the Ist to 3rd 
centuries. To the Mediaeval Department belonged Romanesąue 
and Gothic art collections containing works in bronze, mainly Italian 
and German from the 12th-15th centuries ; a rich and precious collec
tion of enamels from the llth-15th centuries, from the Sohools of the 
Rhine and the Meuse, and the Freneh School—especially from Limoges ; 
the Italian, Spanish and German Sohools possessed about 100 eshibits ; 
goldsmith’s work, collection of works in ivory from the 13th-15th 
centuries, Freneh, Italian and the School of the Rhine ; three tapestries 
from the 15th century, of German origin; Gothic furniture, Italian, 
Freneh and German wooden and marble sculptures. To the depart- 
ment of Renaissance art from the 15th and 16th centuries, and partly 
from the 18th, belonged a large collection of Italian bronzes ; collection 
of Freneh painted enamels, about 70 exhibits, by Monaerni, Renicaud, 
Court, Courteys, Couly, Yonailher, Raymond, among which were
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GOŁUCHÓW Straty kultury polskiej

GOŁUCHÓW — ciąg dalszy

włoskie, niemieckie i flamandzkie dzieia z kości słoniowej z XVI-XVIII w., kolekcja 
bardzo cennych włoskich majolik (ok. 50 eksponatów), francuskie wyroby ceramiczne 
(20 eksponatów, m.in. autorstwa Bernarda Pallissy), hiszpańskie, mauretańskie i inne 
wyroby ceramiczne z XV-XVII w., kolekcja niemieckich sreber z XVI-XVII w., francu
ski Aubusson z XVII w., kilka cennych gobelinów z Brukseli z pierwszej połowy XVI 
w., meble z XVI i XVII w., drewniane i marmurowe rzeźby z XV-XVII w., kilka fran
cuskich zbroi o wyjątkowej wartości z 1526 r., broń i cenna polska uprząż z XVII 
i XVIII w.

W dziale sztuki wschodniej natomiast znajdowała się kolekcja średniowiecznej per
skiej ceramiki, wyroby szklane z XVII w., dywany, zwłaszcza cenne „polskie” dywany 
z XVII w., turecka uprząż z XVII i XVIII w. i inne eksponaty.

Zbiory te zostały uporządkowane przez polskich uczonych, Batowskiego i Bierliń- 
skiego oraz zagranicznych ekspertów, takich jak Witte, Trochner, Molinier i Bearlay. 
W 1913 r. został wydany przewodnik po muzeum.

Muzeum powstało w 1893 r., i mieściło kolekcję, która została założona przez Izabe
lę Działyńską, z domu Czartoryską, na początku XIX w.

STAN OBECNY: Najcenniejsze przedmioty, w tym skarbiec rodziny Czartoryskich 
oraz cenna gablota rycin, zostały ukryte latem 1939 r. w rezydencji Książąt Czartory
skich w Sieniawie. Zostały one jednak odnalezione i rozgrabione przez niemieckich 
żołnierzy we wrześniu 1939 r. Wszystkie dzieła polskie pozostające w muzeum zostały 
na miejscu zniszczone. Niemcy skonfiskowali również i wywieźli do Poznania kolekcję 
greckich waz, antyczne i renesansowe terakoty oraz meble. Eksponaty, które tuż przed 
wojną zostały przeniesione do Warszawy i tam ukryte przez osoby prywatne zostały od
nalezione przez Niemców, skonfiskowane i umieszczone w Muzeum Narodowym 
w Warszawie.
PATRZ: SIENIAWA, Inst. Kult., Kolekcja Książąt Czartoryskich.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Muzeum Książąt Czartoryskich.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Muzeum Narodowe.

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Zabytkowy budynek; pod ochroną państwa.
STAN OBECNY: Zburzony z rozkazu władz niemieckich.
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GOLUCHÓW

GOLUCHÓW—cont.
some signed by L. Limosin ; Italian, German, Flemish works in ivory 
from the 16th-18th centuries; colleetion of very precious Italian 
majolicas, about 50 exhibits; French ceramics, 20 exhibits, some by 
Bernard Palissa; Spanish, Moorish and other ceramics from the 
15th-17th centuries; colleetion of German silver from the 16th-17th 
centuries ; French Aubusson from the 17th century ; a few precious 
tapestries of Brussels from the first half of the 16th century ; fumiture 
from the 16th-17th centuries ; marble and wooden sculptures from the 
15th-17th centuries ; some armour of special value, French 1526 ; 
arms and all kinds of weapons, precious Polish harnesses from the 17th 
to 18th centuries. To the Department of Eastern Art belonged: 
colleetion of Persian ceramics from the Middle Ages, 13th-16th cen
turies ; glass from the 17th century, carpets such as valuable “ Polish ” 
carpets from the 17th century ; Turkish harnesses from the 17th-18th 
centuries and many other exhibits.

These collections were put in order by the Polish scholara, Batowski 
and Bierlinski and such foreign experts as Witte, Troćhner, Molinier, 
Bearlay. In 1913 the Museum published a guide book.

The colleetion was founded by Isabel Dzialynska, nee Czartoryska, at 
the beginning of the 19th century ; it was turned into a Museum in 
1893.

Pbesent Facts : Most valuable objects, including treasury of 
Czartoryski family and valuable eabinet of engravings, were removed 
in the summer of 1939 and hidden in the residence of the Princes 
Czartoryski in Sieniawa. They were discovered and looted by German 
soldiers in September, 1939. All “ Polonica ” remaining in the 
Museum were destroyed on the spot. The Germans also confiscated 
and removed from the Museum to Poznan the colleetion of Greek 
vases, antiąue and Renaissance terracottas and exhibits of furniture. 
The part of the exhibits, which had been removed shortly before the 
war to Warsaw and privately hidden there, was discovered by the 
Germans, confiscated and transferred to the National Museum in 
Warsaw.
See : Sieniawa, Gutt. Inst. Colleetion of Princes Czartoryski.
See : ceacow, Cult. Inst. Museum of Princes Czartoryski.
See : warsaw, Cult. Inst. National Museum.

RELIGIOUS BUILDINGS
PAEISH CHUBCH

Historie building, under State protection.
Piiesent Facts : Pulled down by order of the German authorities.
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GÓRA ROPCZYCKA Straty kultury polskiej

GÓRA ROPCZYCKA — województwo krakowskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

KOLEKCJA TARNOWSKICH
Zawierała cenną kolekcję polskich i zagranicznych obrazów, mebli, broni i wyrobów 

garncarskich.
Własność prywatna rodziny Tarnowskich.
STAN OBECNY: Wszystkie obrazy zostały zarekwirowane przez Komisję ds. prze

jęcia i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

GOSTYŃ — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Wybudowany w XV w. w stylu gotyckim.
STAN OBECNY: Przekształcony przez Niemców w magazyn mebli po uprzedniej 

grabieży cennych złotych i srebrnych naczyń liturgicznych. Szaty liturgiczne zostały 
sprzedane do antykwariatu, a wszystkie obrazy, ołtarze etc. zniszczone.

GRABOWO — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KLASZTOR

Budynek klasztorny przedstawiał pewną wartość artystyczną.
STAN OBECNY: Przejęty przez Niemców w 1943 r. i przeznaczony dla dzieci w wie

ku szkolnym ewakuowanych z Niemiec. Wnętrze klasztoru straciło swój charakter 
w trakcie przebudowy.

GRÓJEC — WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Synagoga typu bazylikowego. Zbudowana i ozdobiona przez architekta i rzeźbiarza 
Dawida Friedlaendera. Wyposażenie tradycyjne dla synagogi.

Założona przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.
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GÓRA ROPCZYCKA

GÓRA ROPCZYCKA—cbaoow voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLEOTION OF TARNOWSKI FAMILY
Contained valuable collection of Polish and foreign paintings, 

weapons, pottery, furniture.
Private property of the Tarnowski family.
Pbesent Faots : Ali pictures removed at the order of the Com- 

mission for the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and 
Culture.  .
Seb : cbaoow, Germ. Insi. Commission for the Seizure and Safe

guarding of Treasures of Art and Culture.

GOSTYŃ—POZNAN VOIVODSHD?
RELIGIOUS BUILDINGS

CHUBOH
Built in the 15th century in Gothic style.
Pbesent Faots : Turned by the Germans into a warehou.se for 

furniture. Before this the churoh was robbed of yaluable gold and 
silver piąte. Liturgical yestments were sold to a second-hand shop. 
Ali altars, pictures, etc., were destroyed.

GRABOWO—POZNAN VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

MONASTEBY

Monastery building was of sonie artistic value.
Pbesent Eacts : Taken over by the Germans in 1943 for school 

children evacuated from Germany. The interior lost its character 
through rebuilding.

GRÓJEC—WARSA W VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE

Basilica type of synagogue. Built and decorated by the Polish 
Jewish architect and sculptor, Dawid Friedlaender. Usual equipment 
and furnishings used in synagogue.

Founded by the Jewish Community.
Pbesent Faots : Destroyed by the Germans.
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GRUDZIĄDZ Straty kultury polskiej

GRUDZIĄDZ — województwo pomorskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

MUZEUM MIEJSKIE, ul. Lipowa 28
Zawierało ok. 9000 eksponatów, z których 4000 stanowiły monety. Muzeum obejmo

wały cztery działy: prehistoria, numizmatyka, sztuka i historia oraz przyroda.
Założone w 1884 r.
Własność miasta Grudziądz.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców. Dalszy los eksponatów nieznany.

POMNIKI HISTORII
POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI, Rynek

Wzniesiony w 1930 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1940 r.

POMNIK ŻOŁNIERZA
Wzniesiony w 1930 r. w celu upamiętnienia rocznicy powstania listopadowego.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1940 r.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA RZEŹBIARZA W SZYMANOWSKIEGO
Wzniesiona w 1930 r.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w 1940 r.

GUMNISKA — województwo krakowskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ARCHIWUM SANGUSZKÓW
Zawierało kolekcję rękopisów i dokumentów na pergaminie rodziny Sanguszków 

i ich krewnych. Zostało one połączone z archiwami tej samej rodziny w Sławucie i Pod- 
horcach.

Własność prywatna.
STAN OBECNY: 61 skrzyń zostało skonfiskowanych przez Niemców i umieszczo

nych w Niemieckim Archiwum Państwowym w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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GRUDZIĄDZ—POMERANIA VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

municipal museum, 28, Lipowa Street
Contained over 9,000 exhibits, 4,000 of whieh were coins. ExhibitB 

were arranged in the four following sections : (1) Pre-history; (2) 
Numismatics ; (3) Art and History ; (4) Natural History.

Founded in 1884.
Property of the City of Grudziądz.
Pbesent Facts : Confiscated by the Germans. Further fate of 

eshibits is unknown.

MONUMENTS
memokial of independence, Rynek Sąuare

Erected in 1930.
Pbesent Facts : Pulled down by the Germans in 1940.

MONUMENT OF SOLDIEB

Erected in 1930, to commemorate the Polish Uprising.
Pbesent Facts : Pulled down by Germans in 1940.

PLATĘ COMMEMOBATING W. SZYMANOWSKI, SculptOt
Erected in 1930.
Pbesent Faots : Pulled down by Germans in 1940.

GUMNISKA—cracow voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

ABCHIVES OF THE SANGHSZKO FAMILY

Contained colleetion of manuscripts and parchment documents of 
the Sanguszko family and their relations. Amalgamated with the 
archives of the same family from Slawuta and Podhorce.

Private property.
Pbesent Facts : Sixty-one boxes were confiscated by the Germans 

and taken to the German State Archiyes in Cracow.
See : cbacow, Germ. Insi. German State Archims.
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GUMNISKA Straty kultury polskiej

GUMNISKA — ciąg dalszy

KOLEKCJA SANGUSZKÓW
Zawierała galerię portretów rodzinnych z XVIII i XIX w., kilka cennych portretów 

flamandzkich z XVI w., polskich z XVI w. i francuskich z XVIII w., a także wartościo
we perskie gobeliny z XVI w., kolekcję buław i bereł z XV-XVIII w., bogatą kolekcję 
zagranicznej porcelany, kolekcję drezdeńskiego, francuskiego i polskiego szkła oraz 
współczesną kolekcję rzeźb Madeyskiego z XIX i XX w.

Gromadzona przez stulecia; własność rodziny Sanguszków.
Niektóre z najcenniejszych dzieł zostały wywiezione za granicę przed rozpoczęciem 

wojny.
STAN OBECNY: Dom został zajęty przez władze niemieckie, właścicieli wyrzuco

no, a pozostające zbiory zostały skonfiskowane przez Komisję ds. przejęcia i zabezpie
czenia skarbów kultury i sztuki.

Kolekcja z PODHORCÓW, która była przechowywana w Gumniskach na czas woj
ny, została również skonfiskowana w tym samym czasie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

GUZÓW — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
KOLEKCJA SOBAŃSKICH

Zawierała galerię obrazów, antyczne meble, archiwa i bibliotekę. Własność prywat
na. W Guzowie została również umieszczona w czasie wojny kolekcja rodziny Potoc
kich z Chrząstowa.

STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w czasie działań wojennych we wrze
śniu 1939 r.
PATRZ: CHRZĄSTOWO, Inst. Kult., Kolekcja Potockich.

JABŁONNA — województwo warszawskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

KOLEKCJA POTOCKICH
Zbiory obejmowały archiwa, bibliotekę, kolekcję obrazów i antyków. Archiwa zawie

rały część archiwów króla Stanisława Augusta, archiwa zapisane przez króla Stanisła
wa, archiwa księcia Józefa Poniatowskiego oraz archiwa Teresy (z domu Poniatowskiej) 
Tyszkiewicz. Archiwa zawierały również dokumenty Ciołka Poniatowskiego, ojca króla 
Stanisława Augusta, łącznie ok. 200 obszernych zwojów dokumentów.
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GUMNISKA—cont.
COLLECTION OT THE SANGUSZKO FAMILY

Contained gallery of family portraits from the 18th and 19th cen
turies ; seyeral pi'ecious portraits, Flemish 16th century, Polish 16th 
century and French 18th century ; Persian tapestry from the 16th 
century. of great value; collection of batona and sceptres from 15th- 
18th centuries ; rich collection of foreign porcelain, collection of 
Dresden, French and Polish glass ; modern collection of sculptures 
from 19th/2Oth century by Madeyski.

Collected during many centuries ; property of Sanguszko family.
Some of the most valuable works were taken abroad before the war.
Peesent Facts : House occupied by German authorities, owners 

thrown out, and remaining collection confiscated by Commission for 
the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and Culture.

Collection from Podhoece which was stored in Gumniska for the 
duration of war was confiscated at the same time.
See : cracow. Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safe

guarding of Treasures of Art and Culture.

GUZÓW—POZSAN VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OT SOBAŃSKI FAMILY
Contained picture gallery, antique furniture, archives and library. 

Priyate property. The collection of the Potocki family from Chrzas- 
towo was deposited in Guzów for the duration of the war.

Peesent Facts : Destroyed by the Germans during the war aetivi- 
ties of September, 1939.
See : chezastowo, Gutt. Inst. Collection of Potocki family.

JABŁONNA—wabsaw voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION Ot POTOCKI FAMILY

The collection contained archiyes, library, collection of pictures, 
and collection of antiques. The archiyes contained: part of the 
archiyes of King Stanislas Augustus, the archiyes from the bequest 
of King Stanislas, the archiyes of Prince Jozef Poniatowski, archiyes 
of Teresa (nie Poniatowska) Tyszkiewicz. The Archiyes also con
tained the papers and documents of Ciołek Poniatowski, the father 
of King Stanislas Augustus, altogether about 200 large bundles of
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JABŁONNA Straty kultury polskiej

JABŁONNA — ciąg dalszy

Kolekcja obrazów składała się z części zbiorów królewskich, w tym dzieł włoskich, fla
mandzkich i holenderskich oraz późniejszych nabytków, w tym znanych obrazów szko
ły francuskiej, takich jak portret autorstwa Davida, przedstawiający Napoleona na 
przełęczy alpejskiej. Kolekcja antyków natomiast obejmowała dzieła z brązu, terakoty, 
wyroby rzemiosła artystycznego (ok. 100 eksponatów), ok. 90 oryginalnych rzeźb rzym
skich, głównie z I, II i III w., w tym kilka sarkofagów, rzymską Niobe, kopię oryginału 
greckiego, oraz grecką Stellę z IV w. p.n.e.

Własność Maurycego Potockiego
STAN OBECNY: Najcenniejsze eksponaty zostały skonfiskowane przez Niemców.

JAROCIN — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Zbudowany w stylu gotyckim w XV w.
STAN OBECNY: Wszelkie umeblowanie, szaty i naczynia liturgiczne zostały rozgra- 

bione przez Niemców; niektóre przedmioty i ubrania zostały wyrzucone na ulicę i tam 
pozostawione. Zabrudzone szaty sprzedano jako odzież używaną.

JAROSŁAW — województwo lwowskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ARCHIWUM MIEJSKIE
Zawierało szereg dokumentów na pergaminach (1518-1845), księgi sądowe, księgi 

cechów rzemieślniczych i inne dokumenty z XVI w. i wieków późniejszych.
STAN OBECNY: Podczas działań zbrojnych w 1939 r. zniszczono następujące doku

menty: 4 dokumenty na pergaminach (1562-1836), księgę testamentów (1590-1628), 
księgę Rady Miasta (1793), 3 księgi cechów (1825-1864), opis miasta (1789) i szereg in
nych dokumentów.

BUDOWLE SAKRALNE
KLASZTOR DOMINIKANÓW

Zabytkowy budynek. Archiwa zawierały dokumentację Dominikanów z Bochni, 
Łańcuta, Przemyśla, Sambora i Sieniawy. W klasztorze znajdowała się również biblio
teka.

STAN OBECNY: Zarekwirowany przez władze niemieckie w 1940 r.
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J ABLONNA—cont.
papers. The collection of pictures consisted of part of the Royal 
Collection, including works from the Italian, Flemish and Dutch Schools, 
and later additions, including well-known pictures of the French 
School, Buch as a portrait by David, representing Napoleon on the 
Alpine Pass. The collection of antiques contained bronzes, terra- 
oottas, exhibits of artistic crafts, about 100 objects ; about 90 originals 
of Roman sculpture, mainly from the Ist, 2nd and 3rd centuries. 
including some sarcophagi, a Roman Niobe, copy of the Greek original, 
and Greek Stella from the 4th century B.C.

Property of Maurice Potocki.
Pbeseht Facts : Most yaluable objects confiscated by the Germang.

JAROCIN—POZNAN VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

PABISH CHUB.CH

Built in Gothic style in 15th century.
Pbebent Facts : Entire fumiture, chasubles liturgical vessels 

and vestments, eto., looted by Germans, some part thrown into the 
streets and left there. When yestments were soiled they were sold 
as old olothes.

JAROSŁAW—lvov voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

MUMOTPAŁ AECHIVES
Contained several parchment documents (1518-1845); books of 

Law Courts, books of the guilds, and other documents dating back 
to the 16th century.

Peesent Facts : During military action in 1939 the following 
documents were destroyed : 4 parchment documents (1562-1836); 
l book of wills (testaments) (1590-162S); 1 book of the Town Couneil 
(1793); 3 guild books (1825-1864); description of the Town (1789); 
and several other documents.

RELIGIOUS BUILDINGS
MONASTEB.Y OF THE DOMINICANS

Historie building. The Archives contained records of the Dominicans 
from Bochnia, Łańcut, Przemyśl, Sambor, Sieniawa. There was also 
a Library.

Peesent Facts : Requisitioned by the German authorities in 1940.
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JAROSŁAW Straty kultury polskiej

JAROSŁAW — ciąg dalszy

KLASZTOR REFORMATÓW
Zabytkowy budynek z biblioteką i archiwami.
STAN OBECNY: Zarekwirowany przez władze niemieckie w 1940 r.

SYNAGOGA
Synagoga typu fortecznego; zawierała bogatą kolekcję sreber i haftów liturgicznych 

oraz cenną bibliotekę. Słynęła jako miejsce spotkań parlamentu żydowskiego w Polsce.
Założona przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

JĘDRZEJÓW -województwo kieleckie
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKJ PUBLICZNE I SZKOLNE
Własność prywatna i państwowa.
STAN OBECNY: Zawartość bibliotek została przez Niemców przeznaczona na 

przemiał w latach 1939-1940.

KALISZ — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA IM. ADAMA MICKIEWICZA, ul. Piłsudskiego 29

Biblioteka o charakterze oświatowym, specjalizująca się w naukach humanistycz
nych. Zawierała 25000 książek.

Założona w 1900 r.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

MUZEUM ZIEMI KALISKIEJ, pl. 11 Listopada
Zawierało ok. 3000 eksponatów o charakterze archeologicznym, etnograficznym, hi

storycznym i naukowym.
Założone w 1911 r.
STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW, ul. Stawiszyńska

Zbudowany w 1596 r.; przebudowany w XVIII w.
Własność jezuitów.
STAN OBECNY: Przekształcony przez Niemców w więzienie.
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JAROSŁAW—cont.
MONASTERY OF TM REFORMISTS

Historio building with archives and library.
Pbesent Facts : Requisitioned by the German authorities in 1940.

SYNAGOGUE
Synagoguo of the fortress type, contained a rich collection of syna- 

gogual silver and embroidery and a valuable synagogual library. 
This Synagogue is reputed to have. been the meeting place of the 
Jewish Parliament of Poland.

Founded by the Jewish Community.
Present Facts : Destroyed by the Germans.

JĘDRZEJÓW—KIELCE VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

PUBLIC AND SCHOOL LIBRARIES

Private and State property.
Present Facts : Turned into paper pulp by the Germans in 

1939/40. 

KALISZ—POZNAN VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

Mickiewicz libbary (Biblioteka im. Adama Mickiewicza), 29, Pił
sudskiego Street

Of generał educational oharacter, speeialised in books on humanistics.
Contained 25,000 books.

Founded in 1900.
Present Facts : Destroyed by the Germans.

museum oi’ kalisz province (Muzeum Ziemi Kaliskiej), 11, Listopada 
Square

Contained about 3,000 exhibits of archaeological, ethnographical, 
historical and sćientific character.

Founded in 1911.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

RELIGIOUS BUILDINGS
CHURCH of THE bernardines, Stawiszynska Street

Built in 1596 ; rebuilt in 18th century.
Property of the Jesuits.
Pbesent Faots : Turned into prison by Germans.
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KATOWICE Straty kultury polskiej

KATOWICE — województwo śląskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ARCHIWUM URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO, ul. Lompy
Zawierało akta i dokumenty dotyczące ostatnich dwudziestu lat historii Polski.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Przekształcone w katowicką filię Archiwum Państwowego we 

Wrocławiu.

AKTA POLSKIEJ KOMISJI PRACY
Zawierały istotne dokumenty związane z polskim przemysłem górniczym i sprawami 

administracyjnymi. Ewakuowane do Warszawy przed wybuchem wojny.
STAN OBECNY: Akta zostały odnalezione w Warszawie przez Niemców, którzy 

skonfiskowali je i umieścili w katowickim oddziale Niemieckiego Archiwum Państwo
wego we Wrocławiu.

BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA CZYTELNI LUDOWYCH
Własność prywatnej instytucji pod nazwą „Towarzystwo Czytelni Ludowych”.
STAN OBECNY: Całkowicie zniszczona przez Niemców w latach 1939-1940.

BIBLIOTEKA INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO, ul. Francuska 12
Zawierała publikacje dotyczące kultury Śląska.
Założona w 1934 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców wraz z najcenniejszymi tomami, 

które zostały umieszczone w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Polska Akademia Umiejętności.

ŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Francuska 12
W 1938 r. posiadała 95000 tomów. W tym samym roku dołączono do niej Bibliotekę 

Parlamentu Śląskiego.
Założona w 1924 r. Własność państwa polskiego.
STAN OBECNY: Polskie książki zostały przeniesione przez Niemców do Landesbi- 

bliothek w Bytomiu w 1940 r. Reszta biblioteki została całkowicie zgermanizowana.
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KATOWICE—SILESIA VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

aechives of the voivod’s offioe (Archiwum Urzędu Wojewódzkiego) 
Lompy Street

Contained filea and documents relating to the last 20 years of 
Poland’s history.

State property.
Pbesent Faots : Changed into Katowice branch of Breslau State 

Archiyes.

CULTURAL INSTITUTIONS
abchtybs of the polish wobk commission (Akta Polskiej Komisji 
Pracy)

Contained important records connected with the Polish mining 
industry and administration. Evacuated to Warsaw before the 
outbreak of war.

Pbesent Faots : Found in Warsaw by the Germans, who confiscated 
them and sent them to Katowice Department of German State Archives 
of Breslau.

libbaby of “ pofulab libbabies society ” (Biblioteka Tow. Czytelń 
Ludowych).

Property of a Private Social Institution, “ Popular Libraries Society.”
Pbesent Facts : Completely destroyed by the Germans in 1939/40.

libbaby of silesian institute, 12, Francuska Street
Contained publications relating to the culture of Silesia.
Founded in 1934.
Pbesent Faots : Confiscated and remoyed by the Germans, 

together with most yaluable yolumes of the Library, which had been 
deposited at the Academy of Science and Learning in Cracow.
See : cbaoow, Cult. Inst. Academy of Science and Learning.

silesian Public LIBBABY, 12, Francuska Street
In 1938 it contained 95,000 yolumes. In the same year the Library 

of the Silesian Parliament was incorporated in this Library.
Founded in 1924. Property of the Polish State.
Pbesent Facts : Polish books taken to the Landesbibliothek in 

Beuthen by the Germans in 1940. The rest of the library was com
pletely germanised.
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KATOWICE — ciąg dalszy

MUZEUM ŚLĄSKIE, ul. Lompy
Muzeum składało się z sześciu głównych działów: sztuka sakralna, galeria sztuki 

XIX-wiecznej i współczesnej, rzemiosło artystyczne (trzy powyższe działy zawierały 700 
eksponatów), prehistoria (303 eksponaty), etnografia (2500 eksponatów) i przyroda. 
Pozostałe działy zawierały przykłady wyrobów przemysłu śląskiego oraz pamiątki po 
powstaniach śląskich i plebiscycie. Dział sztuki sakralnej obejmował bogatą kolekcję 
obrazów i rzeźb średniowiecznych, a także eksponaty reprezentujące wczesną sztukę 
sakralną, takie jak tryptyki, obrazy cechowe oraz rzeźby z początku XV w. oraz przy
kłady sztuki późnego gotyku, renesansu i baroku. Dział ten zawierał ponadto przykła
dy stolarstwa i rzeźby religijnej, hafty i tkaniny kościelne, ornaty pochodzące 
z XV-XVIII w. (wśród których znajdowały się cenne francuskie tkaniny z okresu roko
ko), eksponaty ze złota (zwłaszcza z okresu późnego baroku), szkła i ceramiki (przede 
wszystkim śląskiej z XVIII i początku XIX w.), cenną kolekcję gobelinów, a także ślą
skich koronek, haftów i strojów ludowych. Galeria obrazów zawierała dzieła Matejki, 
Grottgera, braci Gierymskich, Kotsisa, M. Gottlieba, P. Michałowskiego, J. Kossaka, 
Brandta, Chełmońskiego, J. Malczewskiego, W. Tetmajera, Falata, Wyczółkowskiego, 
Mehoffera, Boznańskiej, Pankiewicza, Weissa, Sichulskiego i Ślewińskiego.

Założone w 1927 r. Własność państwowa.
STAN OBECNY: Wszystkie zbiory zostały przed wojną przewiezione do Lublina; po 

zawieszeniu broni zostały skonfiskowane przez Niemców. Dr Franz Pfutzenreiter, dy
rektor muzeum w Bytomiu (Beuthen), przybył, by przejąć zbiory. Według informacji, 
która nie została potwierdzona, zbiory zostały umieszczone w muzeum w Bytomiu. No
wy gmach Muzeum Śląskiego został zburzony.

AKADEMIA MUZYCZNA, ul. Wojewódzka 45
Założona w 1920 r. Własność państwowa.
STAN OBECNY: Biblioteka i wyposażenie Akademii zostało rozproszone i częścio

wo rozgrabione.

KAZIMIERZ NAD WISŁĄ — województwo lubelskie
BUDOWLE SAKRALNE

STARA SYNAGOGA
Synagoga w stylu gotyckim z renesansowym przedsionkiem. Poza tradycyjnym wypo

sażeniem synagogi, takim jak zwoje Tory zdobione srebrnymi koronami, haftowane 
draperie i sukienki na Torę wykonane przez polskich Żydów,
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KATOWICE

KATOWICE—cont.
silesian museum, Lompy Street

The Museum was divided into six main departments : (1) Ecclesias- 
tical art; (2) Gallery of 19th century and modern art; (3) Artistic 
industry (the three above mentioned departments contained 700 
exhibits); (4) Prehistory (303 specimens) ; (5) Ethnography (2,500 
specimens) ; (6) Natural history. The remaining departments con
tained specimens of Silesian industry, souvenirs from the Silesian 
insurrections and plebiscite. (1) The Ecclesiastical Art department 
contained a large collection of paintings and Mediaeval sculpture, and 
exhibits of earliest ecclesiastical art such as triptychs, guild pietures, 
sculptures, dating from the beginning of the 15th century. There 
were also specimens of late Gothic, Renaissance and Baroąue art. 
Furthermore the museum contained specimens of church joinery and 
earying; also embroideries, and woven fabrics; chasubles dating 
from the 15th to the 18th centuries, among which were valuabłe French 
fabrics of the Rococo period ; worka in gold, especially late Baroąue ; 
glass, ceramice, especially rich Silesian pottery of the 18th and also 
the beginning of the 19th centuries ; a valuable collection of tapestries ; 
a collection of Silesian lace and embroideries; Silesian costumes. 
(2) The picture gallery included paintings by Matejko, Grottger, 
Gierymski brothers, Kotsis, M. Gottlieb, P. Michałowski, J. Kossak, 
Brandt, Chełmoński, J. Malczewski, W. Tetmajer, Fałat, Wyczółkowski, 
Mehoffer, Boznanska, Pankiewicz, Weiss, Sichulski, Slewinski.

Founded in 1927. State property.
Pbesent Facts : The entire collection was taken to Lublin before 

the war ; after the cessation of hostilities it was confiscated by the 
Germans. Dr. Franz Pfutzenreiter, the director of the Museum in 
Beuthen came to fetch the collection. According to unverified infor- 
mation, it was removed to the Museum in Bytom (Beuthen). The 
new building of the Katowice Museum was completely pulled down.

academy ot music, 45, Wojewódzka Street
Founded in 1920, State property.
Pbesent Faots : Library and furniture scattered, partly removed.

KAZIMIERZ ON THE YISTULA—lublin voivodship
RELIGIOUS BUILDINGS

OLD SYNAGOGUE
Gothic style with a Renaissance porch. Besides the usual eąuipment 

and furnishings for use in synagogue, such as manuscript Law Scrolls 
with silver crowns, embroidered hangings, mantles, curtains, etc.,
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KAZIMIERZ NAD WISŁĄ — ciąg dalszy

synagoga ta posiadała antyczne lichtarze, mosiężne reflektory, zdobiony modlitewnik 
z XV w. i inne rękopisy.

Założona przez Gminę Żydowską w XV w.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

KĘPNO — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Synagoga typu bazylikowego, zbudowana prawdopodobnie przez architekta i rzeź
biarza Dawida Friedlaendera. Zawierała niezwykłą szafę ołtarzową z rzeźbami Friedla- 
endera przedstawiającymi żydowskie instrumenty muzyczne.

Założona przez Gminę Żydowską w XVIII w.
STAN OBECNY: Rozgrabiona przez Niemców.

KIELCE — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM STAROSTWA KIELECKIEGO

Zawierało akta i dokumenty starostwa.
STAN OBECNY: Dokumenty zostały przeniesione do Niemieckiego Archiwum 

Państwowego w Kielcach.
PATRZ: KIELCE, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM ODDZIAŁU KIELECKIEGO NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Zawierało akta kieleckiego oddziału Najwyższej Izby Kontroli.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i umieszczone w Niemieckim Ar

chiwum Państwowym w Kielcach.
PATRZ: KIELCE, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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KAZIMIERZ ON THE YISTULA

KAZIMIERZ ON THE YISTULA—cont.
executed by Polish-Jews, it contained antigue candalabra and brasa 
reflectors of value ; an illuminated prayer book from the 15th century, 
and other manusoripts, were in the synagogue library.

Founded by the Jewish Community in the 15th century.
Peesbnt Facts : Destroyed by the Germans.

KĘPNO—POZNAN YOIYODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE

Synagogue of the Basilica type, probably built by the Polish- Jewish 
architect and sculptor, Dawid Friedlaender. It contained a remark- 
able shrine with sculptures by Friedlaender representing Jewish 
musical Instruments.

Founded by the Jewish Community in 18th century.
Peesbnt Facts : Looted by the Germans.

KIELCE—KIELCE VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

aechiyes of the county Office (Archivum Starostwa Kieleckiego) 
Contained records and files of the Office.
Peesent Facts : Remoyed to German State Archives in Kielce.

Se® : kielce, Germ. Inst. German State Archives.

CULTURAL INSTITUTIONS
ABOHIVES OF THE KIELCE DEPARTMENT OF THE CHIEF BOARD OF CONTEOL
(Archiwum Oddziału Kieleckiego Najw Izby Kontroli)

Contained records of the Kielce department of the Chief Board of 
Control.

State property.
Peesent Facts : Confiscated by the Germans and remoyed to the 

German State Archives in Kielce.
See : Kielce, Germ. Inst. German State Archives.
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ARCHIWUM URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Zawierało dokumenty lokalnej administracji z lat 1918-1939.
STAN OBECNY: Uległo znacznemu zniszczeniu. Akta zostały zabrane do niemiec

kich urzędów administracyjnych.

ARCHIWUM MIEJSKIE, Ratusz
Zawierało głównie akta i dokumenty byłych władz carskich. Podczas pierwszej woj

ny światowej zostały one częściowo zniszczone przez armię niemiecką.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i umieszczone w Niemieckim Ar

chiwum Państwowym w Kielcach.
PATRZ: KIELCE, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE, ul. Mickiewicza 5
Zawierało dokumenty byłego rządu carskiego i innych władz administracyjnych 

okręgu kieleckiego. Obejmowało ok. 20000 tomów.
Założone w 1920 r. Własność państwowa.
STAN OBECNY: Zamknięte przez Niemców i dwukrotnie przenoszone do innych 

budynków, co spowodowało wielki chaos w zbiorach. Archiwum zostało ponownie 
otwarte 1 grudnia 1940 r. jako Niemieckie Archiwum Państwowe.
PATRZ: KIELCE, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Wesoła 26
Biblioteka o charakterze ogólnooświatowym. W 1932 r. posiadała 15606 tomów.
Założona w 1909 r.
STAN OBECNY: Zbiory zostały przeznaczone przez Niemców na przemiał.

BUDYNKI, PAŁACE
RATUSZ, Rynek

Zbudowany w XVIII w.
STAN OBECNY: Przebudowany w 1941 r. przez Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
SEMINARIUM DUCHOWNE

Zabytkowy budynek z XVII w.
STAN OBECNY: Przejęte i splądrowane przez armię niemiecką w latach 1940-1941 r.
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KIELCE

KIELCE—cont.
CULTURAL INSTITUTIONS 

abchives of votvod’s Office (Archiwum Urzędu Wojewódzkiego) 
Contained records of local administration between 1918-1939. 
Pbesent Facts : Suffered some damage. Taken to German ad- 

ministratiye offices for reference.

MUKicrpAŁ abchives, Town Hall
Contained chiefly records and files of the former Tsarist authorities. 

During the last war they were partly destroyed by the German army.
Pbesent Facts : Confiscated by the Germans and taken to the Ger

man State Archiwa in Kielce.
See : kielcb, Germ. Inst. German State Archwes.

STATE abohiyes, 5, Mickiewicza Street
Contained records of former Tsarist Government and other adminis- 

trative authorities of Kielce province. There were about 20,000 
volumes.

Founded in 1920. State property.
Pbesent Facts : At first closed by the Germans, and twice moved 

to different buildinga. This caused such disorder that everything will 
have to be put in order from the very beginning. The archiwa were 
re-opened on Deeember lat, 1940, as German State Archiwa.
See : kieloe, Germ. Inst. German State Archwes.

PUBLIC libbaby, 26, Wesoła Street
Of generał educational character. In 1932 contained 15,606 volumes.
Founded in 1909.
Pbesent Facts : Remowd by the Germans and used for paper 

pulp.

HOUSES, PALACES 
town hall, Market Place

Built in 18th century.
Pbesent Facts : Re-built in 1941 by Germans.

RELIGIOUS BUILDINGS
ECOLESIASTIOAL SEMINAB

Historical building from the 17th century.
Pbesent Facts : Occupied and plundered by the German Army 

in 1940/41.
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INSTYTUCJE NIEMIECKIE
NIEMIECKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE

Otwarte 1 grudnia 1940 roku. Utworzone głównie ze zbiorów Państwowego Archi
wum w Kielcach, oraz archiwów polskich urzędów stanu cywilnego i archiwów lokal
nych. Podczas przygotowań nowego archiwum Niemcy wydali rozkaz, aby wszystkie 
archiwa dotyczące terenów wcielonych do Rzeszy zostały wysłane do Niemiec.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem. Główne Biuro ds. Administracji Archiwów Generalnej 

Guberni.
PATRZ: KIELCE, Inst. Kult., Archiwum Urzędu Powiatowego, Archiwum kieleckiego od

działu NIK-u. Archiwum miejskie, Archiwum państwowe.

KOCK — WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Budynek barokowy, zbudowany w 1719.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców.

KOLIBKI — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Stary, drewniany kościółek wiejski.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1939r.

KOŁO — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BERNARDYNÓW

Zbudowany w 1456 r., przebudowany w latach 1773-1778 w stylu rokokowym.
STAN OBECNY: Ograbiony przez Niemców w listopadzie 1941r i zamieniony na 

skład meblowy.
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KIELCE

KIELCE—cont.
GERMAN INSTITUTIONS

GERMAN STATE ABOHIVES

Opened on December lat, 1940. Mainly composed of State Archives 
from Kielce, and also contained Polish records from register offices 
and local archives. While preparing the new archives the Germans 
gave orders for all records concerning the annexed territories to be 
sent to Germany.
See : cbacow, Germ. Inst. Head Office for the Administration of 

Archives in the Generalgowuernement.
Sbb : kiblcb, Gult. Inst. Archives of the Gounty Office. Archiues of the 

Kielce department of the Chief Board of Control. Municipal 
Archives. State Archwes.

KOCK—LUBLIN YOIYODSHIP

RELIGIOUS BUILDINGS
PARISH OHUBOH

Baroąue building, founded in 1719.
Present Facts : Pulled down by the Germans.

KOLIBKI—POMERANIA YOIYODSHIP 
RELIGIOUS BUILDINGS 

OHUBOH

Old wooden country church.
Present Faots : Pulled down by the Germans in 1939.

KOLO—LODŹ YOIYODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

CHUROH AND MONASTERY ON THE BERNARDINES

Founded in 1456, altered between the years 1773-1778 in the Rococo 
style.

Present Facts : Plundered by Germans in November, 1941, and 
turned into repository for furniture.
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KOLNO — WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

XVIII-wieczna synagoga z ciekawą szafą ołtarzową z rzeźbionymi drzwiami.
Ufundowana przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

KOŃSKIE — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Ciekawa XVIII-wieczna drewniana synagoga z malowidłami ściennymi.
Założona przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY:Zniszczona przez Niemców.

KÓRNIK — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA INSTYTUTU KÓRNICKIEGO

Dzieła o tematyce humanistycznej. W 1937 r. zawierała ponad 80000 tomów, doku
menty prawne z XIII-XV w; 1600 rękopisów; ponad 120 inkunabułów; obszerną kolek
cję polskich książek z XVLXVII w.; 40 atlasów oraz kolekcję polskich map z XVI 
i późniejszych wieków. Przy bibliotece znajdowało się archiwum wraz z XVI-wieczny- 
mi dokumentami dotyczącymi rodzin Działyńskich i Zamoyskich. Ze względu na istot
ną rolę, jaką te rodziny odegrały w życiu politycznym Polski, wiele z wyżej 
wymienionych materiałów miało rangę oficjalnych dokumentów państwowych.

Biblioteka została założona w 1817 r. przez Adama Tytusa Działyńskiego w Konarze- 
wie. Przeniesiona do Kórnika w 1828 r.

STAN OBECNY: Najcenniejsze przedmioty z biblioteki oraz części kolekcji zostały 
umieszczone w kilkunastu skrzyniach i na krótko przed wojną przeniesione do Biblio
teki Zamoyskich w Warszawie. Po zakończeniu działań wojennych Niemcy zabrali 
skrzynie z powrotem do Kórnika, a bibliotekę zamieniono na instytucję niemiecką, 
związaną z niemieckim Instytutem Badań Wschodnioeuropejskich.
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KOLNO—BIAŁYSTOK VOIVODSBIP
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE

Synagogue of the 18th century containing an interesting sculptured 
shrine with carved doors.

Founded by the Jewish Community in the 18th century.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

KOŃSKIE—LODŹ VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE
An interesting 18th century wooden synagogue with mural interior 

decoration.
Founded by the Jewish Community.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

KORNIK—POZNAN YOIYODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

LIBBABY OE K0BNIK INSTITUTE
Works on humanistic subjects. In 1937 it contained over 80,000 

yolumes, muniments from the 13th-15th century, 1,600 manuscripts, 
over 120 incunabula, a big collection of 16th-17th century Polish books, 
40 atlases and a collection of Polish maps from the 16th century on- 
wards. At the library were the Archives with documents from the 
16th century relating to the families of Dzialynski and Zamoyski. 
In consideration of the important part which these families played in 
the political life of Poland, many of the aboye mentioned had the 
character of official State documents.

Founded in 1817 by Adam Tytus Dzialynski in Konarzewo. Re- 
moved to Kornik in 1828.

Pbesbnt Facts : The most valuable objects from the library and a 
part of the collection were put into morę than a dozen boses and, 
shortly before the war were deposited at the Zamoyski Library in 
Warsaw. After cessation of hostilities the Germans took the boxes 
back to Kornik, and the library was turned into a German institution, 
attached to the German State Institute for Research on Eastern Europę.
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MUZEUM INSTYTUTU KÓRNICKIEGO
Muzeum zostało podzielone na kilka działów, w tym galerię obrazów, galerię rzeźby 

oraz zbrojownię.
Galeria obrazów zawierała głównie portrety polskich artystów z XVII i XVIII w. 

przedstawiające byłych właścicieli zamku, ich rodziny i krewnych oraz portrety królów 
polskich, dowódców wojskowych i uczonych. Galeria posiadała także dzieła zagranicz
nych artystów. Pośród wczesnych polskich obrazów znajdował się kodeks z miniaturami 
rodziny Szydiowieckich. Szkolę polską reprezentowały również: wizerunek Gorkiego 
datowany na 1529 r., portret króla Zygmunta Starego, pełnowymiarowy portret króla 
Władysława IV, dwa obrazy przedstawiające przybycie polskich posłów, Radziwiłła 
i Ossolińskiego do Rzymu oraz obrazy XVIII-XIX w malarzy takich, jak Norblin, Bro
dowski, Stattler, Simmler, Grottger, J. Kossak, Matejko. Obrazy zagranicznych malarzy 
obejmowały kilka dzieł szkoły flamandzkiej, dwa portrety Sylwestra de Mirysa, portrety 
Lampiego i Grassiego, pastele Marteau, dwa portrety Rotariego, oraz cztery szkice olej
ne Bacciarellego, wykonane dla Zamku Królewskiego w Warszawie.

Galeria rzeźby obejmowała dzieła z brązu i gipsu, głównie francuskiego pochodze
nia, datowane na połowę XVII w., portrety rodziny Zamoyskich, statuetki itd.

Zbrojownia zawierała ponad 200 eksponatów, wszystkie z XVI-XVII w., z wyjąt
kiem dwóch rzymskich mieczy z brązu, dwóch żelaznych mieczy z XI w. oraz pary śre
dniowiecznych francuskich ostróg. Wśród zbroi znajdowało się 10 kompletów, a także 
jedna zbroja husarska wraz ze skrzydłami i kolczugą, kolekcja mieczy, pałaszy, pol
skich i tureckich szabli, orientalnych sztyletów (ok. 50 eksponatów). Pośród tych ostat
nich znajdowała się szabla Jana III Sobieskiego. Poza tym ok. 40 sztuk broni palnej, 
niektóre z nich bogato inkrustowane; wykwintne ryngrafy z herbami i napisami, nie
które z czystego złota, halabardy, bębny oraz mała armata; w końcu cenna kolekcja 
siodeł i uprzęży zarówno polskich jak i tureckich; wyjątkowo interesujący był ogrom
ny bialo-srebrny czaprak, który łącznie z siodłem i uprzężą należał kiedyś do króla Mi
chała Korybuta Wiśniowieckiego oraz wschodnie siodło wysadzane klejnotami. 
Wyroby z metalu można było podzielić na dwie grupy, pierwsza z nich zawierała przy
kłady rzemiosła XVI-XVII w., takich jak polskie, zachodnie i wschodnioeuropejskie 
puchary, kielichy, dzbany, talerze, łyżki, pasy itp. wykonane ze złota, bądź ze srebra. 
Druga grupa, licząca ponad 20 eksponatów, zawierała głównie biżuterię z XIX w., 
przeważnie pamiątki rodzinne lub narodowe, niektóre z nich należały do księcia Józe
fa Poniatowskiego. Ponadto zbiory kórnickie zawierały przykłady średniowiecznej 
sztuki sakralnej np. srebrny, romański krzyż, kropielnice do wody święconej, reli
kwiarz, srebrny kielich itd.
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KORNIK—cont.
MUSEUM OJ? KORNIK INSTITUTE

The Museum was divided into several departments, including a 
Picture Gallery, Gallery of Sculptures, and Armoury.

The Picture Gallery contained mainly portraits by Pohsh artists 
of the 17th and 18th centuries of past owners_ of the Castle, their 
families and relations, and portraits of Polish Kinga, military leadera 
and scholara. Other pictures included works by Polish and. foreign 
artists. Among early Polish paintings was the Code,x, with miniatures 
of the Szydlowiecki family. The Polish School was also represented 
by an effigy of Gorki dated 1529, a portrait of King Sigismund the Old, 
and a full-lencdh portrait of King Ladislas IV, two pictures portraymg 
the arrival of the Polish delegates, Radziwiłł and Ossoliński in Ronie, 
and 18th/19th century painters such as Norblin, Brodowski, Stattler, 
Simmler, Grottger, J. Kossak, Matejko. Pictures of foreign painters 
included. sonie from the Flemish School, two portraits by Silvestre de 
Mirys, others by Lampi and Grassi, pastels by Marteau, two portraits 
by Rotari, and four oil sketches by Bacciarelli, executed-for the Royal 
Castle in Warsaw.

The Gallery of Sculptures contained works in bronze and plaster, 
mainly of French origin, dating from about the middle of the 17th 
century, portraits of the Zamoyski family and statuettes, etc.

The Armoury contained over 200 exhibits all from the 16th and 
17th centuries, with the exception of two bronze Roman swords, two 
iron swords of the 1 Ith century and a pair of French mediaeval spurs. 
Among the armour were 10 complete sets, also one complete Hussar s 
armour with wings and coat of mail, and a collection of swords, broad- 
swords, Polish and Turkish sabres, Oriental daggers (over 50 exhibits). 
Among the latter was the sabre of King John III Sobieski. There 
were about 40 firearms, some of which were richly encrusted, ornate 
gorgets with coats of arins and inscriptions, several of pure gold, 
halberds, drums and smali cannon; and lastly, a valuable collection 
of saddles and harnesses, both Polish and Turkish, specially notable 
being the huge wbite and silver saddle cloths which, together with a 
saddle and harness, were the property of King Michał Korybut U isnio- 
wiecki, and an Eastern saddle set with jewels. There were two groups 
of metal works of art, the first included examples of 16th and 17th 
century workmanship, such as Polish and Western and Eastern 
European tumblers, goblets, pitchers, plates, spoons, belts, etc., 
executed either in gold or silver. The second group, oyer 20 exhibits, 
included mainly jewellery from the 19th century, usually either iamily 
or national souvenirs, some pieces of which had belonged to Pnnce 
Joseph Poniatowski. Moreover, the Kornik Collection contained 
specimens of mediaeval ecclesiastical art such as a silver Romanesąue
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KÓRNIK Straty kultury polskiej

KÓRNIK — ciąg dalszy

Kolekcja wyrobów tkanych obejmowała hafty z gotyckich ornatów, orientalne kobier
ce, kolekcję 25 pięknie zachowanych XVIII-wiecznych polskich pasów, polskie stroje 
i mundury pochodzące z powstań 1831 r. i 1848 r. itd. Wyroby ceramiczne to przede 
wszystkim porcelana z Saksonii, Sevres i Berlina z XVIII i początku XIX w., w tym sta
tuetki, serwisy, wazy. Do narodowych pamiątek należały: ołtarz połowy króla Jana III 
Sobieskiego, wykonany ze srebra przez polskiego złotnika Łukasza Walewskiego 
w pierwszej połowie XVII w., oraz klawesyn Klaudyny Potockiej na którym grywał 
Chopin. Były tam również cenne meble w stylu empire, kilka gotyckich i renesansowych 
trumien, meble XVII-wieczne, oraz kilka przykładów sztuki chińskiej.

Muzeum w Kórniku posiadało kolekcję archeologiczną, której eksponaty pochodzi
ły niemal wyłącznie z pobliskich terenów; kolekcję monet zarówno polskich jak i zagra
nicznych (ok. 6.000 sztuk), głownie z okresu średniowiecza (IX-XI w.), oraz kolekcję 
eksponatów etnograficznych z Australii.

STAN OBECNY: Część zbiorów oraz najcenniejsze dzieła z biblioteki zostały 
umieszczone w kilkunastu skrzyniach i złożone przed wojną w bibliotece Zamoyskich 
w Warszawie. Podczas pożaru w bibliotece jedna ze skrzyń zawierająca srebro rokoko
we, stół oraz nakrycia stołowe z tego samego okresu została doszczętnie spalona. Po za
wieszeniu broni Niemcy zabrali pozostałe skrzynie z powrotem do Instytutu 
Kórnickiego, który zamieniono na instytucję niemiecką.

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Drewniana synagoga z XVIII w. z pięknymi malowidłami ściennymi.
Założona przez Gminę Żydowską w 1767 r.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

KOWAL — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Stary kościół wiejski.
STAN OBECNY: Skonfiskowany przez Niemców i zamieniony na baraki dla żydow

skich robotników przymusowych. Zniszczono dekoracje wnętrza, ołtarze, naczynia oraz 
szaty liturgiczne.
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KORNIK

KORNIK—cont.
cross, holy water stoups, a reliquary, a silver ehalice, etc. _ The collec
tion of woven fabrics included embroideries from Gothic chasubles, 
Oriental tapestries, a collection of 25 beautifully preserved 18th 
century Polish belts, Polish costumes and uniforms, dating from the 
insurrections of 1831 and 1848, etc. Ceramics were represented 
mainly by Saxon, Sevres and Berlin porcelain from the 18th and 
early 19th centuries, including statuettes, service sets, vases. To the 
national souvenirs belonged the camp altar of King John III Sobieski, 
madę of silver by a Polish goldsmith, Lucas Walowski, in the first 
half of the 17th century, and the harpsichord of Claudine Potocka, on 
which Chopin used to play. There was also yaluable furniture of the 
Empire period, as well as a few Gothic and Renaissance coffins, several 
items of 17th century furniture, and some Chinese works of art.

The Komik Museum owned an arohaeological collection almost 
exclusively relating to the surrounding district; a collection of numis- 
matics (about 6,000), both Polish and foreign, mainly mediaeval, from 
the 9th-llth century ; and a collection of exhibits of Australian 
ethnography.

Present Facts : Part of the Collection and the most valuable 
works from the Library were put into morę than a dozen boxes and 
deposited, before the war, at the Zamoyski Library in Warsaw. During 
a fire at the Library one of the boxes containing Rococo silver, table 
and tableware from the same period, was completely burnt. After 
cessation of hostilities the Germans took the remaining boxes back to 
the Kornik Institute, which was turned into a German institution.

RELIGIOUS BUILDINGS
SYNAGOGUB

Wooden synagogue of the 18th century with remarkable mura 
deeoration.

Founded by the Jewish Community in 1767.
Pubsent Facts : Destroyed by the Germans.

KOWAL—POMERANIA VOIVODSHIP 
RELIGIOUS BUILDINGS 

CHUBCH
Old country church.

Present Facts : Confiscated by the Germans and turned into bar- 
racks for Jewish hard-labourers. Interior decorations, altars, 
liturgical piąte and vestments, ruined.
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KRUPĘ Straty kultury polskiej

KRUPĘ — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDYNKI, PAŁACE
ZAMEK

Zrujnowany podczas wojen, ale fragmenty, które przetrwały stanowiły ciekawy przy
kład polskiej architektury średniowiecznej.

Zbudowany w XIV w.
STAN OBECNY: Całkowicie zniszczony przez Niemców, którzy na jego miejscu po

stawili warsztat samochodowy.

KRUSZYNA — województwo łódzkie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ
Ufundowany przez rodzinę Lubomirskich w 1614 r.
STAN OBECNY: Kościół zburzony przez Niemców w latach 1939-1940; archiwa 

zniszczone. Na jego miejscu ułożono mozaikę w kształcie swastyki.

KRZESZOWICE — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM POTOCKICH

Zawierało rejestry oraz dokumenty dotyczące historii rodziny.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Skonfiskowane razem z archiwum tej samej rodziny z Krakowa 

i zabrane do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Archiwum Potockich.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Niemieckie Archiwum Państwowe.

BUDYNKI, PAŁACE
PAŁAC POTOCKICH

Zawierał archiwum rodzinne, galerię obrazów, kolekcję mebli, cenne, zabytkowe 
rzeźby i wazy oraz piękną, starą, XVII-wieczną, gdańską klatkę schodową.
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KRUPĘ—POZNAN VOIVODSHIP
HOUSES, PALACES

CASTLE

Ruined by many wars, but remaining parta were interesting esamples 
of Polisb mediaeval architecture.

Built in 14th century.
Pbesent Facts : Completely destroyed by Germans, who erected 

in its place a storę for yęhicles.

KRUSZYNA—lodź vopvodship

RELIGIOUS BUILDINGS
Chubch

Founded by Lubomirski family in 1614.
Pkbsent Facts : Church pulled down by the Germans in 1939/40; 

archives destroyed. In its place a swastika was laid out in mosaic.

KRZESZOWICE—cracow voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

ABCHIVES OF THE POTOCKI FAMILY

Contained records and documents relating to the history of the 
family.

Private property.
Present Facts : Confiscated together with the archives of the 

same family from Cracow, and taken to German State Archiyes in 
Cracow.
See : cbacow, Cult. Inst. Archines of the Potocki family.
See : cbacow, Gertn. Inst. German State Archwes.

HOUSES, PALACES
HOUSE OF THE POTOCKI FAMILY

Contained family archives, picture gallery, and collection of furniture, 
valuable antiąue seulptures and vases, with beautiful old 17th century 
Danzig staircase.
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KRZESZOWICE Straty kultury polskiej

KRZESZOWICE — ciąg dalszy

Rezydencja wzniesiona w latach 1850-59 przez Francesco Lanciego, według projektu 
Karla Schinkla, który zrealizował w 1823 r., podobnie jak projekt kościoła i innych bu
dynków w Krzeszowicach, na zamówienie Artura Potockiego. Własność rodziny Potoc
kich. Ta sama rodzina posiadała również Pałac pod Baranami w Krakowie.

STAN OBECNY: Dzięki udziałowi wybitnego niemieckiego architekta Schinkla 
w projektowaniu budynku w Krzeszowicach, Niemcy traktowali miasto, które zwali 
Kressendorf jako „niemiecką wieś, świadectwo istnienia niemieckiej kultury w Polsce”. 
Rezydencję ofiarował gubernatorowi Frankowi Hitler. Kilka pokoi wyposażono mebla
mi pochodzącymi z Muzeum Narodowego w Krakowie (dział Baracza). Archiwum po
łączono z Niemieckim Archiwum Państwowym w Krakowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Muzeum Narodowe, Dział Baracza.
PATRZ: KRAKÓW, Budynki, Pałace, Pałac Potockich.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

KSIĄŻNICE WIELKIE — województwo kieleckie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
Tryptyk w późnogotyckim stylu, pochodzący z końca XV w. Centralna płycina, rzeź

biona w drewnie, przedstawia Zaśnięcie N.M.P.; malowane portale boczne.
Wykonany w 1491 r. przez „mistrza z Książnic Wielkich”, który wspomagał Wita 

Stwosza podczas prac nad głównym ołtarzem kościoła Mariackiego w Krakowie, gdzie 
wyrzeźbił górną część tryptyku przedstawiającą koronację N.M.P. Jeśli chodzi o formę 
i treść, tryptyk w Książnicach Wielkich jest imitacją tryptyku w Krakowie. Jest on jed
nym z arcydzieł szkoły krakowskiej XV w.

STAN OBECNY: Zrabowany przez Niemców na polecenie Komisji ds. przejęcia 
i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki.
PATRZ:KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

200



Cultural Losses ofPoland

KRZESZOWICE

KRZESZOWICE—cont.
House built in 1850-59 by Francesco Lanci, according to Karl 

SehinkePs plans which be esecuted in 1823, together witb the church 
and other buildings in Krzeszowice, at the order of Arthur Potocki. 
Property of the Potocki family. The same family also owned the house 
“ Under the Ram ” in Cracow.

Presekt Facts : Owing to the contribution of the eminent German 
architect, Schinkel, to the planning of the buildings in Krzeszowice, 
the Germans considered the town which they called Kressendorf as 
“ das deutsche Dorf, ein Zeuge der Germanischen Kultur in Polon.” 
House presented to Govemor General Frank by Hitler. Several 
rooms furnished with ohjects taken from Cracow National Museum 
(Baracz Department). Arehives fused with the German State Archives 
in Cracow.
See : cracow, Cult. Insi. National Museum, Baracz department. 
See : cracow, Houses, Palaces. House of the Potocki family.
See : cracow, Germ. Inst. German State Archwes.

KSIĄŻNICE WIELKIE—kielce voivodshtp
RELIGIOUS BUILDINGS

PAIUSH CHUBCH

Triptych in late Gothic style, dating back to the end of 15th century. 
The central panel, carved in wood, represents the Death of the Blessed 
Yirgin Mary ; painted side panels.

E:;ocuted in 1491 by the “Master of Książnice Wielkie,” who 
assisted Wit Stwosz (Veit Stoss) in executing the mam altan in the 
Church of Our Lady in Cracow, where he sculptured the upper part of 
the triptych representing the Coronation of Our Lady. As regards 
form and subject, the triptych in Książnice Wielkie is an imitation 
of the Cracow triptych. It is one of the masterpieces of the Cracow 
School of the 15th century.

Present Facts : Taken away by the Germans at the order of the 
Commission for the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and 
Culture.
See : cracow, Germ. Inst. Commissionfor the Seizure and Safeguarding 

of Treasures of Art and Culture.
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ŁAŃCUT Straty kultury polskiej

ŁAŃCUT — WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM POTOCKICH

Zawierało głównie akty własności dotyczące majątku rodziny Potockich, ale znajdo
wały się tam również pewne dokumenty dotyczące majątku rodziny Czartoryskich i Lu
bomirskich, jak również rodzinne dokumenty oraz listy, w sumie ponad 10000 tomów; 
mapy; plany majątków pochodzące z drugiej połowy XIX w.; także odpisy aktów wła
sności i dokumentów pochodzących z drugiej połowy XVII w. oraz nowszych pocho
dzących z pierwszej połowy XIX w.

Założone w XV w; uporządkowane w 1795 r.
Własność rodziny Potockich.
STAN OBECNY: Zamek, wraz z jego zawartością został doszczętnie spalony przez 

Niemców w 1944 r.

ARCHIWUM MIEJSKIE
STAN OBECNY: Szereg dokumentów, ksiąg miejskich oraz ksiąg cechowych zosta

ło skonfiskowanych przez Niemców (komendant miasta Hauptman prof. dr. Haufler 
wykorzystywał je do badań). Następnie zostały złożone w Niemieckim Archiwum Pań
stwowym w Krakowie.
PATRZ:KRAKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

KOLEKCJA POTOCKICH
Galeria obrazów zawierała dzieła Tycjana, Sneydersa, Teniersa, Watteau, Fragonar- 

da, Bouchera, portrety rodzinne Vige le Bruna, Coswaya, Lampiego, Grassiego, Ma- 
karta itd.; rzeźby Canovy i innych; bogatą kolekcję rycin, głównie francuskich 
i angielskich; przykłady francuskiego rzemiosła artystycznego, mebli itd., które kiedyś 
należały do pałacu wersalskiego i zostały zakupione podczas Rewolucji Francuskiej 
przez księżną B. Lubomirską. Niektóre meble nosiły podpis Riesnera, brązy Gouthe- 
iresa, itd. Była tam również kolekcja japońskiej i europejskiej porcelany, w tym wyroby 
z Wiednia, Korca i Belwederu; oraz srebra tureckie znalezione w namiocie Kara Mu
stafy po jego klęsce pod Wiedniem w 1683 r.

Kolekcję założyła rodzina Lubomirskich w XVII w., a kontynuowała rodzina Potoc
kich.

STAN OBECNY: Zamek wraz z zawartością został doszczętnie spalony przez Niem
ców w 1944 r.

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Historyczna synagoga z końca XVI w.
Założona przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.
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ŁAŃCUT—lvov voivodshu?
CULTURAL INSTITUTIONS

ARCII1VBS 01’ THE POTOCKI FAMILY
Collection consisted chielly of deeds relating to the Potocki family’s 

estate, but there were also some deeds concerning the Czartoryski and 
Lubomirski families estates, as well as family documents and letters, 
which altogether totalled morę tkań 10,000 books ; maps ; plans of 
estates dating from the second half of the 19th century ; also sum- 
maries of deeds and documents from the second half of the 17th 
century, as well as morę recent ones from the first half of the 19th 
century.

Founded in the 15th century ; organised in 1795.
Property of the Potocki family.
Present Facts : The Castle, with all its contents, was completely 

burnt by the Germans in 1944.

MUNICIPAL AB-CHIYES
Present Facts : Several documents and municipal books, and 

guild books were confiscated by the Germans (Ortskommendant 
Hauptman prof. dr. Haufler was using them for research). Later 
they were deposited in Cracow German State Arćhiyes.
See : cracow, Germ. Insi. German State Archives.

COLLECTION OF THE POTOCKI FAMILY
Picture Gallery contained works of art by Titian, Sneyders, Teniers 

Watteau, Fragonard, Boucher, family portraits by Vige le Brun, 
Cosway, Lampi, Grassi, Makart, etc. ; sculptures by Canova and 
others ; a rich collection of engravings, mainly Prench and English ; 
exhibits of French artistic industries, furniture, etc., which belonged 
once to the Pałace of Versailles, and were bought during the Prench 
Revolution by Princess B. Lubomirski. Some pieces of furniture had 
signatures of Riesner, bronzes of Goutheires, etc. There was also a 
collection of Japanese and European china, including Vienna, Korzec 
and Belweder ware ; and Turkish silver found in the tent of Kara 
Mustafa after his defeat at Vienna in 1683.

Collection started by the Lubomirski family in the 17th century, 
continued by the Potocki family.

Present Facts : The Castle with all its contents was completely 
burnt by the Germans in 1944.

RELIGIOUS BUILDLNGS
SYNAGOGUE

Historical synagogue of the end of the 16th century.
Founded by the Jewish Community.
Present Facts : Destroyed by the Germans.
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LESZNO Straty kultury polskiej

LESZNO — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM RODZIME, ul. Leszczyńskiego

Zawierało eksponaty archeologiczne, takie jak urny i monety, oraz okazy mineralo
giczne.

Założone w 1921 r.
Własność Towarzystwa Bibliotek Publicznych oddział w Lesznie.
STAN OBECNY: Zniszczone, a eksponaty rozgrabione przez Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Posiadał kolekcję naczyń i szat liturgicznych.
Wzniesiony pod koniec XVII w.
STAN OBECNY: Ograbiony przez Niemców w 1940 r., przedmioty ze złota i srebra 

rozgrabione, meble pocięte na kawałki, tkaniny sprzedane antykwariuszom.

SYNAGOGA
Ciekawa synagoga. Późny gotyk, z późniejszymi dodatkami.
Założona w 1626 r. przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zburzona przez Niemców.

SKARBIEC KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO ŚW. KRZYŻA
Założony wraz z kościołem w 1709 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowany przez Niemców w latach 1939-1940.

ŁÓDŹ — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM DIECEZJALNE

Zawierało dokumenty kościelne z diecezji łódzkiej.
Własność diecezji.
STAN OBECNY: Włączone do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Łodzi. 

PATRZ: ŁÓDŹ, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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LESZNO—-POZNAN VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

local museum (Muzeum Rodzime), Leszczyński Street
Contained archaeological exhibits sueh as urns, coins also minerale- \ 

gical specimens.
Founded in 1921.
Property of Leszno branch of the Public Libraries Association.
Present Facts : Destroyed and exhibits dispersed by the Germans.

RELIGIOUS BUILDINGS
CHUECH

Contained collection of liturgical vessels and yestments.
Built at end of 17th century.
Present Facts : Robbed by Germans in 1940, silyer and gold 

articles looted, fabrics sold to antiquarians, furniture chopped to pieces.

SYNAGOGUE
Remarkable synagogue. Late Gothic, with some later additions.
Founded in 1626 by the Jewish Community.
Present Facts : Destroyed by the Germans.

TBEASUBY OF EVANGELICAL CHURCH OF HOLY GROSS

Founded with the Church in 1709.
Present Facts : Confiscated by the Germans in 1939/40.

LODŹ—LODŹ VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

AE0HTVES OF THE DIOCESE

Contained church documents from the Lodź Diocese.
Property of the Diocese.
Present Facts : Included in German State Archives in Lodź.

See : lodź, Germ. Inst. German State Archwes.
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ŁÓDŹ Straty kultury polskiej

ŁODZ — ciąg dalszy

ARCHIWUM AKT DAWNYCH MIASTA ŁODZI, pi. Wolności 1
Zawierało około 200000 zapisków i dokumentów związanych z lokalną administra

cją, systemem oświaty itd. Na szczególną uwagę zasługują dokumenty świadczące o roz
woju gospodarczym miasta. Najstarsze dokumenty pochodzą z XVIII w. Archiwa 
zostały zaniedbane w czasie okupacji rosyjskiej i niemieckiej w XIX w., a także podczas 
I wojny światowej, ale uporządkowano je w 1926 r.

Własność państwowa.
STAN OBECNY: Niemcy przenieśli archiwum do budynku, w którym wcześniej 

znajdowało się polskie Muzeum Miejskie. Stanowią część Niemieckiego Archiwum 
Państwowego.
PATRZ: ŁÓDŹ, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWA SZKÓŁ MIASTA ŁODZI I OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
STAN OBECNY: Włączone do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Łodzi 

PATRZ: ŁÓDŹ, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
ARCHIWA INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH MIASTA ŁODZI I OKRĘGU

ŁÓDZKIEGO
STAN OBECNY: Włączone do Niemieckiego Archiwum Państwowego.

PATRZ: ŁÓDŹ, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

BIBLIOTEKA DIECEZJALNA
Zawierała publikacje teologiczne.
Własność diecezji łódzkiej.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w 1940 r.

BIBLIOTEKA JEZUITÓW
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w 1940 r. Pewien inżynier z jednej 

z łódzkich fabryk, znalazł pod kotłem parowym kilka książek pochodzących ze zbiorów 
tejże biblioteki, wydanych w XVI i XVIII w.

BIBLIOTEKA SENATORA BRAUDE, przybudówka do współczesnej synagogi, 
ul. Zielona

Bogata prywatna kolekcja książek z zakresu literatury hebrajskiej i talmudycznej, 
obejmująca bibliotekę znanego żydowskiego uczonego, S. Bubera.

STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.
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LODŹ—cont.
archi ves of old records (Archiwum Aktów Dawnych m. Lodzi), 
1, Wolności Place

Contained about 200,000 records and documents connected with 
local administration, education system, etc. Special mention should 
be madę of documents showing the economic development of the town. 
The oldest documents were from the 18th century. The Archwes were 
neglected during Tsarist and German occupations m the 19th century 
and also during the Great War, hut they were re-orgamsed and put 
in order in 1926.

State property. ....
Present Facts : The Germans transferred archives to the building 

of former Polish Municipal Museum and included them in the German 
State Archives. .
See : lodź, Germ. Insi. German State Arcmves.

RECOBDS OF SCHOOLS IN LODŹ DISTRICT AND TOWN

Present Facts : Included in German State Arohives in Lodź.
See : lodź, Germ. Inst. German State Archwes.

records of social institutions in lodź and district
Present Facts : Included in German State Archives in Lodź. 

See : lodź, Germ. Inst. German State Archwes.

DIOOESAN LIBBABY
Contained theological publications.
Property of the Lodź Diocese.
Present Facts : Destroyed by Germans in 1940.

JESUIT LIBRARY
Present Facts : Destroyed by Germans in 1940. In a factory at 

Lodź an engineer found under the steam-boiler a few books from this 
Library, printed in the 16th and 18th centuries.

library of braude, senatob, Annexe of the modem synagogue, 
Zielona Street

A rich priyate collection of books of Hebrew and Talmudio literaturę, 
comprising the library of the famous Jewish scholar, S. Buber.

Present Facts : Destroyed by the Germans.
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BIBLIOTEKA KS. JANA CESARZA
Zawierała liczne rzadkie wydawnictwa z zakresu historii Polski i historii Kościoła.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Po aresztowaniu właściciela biblioteki, Niemcy skonfiskowali 

i zniszczyli bibliotekę.

BIBLIOTEKA B. DANIELEWICZA
Biblioteka prawnicza.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Po aresztowaniu właściciela Niemcy skonfiskowali i zniszczyli bi

bliotekę.

BIBLIOTEKA SEMINARYJNA
STAN OBECNY: Ograbiona i zniszczona przez Niemców w 1940 r.

BIBLIOTEKA WOLNEJ WSZECHNICY
Specjalizowała się w literaturze i filozofii. Zawierała ok. 10000 tomów.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w 1940 r.

BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
Zawierała książki historyczne.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w 1940 r.

BIBLIOTEKA BISKUPA W. JASIŃSKIEGO
Zawierała około 4000 książek o tematyce teologicznej.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Po aresztowaniu właściciela, Niemcy skonfiskowali i zniszczyli 

zbiory.

BIBLIOTEKA KS. KONECKIEGO
Zawierała książki o tematyce teologicznej.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Po aresztowaniu właściciela Niemcy skonfiskowali i zniszczyli bi

bliotekę.
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LODŹ—cont.
LIBRARY OT THE REV. CESARZ, JAN

Contained many rare editions on literaturę, Polish history and 
church history.

Priyate property.
Pbesbnt Facts : After arresting the owner, the Germans confiscated 

and destroyed his library.

LIBRARY OT DANIELEWICZ, B.

Library of books on law.
Private property.
Pbesbnt Facts : After having arrested the owner, the Germans 

confiscated and destroyed his library.

LIBRARY OF ECCLBSIASTICAL SEMINARY

Pbesbnt Facts : Looted and destroyed by the Germans in 1940.

library of the FBBK university (Biblioteka Wolnej Wszechnicy)
Specialised in books on literaturę and philosophy. Contained 

about 10,000 yolumes.
Pbesbnt Ęacts : Destroyed by the Germans in 1940.

LIBRARY OF THE HISTOBICAL SOCIETY

Contained history books.
Pbesbnt Facts : Destroyed by the Germans in 1940.

LIBRARY OF JASIŃSKI W., BISHOP

Contained about 4,000 books on theology.
Private property.
Pbesbnt Facts : After arresting the owner, the Germans confiscated 

and destroyed the library.

LIBRĄBY OF THE BEV. KONECKI

Contained books on theology.
Private property.
Pbesbnt Facts : After having arrested the owner, the Germans 
confiscated and destroyed his library.
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BIBLIOTEKA IGNACEGO KOLIŃSKIEGO
Książki matematyczne i filozoficzne.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Po aresztowaniu właściciela, Niemcy skonfiskowali i zniszczyli bi

bliotekę.

BIBLIOTEKA GIMNAZJUM SZKOŁY KUPIECKIEJ
Zawierała 15000 tomów i kilka rzadkich wydawnictw z XVI, XVII i XVIII w.
Własność Stowarzyszenia Kupców Łódzkich.
STAN OBECNY: Spalona przez Niemców na dziedzińcu szkoły w 1939 r.

BIBLIOTEKA DR. LUDWIKA STOLARZEWICZA
Zawierała ok. 5000 książek z zakresu literatury polskiej.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Po aresztowaniu właściciela Niemcy skonfiskowali i zniszczyli bi

bliotekę.

BIBLIOTEKA SZKOŁY ROBOTNICZEJ, w budynku Akcji Katolickiej
Zawierała 2000 tomów.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w 1940 r.

BIBLIOTEKA KS. JANA ZDZARSKIEGO
Zawierała książki na tematy liturgiczne, jak również prawne.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Po aresztowaniu właściciela Niemcy skonfiskowali i zniszczyli bi

bliotekę.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Andrzeja 14
Biblioteka ogólna; bardzo wartościowa kolekcja; zbiór literatury z zakresu nauk spo

łecznych. W 1936 r. zawierała 51981 tomów.
Założona w 1916 r.
STAN OBECNY: Zamknięta przez Niemców.

BIBLIOTEKI SZKOLNE
STAN OBECNY: W grudniu 1939 r. Niemcy zniszczyli wszystkie biblioteki szkolne. 

Część książek spalono na miejscu. Pozostałe posegregowano i wysłano do fabryk, gdzie 
zostały spalone lub przerobione na papier.

210



Cultural Losses ofPoland

LODŹ

LODŹ—cont.
WSB.ASY OF KOLIŃSKI, IGNACY

Books on mathematics and philosophy.
Private property.
Present Facts : After having arrested the owner, the Germans 

confiscated and destroyed the library.

library of secondary school (biblioteka Gimnazjum Szkoły 
Kupieckiej)

Contained 15,000 volumes and a nurnber of rare editions dating 
back to the 16th, 17th and 18th centuries.

Property of the Association of Lodź Merchants.
Pbesbnt Facts : Burnt by the Germans in the courtyard of the 

school in 1939.

LIBRARY OF DB. 3TOLAEZEWICZ, LUDWIK
Contained about 5,000 books on Polish literaturę.
Private property.
Present Facts : After the arrest of the owner, the Germans 

confiscated and destroyed his library.

library OF the wobking men’s college, in the building of the 
“ Catholic Action ”

Contained about 2,000 volumes.
Pbesbnt Facts : Destroyed by Germans in 1940.

LIBBARY OF THE BEV. ZDZAB.SKI, JAN
Contained books on liturgical ąuestions and law.
Private property.
Pbesbnt Facts : After arresting the owner the Germans confiscated 

and destroyed his library.

municipal public libbary, 14, Andrzeja Street
General research library; very valuable collection of works in 

department of social science. In 1936 it contained 51,981 volumes.
Founded in 1916.
Present Facts : Closed by Germans.

SCHOOL LIBBARIES
Present Facts : In December, 1939, the Germans destroyed all 

school libraries. The books were either burnt on the spot or collected 
in one place where they were sorted and sent to various factories to 
be burnt or turned into paper pulp.
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BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
Miała charakter ogólnooświatowy. Specjalizowała się w dziełach z zakresu dydaktyki. 
Własność Związku Nauczycielstwa.
STAN OBECNY: Budynek zarekwirowała armia niemiecka, a następnie „Litzman- 

nstater Zeitung”. Biblioteka została zniszczona.

MUZEUM DIECEZJALNE
Zawierało cenne dzieła sztuki sakralnej oraz bibliotekę.
Własność Kurii Biskupiej.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i zamienione na biuro „Kraft 

durch Freude”. Biblioteka została zniszczona, a zbiory splądrowane.

MIEJSKIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-ETNOGRAFICZNE, ul. Piotrkow
ska 91

Muzeum zawierało 4000 eksponatów i podzielone było na dwa działy: dział prehisto
ryczny zawierający skamieniałości i prehistoryczne szczątki z Polski, oraz dział etnogra
ficzny zawierający eksponaty z Afryki i Ameryki Południowej.

Muzeum należało do władz miasta. Założone w 1931 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców, następnie zamienione na Mu

zeum Niemieckie pod kuratelą Dr Grunberga i przeniesione do ratusza. Kolekcję afry
kańską przeniesiono do Lipska i wystawiono w „Museum fur Vólkerkunde”.

MIEJSKIE MUZEUM HISTORII SZTUKI im. J.K Bartoszewiczów, pl. Wolności 1
W1928 r. zarząd miasta przejął zbiory J.K. Bartoszewiczów, które dały początek mu

zeum. Muzeum zawierało galerię obrazów polskich, akwarele, rysunki i grafiki z okre
su od drugiej połowy XVIII w. do XX w. Szczególnie interesujący był zbiór dziel 
Kotsisa, J. Kossaka, Gersona, W. Pruszkowskiego, V.J. Hoffmana, Malczewskiego, 
J. J. Kraszewskiego, Ślewińskiego, jak również obrazy nabyte w 1938 r. autorstwa P. Mi
chałowskiego, Rodakowskiego, Matejki, Gierymskiego, Stanisławskiego, Ciąglińskie- 
go, Chełmońskiego, Wyczółkowskiego, Boznańskiej, Dunikowskiego i innych. Kolejny 
dział zawierał przykłady twórczości współczesnych zagranicznych artystów, takich jak: 
P. Piccasso, F. Leger, A.Gleizes, L.Marcoussis, E.Prampolini, A. Ozenfant, v. Doesbo- 
urg, G.Yantongerloo, T. Tores, Garcia, H. Arp, M. Ernst i inni.
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TEACHEKS’ LIBBABY

Of generał edueational character. Specialised in works on theory 
of teaohing.

Property of the Teachers’ Assooiation.
Pbesent Facts : Building reąuisitioned by the German army, and 

later by “ Litzmannstater Zeitung.” Library destroyed.

DIOCESAN MUSEUM
Contained valuable examples of ecclesiastical art and library.
Property of Episcopal Ouria.
Pbesent Facts : Confiseated by the Germans. Turned into office 

of the “ Kraft durch Freude.” The library was destroyed and the 
colleotion despoiled.

municipal enthogbaphioal museum (Miejskie Muzeum Archeolo- 
giezno Etnograficzne), 91, Piotrkowskastreet

Museum contained 4,000 exhibits, had two departments: pre- 
historical department, containing fossils and pre-historic remains 
found in Poland, and ethnographical department of exhibits ftom 
Africa and from South America.

The Museum belonged to the municipal authorities. It was founded 
in 1931.

Pbesent Facts : Confiseated by the Germans, turned into a 
German Museum under the curatorship of Dr. Grunberg, and was 
removed to the town hall. The African colleotion was taken to Leipzig 
in Germany and exhibited in “ Museum fur Vblkerkunde.”

municipal MUSEUM of histoby and eine abts (Miejskie Muzeum 
Historii Sztuki im. J. K. Bartoszewiczów), 1, Wolności Square

In 1928 the municipality took possession of the colleotion of J. and K. 
Bartoszewicz, from which the Museum started. Museum con
tained a picture gallery of Polish paintings, watercolours, drawings 
and prints, dating from the second half of the 18th cen tury up to the 
20th ; especially remarkable was a colleotion of works by Kotsis, J. 
Kossak, Gerson, W. Pruszkowski, V. J. Hoffman, Malczewski, J. J. 
Kraszewski, Slewinski, as well as paintings acąuired in 1938, inoluding 
works by P. Michałowski, Rodakowski, Matejko, Gierymski, Stanis
ławski, Ciaglinski, Chełmoński, Wyczółkowski, Boznanska, Dunikowski 
and others. Another department contained specimens of foreign 
modern art by such artists as P. Picasso, F. Leger, A. Gleizes, L. 
Marcoussis, E. Prampolini, A. Ozenfant, v. Doesbourg, G. Vanton- 
gerłoo, T. Tores, Garcia, H. Arp, M. Ernst and others. In 1939 K.
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BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
Miała charakter ogólnooświatowy. Specjalizowała się w dziełach z zakresu dydaktyki.
Własność Związku Nauczycielstwa.
STAN OBECNY: Budynek zarekwirowała armia niemiecka, a następnie „Litzman- 

nstater Zeitung”. Biblioteka została zniszczona.

MUZEUM DIECEZJALNE
Zawierało cenne dzieła sztuki sakralnej oraz bibliotekę.
Własność Kurii Biskupiej.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i zamienione na biuro „Kraft 

durch Freude”. Biblioteka została zniszczona, a zbiory splądrowane.

MIEJSKIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-ETNOGRAFICZNE, ul. Piotrkow
ska 91

Muzeum zawierało 4000 eksponatów i podzielone było na dwa działy: dział prehisto
ryczny zawierający skamieniałości i prehistoryczne szczątki z Polski, oraz dział etnogra
ficzny zawierający eksponaty z Afryki i Ameryki Południowej.

Muzeum należało do władz miasta. Założone w 1931 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców, następnie zamienione na Mu

zeum Niemieckie pod kuratelą Dr Grunberga i przeniesione do ratusza. Kolekcję afry
kańską przeniesiono do Lipska i wystawiono w „Museum fur Vólkerkunde”.

MIEJSKIE MUZEUM HISTORII SZTUKI im. J.K Bartoszewiczów, pl. Wolności 1
W1928 r. zarząd miasta przejął zbiory J.K. Bartoszewiczów, które dały początek mu

zeum. Muzeum zawierało galerię obrazów polskich, akwarele, rysunki i grafiki z okre
su od drugiej połowy XVIII w. do XX w. Szczególnie interesujący był zbiór dziel 
Kotsisa, J. Kossaka, Gersona, W. Pruszkowskiego, V.J. Hoffmana, Malczewskiego, 
J. J. Kraszewskiego, Ślewińskiego, jak również obrazy nabyte w 1938 r. autorstwa P. Mi
chałowskiego, Rodakowskiego, Matejki, Gierymskiego, Stanisławskiego, Ciąglińskie- 
go, Chełmońskiego, Wyczółkowskiego, Boznańskiej, Dunikowskiego i innych. Kolejny 
dział zawierał przykłady twórczości współczesnych zagranicznych artystów, takich jak: 
P. Piccasso, F. Leger, A.Gleizes, L.Marcoussis, E.Prampolini, A. Ozenfant, v. Doesbo- 
urg, G.Vantongerloo, T. Tores, Garcia, H. Arp, M. Ernst i inni.
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TEACHEBS’ LIBRARY

Of generał educational eharacter. Specialised in works on theory 
of teaching.

Property of the Teachers’ Association.
Pbesbnt Facts : Building reąuisitioned by the German army, and 

later by “ Litzmannstater Zeitung.” Library destroyed.

DIOOESAN MUSEUM
Contained valuable examples of ecclesiastical art and library. 
Property of Episcopal Curia.
Pbesent Facts : Confiscated by the Germans. Turned into offiee 

of the “ Kraft durch Freude.” The library was destroyed and the 
collection despoiled.

municipal enthogbaphical museum (Miejskie Muzeum Archeolo
giczne Etnograficzne), 91, Piotrkowskastreet

Museum contained 4,000 exhibits, had two departments: pre- 
historical department, containing fossils and pre-historic remains 
found in Poland, and ethnographical department of exhibits from 
Afriea and from South America.

The Museum belonged to the municipal authorities. It was founded 
in 1931.

Pbeśent Facts : Confiscated by the Germans, turned into a 
German Museum under the curatorship of Dr. Grunberg, and was 
removed to the town hall. The African collection was taken to Leipzig 
in Germany and exhibited in “ Museum fur V61kerkunde.”

MUNICIPAL MUSEUM of history and fine ABTS (Miejskie Muzeum 
Historii Sztuki im. J. K. Bartoszewiczów), 1, Wolności Sąuare

In 1928 the municipality took possession of the collection of J. and K. 
Bartoszewicz, from which the Museum started. Museum con
tained a picture gallery of Polish paintings, watercolours, drawings 
and prints, dating from the second half of the 18th century up to the 
20th ; especially remarkable was a collection of works by Kotsis, J. 
Kossak, Gerson, W. Pruszkowski, V. J. Hoffman, Malczewski, J. J. 
Kraszewski, Slewinski, as well as paintings acąuired in 1938, including 
works by P. Michałowski, Rodakowski, Matejko, Gierymski, Stanis
ławski, Ciaglinski, Chełmoński, Wyczółkowski, Boznanska, Dunikowski 
and others. Another department contained specimens of foreign 
modern art by sueh artists as P. Picasso, F. Leger, A. Gleizes, L. 
Marcoussis, E. Prampolini, A. Ozenfant, v. Doesbourg, G. Vanton- 
gerloo, T. Tores, Garcia, H. Arp, M. Ernst and others. In 1939 K.
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W 1939 r. K. Eisert przekazał muzeum cenną kolekcję obrazów włoskich, flamandz
kich, holenderskich i polskich mistrzów, które wystawiono w nowym dziale. Muzeum 
posiadało także bibliotekę liczącą 1000 tomów, dział zawierający przeźrocza i repro
dukcje oraz dział współczesnej grafiki.

Muzeum zostało założone w latach 1928-35 i było własnością władz miejskich.
STAN OBECNY: Budynek przejęły władze niemieckie, które założyły w nim lokal

ne archiwum. Niektóre z eksponatów zostały zabrane do kolekcji Poznańskiego, a po
zostałe zniszczono ze względu na niearyjskie pochodzenie ich autorów.
PATRZ: ŁÓDŹ, Insi. Kult., kolekcja Poznańskiego.

MUZEUM PRZYRODNICZE TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO im. St.
Staszica, ul. Sienkiewicza

Zawierało polskie zbiory botaniczne i zoologiczne.
Założone w 1926 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców. Szczegóły nieznane.

KOLEKCJA DR. L. HIRSZBERGA, ul. Piotrkowska 272
Galeria obrazów obejmująca dzieła polskich malarzy nowożytnych, takie jak Chło

piec z królikami Batowskiego (akwarela); Głowa kobiety Axentowicza (akwarela); Hołd 
pruski Lessnera (szkic); Głowa chłopca Siemiradzkiego (szkic); Dwie głowy Wyspiań
skiego (akwarela); Portret młodej dziewczyny Wyspiańskiego (akwarela); Morze Stani
sławskiego (akwarela); także Stepy, Mgłisty poranek', Dom w ogrodzie (wszystkie 
akwarele) i Kwiaty (obraz olejny) tego samego artysty; Kwiaty Wyczółkowskiego (akwa
rela); Rybak Wyczółkowskiego (szkic); Na polowaniu Falata (akwarele) i Pejzaż Fałata 
(akwarela); Zima (akwarela) i Las (obraz olejny) Ruszczyca; Autoportret Jacka Mal
czewskiego (obraz olejny); Pejzaż Rafała Malczewskiego (akwarela); Pojedynek Podko- 
wińskiego (obraz olejny); Mistrz Karniej i Portret Ślendzińskiego (obrazy olejne) oraz 
Projekt sufitu malowanego (sepia); Portret kobiety Kwiatkowskiego (obraz olejny); Wi
dok na Kazimierz Skoczylasa (akwarela); Krowa Brodnickiego (obraz olejny); Drzewo 
Gawinickiego (akwarela); Stajnia; Gęsi i Jezioro Hersteina (obrazy olejne)

Własność spadkobierców dr L. Hirszberga.
STAN OBECNY: Skonfiskowana i usunięta przez Niemców.

214



Cultural Losses ofPoland

LODŹ

LODŹ—cont.
Eisert beąueathed to the Museum a valuable collection of pictures by 
Tt.a.lia.n, Flemish, Dutch and Polish mastera, which formed a new 
department. The Museum possessed a library of about 1,000 volumes, 
a department containing slides and reproductions and a department of 
modern prints.

Established in 1928-35. Property of the municipal authonties.
Pbesent Facts : Building reąuisitioned by German authorities, 

who organised local archives there. Sonie exhibits taken to Poznański 
House. and others destroyed owing to the non-Aryan origin of the 
artists.
See : lodź, Cult. Insi. Collection of Poznański.

natubal histoby museum (Muzeum Przyrodnicze Towarzystwa 
Przyrodniczego im. St. Staszica), Sienkiewicza Street.

Contained Polish zoological and botanical collections.
Founded in 1926.
Pbesent Facts : Confiscated by the Germans. Precise details 

unknown.

collection OB DR. l. HiBSZBEBG, 272, Piotrkowska Street
Picture Gallery with works by modern Polish painters, such as 

Batowski, “ Boy with Rabbits ” (watercolour); Axentowicz, “ Woman’s 
Head ” (watercolour) ; Lessner, “ Prussian Homage ” (sketch): 
Siemiradzki, “ Boy’s Head” (sketch); Wyspiański, “TwoHeads” 
(watercolour) ; and “ Portrait of a Young Girl ” (watercolour) by the 
same artist; Stanisławski, “ Sea ” (watercolour) ; also “ Steppes ” ; 
“ Eoggy Morning ” ; “ House in a Garden ” (all watereolours); and 
“Flowers” (oil) by the same artist; Wyczółkowski, “Flowers” 
(watercolour) and “ Fisherman ” (sketch); Fałat, Hunting Scene 
(watercolour), and “Landscape” (watercolour); Ruszczyć, Winter 
(watercolour) and “ Forest ” (oils) ; Malczewski Jacek, “ Self-portrait " 
(oils) ; Malczewski Rafał, “ Landscape ” (watercolour) ; Podkowinski, 
“The Encounter” (oils); Slendzinski, “Master Karniej” and 
“Portrait” (both in oils), and “Design for a painted ceiling” 
(sepia); Kwiatkowski, “ Portrait of a Woman ” (oils) ; Skoczylas, 
“ View of Kazimierz ” (watercolour); Brodnicki, “ Cow ” (oils) ; 
Gawinicki, “ Tree ” (watercolour) ; Herstein, “ Stable,” “ Geese,” 
and “ Lakę ” (all in oils).

Property of the heirs of Dr. L. Hirszberg.
Pbesent Facts : Confiscated and removed by the Germans.
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KOLEKCJA B.KOTKOWSKIEGO
Galeria obrazów obejmująca dzieła starszych i nowożytnych mistrzów.
Prywatna własność B. Kotkowskiego.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców, którzy wywieźli wszystko w 1940 r.

KOLEKCJA POZNAŃSKIEGO
Cenna galeria obrazów, kolekcja mebli, szkła, porcelany i gobelinów.
STAN OBECNY: Pałac i kolekcja zostały skonfiskowane przez Niemców. Część ko

lekcji skradziono, pozostałą część umieszczono w Muzeum Miejskim. Budynek zamie
niono na muzeum i zamieszczono w nim część eksponatów z Miejskiego Muzeum 
Historii Sztuki.
PATRZ: ŁÓDŹ, Inst. Kult., Miejskie Muzeum Historii Sztuki.

ZBIORY ŻYDOWSKIE
STAN OBECNY: Władze niemieckie skonfiskowały wszystkie prywatne zbiory ży

dowskie; większość z nich została rozproszona, pozostałości umieszczono w Miejskim 
Muzeum Historii Sztuki w Domu Poznańskiego przy ul. Gdańskiej.

INSTYTUT PROPAGANDY SZTUKI, pi. Wolności
Znajdowała się tu wystawa współczesnego malarstwa polskiego.
Oddział Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie, który został założony w 1929 r.; 

własność prywatna.
STAN OBECNY: Skonfiskowany i zajęty przez NSDAP.

WOLNA WSZECHNICA POLSKA
Obejmowała trzy wydziały: 1) humanistyczny 2) politologii i nauk społecznych i 3) 

pedagogiczny.
Założona w 1928 r. jako oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie; był to 

najnowszy uniwersytet w Polsce.
STAN OBECNY: Zamknięta przez władze niemieckie. Losy wyposażenia, bibliotek 

itd. nieznane.
POMNIKI HISTORII

CMENTARZ ŻYDOWSKI
Zawierał przykłady znakomitej rzeźby nowożytnej, cenne nagrobki, takie jak nagro

bek Poznańskiego.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców.
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LODŹ—cont.
COLLECTION OB KOTKOWSKI, B.

Picture gallery contained old and modern masters.
Private property of Mr. B. Kotkowski.
Pbesent Facts : Confiscated by Germans who remored everything 

in 1940.

COLLECTION OB POZNAŃSKI
Valuable pioture gallery, collection of furniture, glass, china and 

tapestries.
Pałace and collection confiscated by the Germans. Part ot the 

collection was stolen, what remained was included in the City Museurn. 
The house was turned into a museurn, and part of the exhibits at the 
Munioipal Museurn of History and Fine Arts was deposited thcre. 
Seb : lodź, Cult. Insi. Municipdl Museurn of History and Fine Arts.

JEWISH COLLEOTIONS
The German authorities confiscated all private Jewish collections; 

most of them were scattered and the remainder included in the City 
Museurn of History and Fine Arts at the Poznański House in Gdańska 
Street.

INSTITUTE BOR THE EURTHERING OB EINE ARTS, Wolności Sąuare
Contained exhibition of contemporary Polish painting.
Branch of the Institute for the Propagation of Art in Warsaw, 

which was founded in 1929 ; private property.
Pbesent Facts : Confiscated and occupied by the N.S.D.A.P.

bree BOLISH univebsity (Wolna Wszechnica Polska)
Contained three Faculties: (1) Humanistics; (2) Political and 

Social Science; and (3) Pedagogics.
Founded in 1928 as a branch of the Free Polish Unwersity at 

Warsaw; it was the newest classical university in Poland.
Pbesent Facts : Closed by German authorities. Fate of equrp- 

ment, libraries, etc., is unknown.

MONUMENTS
JEWISH CEMETEBY

Contained remarkable modern sculpture, and valuable. tombstones, 
as, for example, that of Poznański.

Presbnt Facts : Destroyed by the Germans.
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POMNIK KOŚCIUSZKI, pi. Wolności
Wyrzeźbiony przez Mieczysława Lubelskiego w 1930 r.
STAN OBECNY: Pomnik został zburzony 11 listopada 1939 r., w dniu polskiego 

Święta Niepodległości. Sposób, w jaki został zburzony zasługuje na szczególna uwagę. 
9 listopada złapano na ulicy kilku Żydów, którym nakazano zniszczyć podstawę pomni
ka miotami i kilofami. Jako że wielu z nich były to osoby starsze i chore, prace nie po
stępowały tak, jak się tego spodziewano. Nie skutkowało karanie ich poprzez bicie 
kolbami karabinów. W dniu poprzedzającym święto, Niemcy wysadzili podstawę po
mnika przy użyciu dynamitu i przytoczyli na plac działa połowę, którymi ostrzelali po
mnik. Wszystko to działo się w nocy przy świetle reflektorów. Następnego dnia, 
w Święto Niepodległości, grupa Niemców wraz z członkami gestapo i żołnierzami 
przedefilowali obok ruin pomnika. Wiele Niemców i Niemek fotografowało się na tle 
gruzów, dając przy tym wyraz radości ze „zwycięstwa”, jakie odnieśli. Tak przedstawiał 
się los pomnika jednego z najszlachetniejszych i najdzielniejszych bojowników o wol
ność i sprawiedliwość, narodowego bohatera Polski i Ameryki.

POMNIK MONIUSZKI, Park Poniatowskiego
Wzniesiony pod koniec XIX w. ku pamięci tego polskiego kompozytora.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1940 r.

BUDOWLE SAKRALNE
KATEDRA, ul. Ks. Skorupki

Zbudowana w 1901 r.
STAN OBECNY: Splądrowana, a następnie zburzona przez Niemców w latach 

1942-1943.

KOŚCIÓŁ N.M.P., pl. Kościelny
Zbudowany w 1888 r.
STAN OBECNY: Zamieniony na sklep obuwniczy, po splądrowaniu go przez Niem

ców w latach 1939-1940.

KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ, pl. Kościelny
Zbudowany w XIX w.
STAN OBECNY: Zdewastowany przez Niemców i zamieniony na halę sportową.
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LODŹ—cont.
monument of kosciuszko, Wolności Square

Sculptured by Mieczysław Lubelski in 1930.
Present Facts : The monument was pulled down on November 1 Itn, 

1939 the day of the Polish festiwal of National Independence. ine 
manner of its destruotion desenres notice. On Noyember 9th, a certam 
number of Jews were caught on the streets and ordered to break up 
the base of the monument with hammers and pickaxes. brnce tnere 
were many old and sick among them, the work did not proceed satis- 
factorily. It was no use beating the Jews with rifle butts. On tne 
day before the “festiwal,” therefore, the Germans blew up the base 
of the monument with dynamite and at the same time brought mto 
the souare field guris, with which they fired at tne statuę,. Lbis 
destructive work was carried out at night by the hght of sęgrchhgh s. 
On the following day, the day of the “ festiwal,’ groups of Germans 
from the town, together with members of the Gestapo and soldiers, 
marched in procession past the ruins of the monument. Many German 
men and women had themselyes photographed on the shattered blocks, 
giying expression to their joy at the “ victory ” which had been won. 
Such was the fate of the monument of one of the noblest and most 
yaliant fighters for freedom and justice, the hero of Poland and 
America.

monument OF Moniuszko, Poniatowski Park
Erected at the end of 19th century to commemorate the Polish 

composer. .
Present Facts : Pulled down by Germans m 1940.

RELIGIOUS BUILDINGS 
cathbdbal, Rev. Skorupka Street

Built in 1901. „
Present Facts : Looted and then pulled down by the Germans ni 

1942-43.

chuboh of our łady, Kościelny Sąuare
Built in 1888. . . ,
Pbesent Facts : Turned into a shoe shop after havmg been looted 

and despoiled by the Germans in 1939-40.

chuboh of oub lady OF victobies, Kościelny Sąuare
Built in 19th century.
Present Facts : Devastated by Germans and turned mto a bports 

Hall.
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SYNAGOGI
STAN OBECNY: Zniszczone, w nielicznych przypadkach zamienione na instytucje 

publiczne, takie jak hale sportowe czy łaźnie publiczne.
INSTYTUCJE NIEMICKIE

SKŁAD KSIĄŻEK W KOŚCIELE ŚW. ANNY Z ZARZEWA
Kościół skonfiskowano i zamieniono na „Buchsammelstelle”, czyli składnicę ksią

żek skonfiskowanych z bibliotek prywatnych i publicznych. Selekcję przeprowadzili 
niemieccy eksperci. Większość książek została spalona w piecach fabrycznych lub prze
znaczona na przemiał. Wśród nich znajdowały się XVII — i XVIII-wieczne księgi 
w dekorowanych oprawach.

NIEMIECKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE
Założone przez Niemców w budynku dawnego Miejskiego Muzeum. Zawierało: Sta

re archiwum miejskie; archiwum diecezjalne; archiwa wszystkich dawnych polskich 
szkół obecnie zamkniętych; archiwa polskich instytucji społecznych, lokalnych władz, 
parafii itd.
PATRZ: ŁÓDŹ, Inst. Kult., Archiwum Diecezjalne, Archiwum Akt Dawnych, Archiwa 

szkól polskich, Archiwa szkół miasta Łodzi i regionu łódzkiego, Archiwa instytucji spo
łecznych.

ŁOMŻA — WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM HIPOTEKI

Zawierało szeroki zbiór akt własności ziemi (majątki prywatne, majątki nadane, lasy 
itd.); dokumenty związane z historią tej części Mazowsza, ciekawe dokumenty świad
czące o historii Polski, zwłaszcza z lat następujących po powstaniu styczniowym, kiedy 
polskie majątki były konfiskowane i przekazywane carskim generałom, a sami Polacy 
byli wywożeni na Syberię, a także kopie świadectw chrztu mieszkańców tego regionu.

Własność państwowa.
STAN OBECNY: We wrześniu 1939 r. archiwa zostały spalone podczas bombardo

wania niemieckiego.
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LODŹ—cont.
SYNAGOGTTES

Pbesent Facts : Destroyed, in exceptional cases turned into 
public institutions, sucli as sports lialls, public baths, etc.

GERMAN INSTITUTIONS
book depot in the Church of St. Annę of Zarzewo

Church confiscated and turned into a “ Buchsammelstelle,” or book 
repository for the confiscated books of private and public libraries. 
The seleetion of yolumes was carried out by German experts. Most 
of the books were burnt in factory furnaees or became materiał for 
salvage. Among them were yolumes from the 17th and 18th centuries, 
with artistic bindings.

GERMAN STATE ABCHIYES

Organised by the Germans in the building of the former Municipal 
Museum of Lodź. Contained : Archives of Old Records of the City 
of Lodź ; Archives of the Diocese ; records of all former Polish schools 
now closed ; of Polish social institutions ; local authorities, parishes, 
etc.
See : lodź, Cult. Insi. Archines of the Diocese. Archwes of Old 

Records. Records of former Polish schools. Records of Schools 
in Lodź and District. Records of Social institutions.

LOMZA—WABSAW VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

abchives oi? THE mortgage Office (Archiwum Hipoteki)
Contained a rich collection of title deeds to land (private estates, 

entailed estates, forests, etc.) ; documents concerning the history of 
this part of Mazovia, interesting documents on the history of Poland, 
especially of the years following the Lisurrection of 1863, when Polish 
estates were confiscated and given to Tsarist generals, and the Poles 
themselves were deported to Siberia; also copies of baptismal certifi- 
cates of people in this district.

State property.
Present Facts : In September, 1939, the Archives were burnt 

during the German bombardment.
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BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ PIJARÓW

Stary kościół, początkowo własność zakonu pijarów, później zsekularyzowany.
STALI OBECNY: W 1939 r., podczas tymczasowej okupacji tych terenów przez 

Niemców, został zamieniony na więzienie dla Polaków. Podczas drugiej okupacji mia
sta w 1941 r. zamieniono go na magazyn, natomiast wieże kościoła służyły jako zbior
niki na wodę.

ŁOWICZ — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

BUDYNKI, PAŁACE
ZABYTKOWE KAMIENICE, Stary Rynek

Zbudowane w XVII w. Własność prywatna pod ochroną państwa.
STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców we wrześniu 1939 r.

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ ŚW. JANA

Zbudowany w XVII w., z przepiękną dekoracją wnętrz w stylu barokowym.
STAN OBECNY: Całkowicie zniszczony przez Niemców w 1939 r.

KOLEGIATA, Rynek
Zbudowana w stylu barokowym. Niektóre części starego kościoła przetrwały, między 

innymi grobowiec Prymasa Uchańskiego wykonany przez Jana Michałowicza — znane
go polskiego rzeźbiarza z XVI w. Renesansowa kaplica rodziny Tarnowskich. Kościół 
ten był miejscem pochówku wielu polskich prymasów; w krypcie znajdowało się 12 ich 
trumien. Skarbiec zawierał cenne ornaty, gobeliny, itd., oraz naczynia liturgiczne.

Założony w 1650 r. przez arcybiskupa Łubieńskiego.
STAN OBECNY: Dach oraz barokowe iglice zniszczone przez bombardowanie i ar

tylerię niemiecką w 1939 r.
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LOMZA—cont.
RELIGIOUS BUILDINGS

TOBMER PIABISTS CHURCH
Old church once belonging to the Piarists’ Order, later secularized.
Pbesent Facts : In 1939, during the temporary oecupation of the 

territory by the Germans, it was turned into a prison for Poles. During 
the second oecupation of the town in 1941, it was turned into a store- 
house, while the towers of the chureh were used as water-tanks.

ŁOWICZ—LODŹ VOIVODSHIP
HOUSES, PALACES

houses ot histobical VALUE, Stary Rynek Sąuare
Built in the 17th century. Private property under State protection. 
Pbesent Facts : Destroyed by Germans in September, 1939.

RELIGIOUS BUILDINGS
CHURCH OT ST. JOHN

Built in the 17th century with beautifully deeorated interior in 
Baroąue style.

Pbesent Facts : Completely destroyed by Germans in 1939.

CHURCH OF ST. LEONARD
Founded in 1626.
Pbesent Facts : Completely destroyed by Germans in 1939.

collegiate church, Rynek Sąuare
Built in Baroąue style. Several parts of older church survived, 

containing tombstone of Primate Uchański, by Jan Michałowicz, 
famous Polish sculptor of the 16th century. Renaissance chapel of 
Tarnowski family. Church was the burial place of many Polish 
primates; in the erypt rested 12 of their coffins. The treasury 
contained precious vestments, tapestries. etc., and liturgical eąuipment.

Founded by Archbishop Lubieński in 1650.
Pbesent Facts : Roof and rich Baroąue spires on the towers 

destroyed by fire bombs and German artillery in 1939.
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KAPLICA MISYJNA POD WEZWANIEM ŚW. KAROLA
Mieściła się w budynku poklasztornym, była bogato zdobiona sztukaterią Palloma 

i freskami pochodzącymi z końca XVII w. wykonanymi przez Michelangelo Palloniego.
Ufundowana w 1688 r. przez arcybiskupa Radziejowskiego.
STAN OBECNY: Dach zniszczony podczas bombardowania niemieckiego w 1939 r. 

Cenne freski zostały narażone na działanie zmian atmosferycznych, głównie deszczu 
i śniegu.

KLASZTOR ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚW. WINCENTEGO A PAULO
Zbudowany w stylu barokowym.
STAN OBECNY: Spalony i zniszczony przez niemiecką artylerię we wrześniu 1939 r.

LUBIN — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA KLASZTORU BENEDYKTYNÓW

Klasztor posiadał okazałą bibliotekę, której początki datuje się na XI w. Po likwida
cji klasztoru przez władze pruskie w 1837 r., zbiory biblioteki, która zawierała szereg 
bezcennych rękopisów, inkunabułów, starych ksiąg, zostały podzielona pomiędzy inne 
biblioteki. Najbardziej wartościowe dzieła zabrano do Biblioteki Królewskiej oraz Bi
blioteki Uniwersyteckiej w Berlinie. Kiedy powstało nowe państwo polskie po I wojnie 
światowej, Benedyktyni powrócili do swojego klasztoru w 1923 r., w którym przywróco
no bibliotekę. Rękopisy i książki, które zabrali Niemcy nigdy nie powróciły. Książki 
otrzymywano w spadku, kupowano lub otrzymywano w formie darowizn. W 1939 r. bi
blioteka posiadała ok. 20000 tomów, w tym ponad 100 rękopisów, kilkadziesiąt inkuna
bułów i kilkadziesiąt polskich ksiąg z XVI w. Poza biblioteką klasztor posiadał także 
muzeum regionalne z kolekcją numizmatyczną i zbiorem eksponatów związanych z hi
storią Benedyktynów.

Założona w XI w., własność klasztoru.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w 1939 r. i zamieniona na więzienie 

dla polskiego kleru. Eksponaty usunięto.
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ŁOWICZ—cont.
MISSIONABY OHAPEL OF ST. CHARLES

Situated in the old monastery building, the Chapel was richly 
decorated with stuccoes by Palloni and frescoes dating back to the 
end. of the 17th century, executed by Michelangelo Palloni.

Founded in 1689 by Archbishop Radziejowski.
Pkesent Facts : Roof burnt during German bombardment in 

1939. The yaluable frescoes were exposed to changes of weather 
and were damaged by rain and snów.

RELIGIOUS BUILDINGS
MONASTERY OF THE LAZABISTS

Built in Baroque style.
Present Facts : Burnt and destroyed by German artillery fire in 

September, 1939.

LUBLIN—POZNAN VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

LIBBARY AT THE BENEDICTINB MONASTERY

The Monastery had a valuable library dating from the Uth century. 
After the liąuidation. of the Monastery by the German authorities in 
1837, the library, which included several priceless manuscripts, 
incunabula and old books, was divided between yarious libraries. 
The most yaluable works were taken to the Royal Library and Uniyer- 
sity Library in Berlin. When the new Polish State was reoreated after 
the last war, the Benedictines returned to their Monastery in 1923, 
and the library was re-established. The manuscripts and books 
which had been remoyed by the Germans were neyer returned. Books 
were accumulated from bequests, gifts and new purchases. In 1939 
the library contained about 20,000 volum.es, including over a hundred 
manuscripts, several seore incunabula and seyeral seore old Polish 
books from the 16th century. Apart from the Library, the Monastery 
had a Regional Museum with a numismatical collection and a collection 
of exhibits relating to the history of the Benedictines.

Founded in the llth century. Property of the Monastery.
Pbbsbnt Facts : Destroyed by the Germans in 1939, and turned 

into a prison for Polish clergymen. Exhibits remoyed.
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LUBLIN — WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
ARCHIWUM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO,
Al. Racławickie

Zawierało archiwa wydziałów uniwersytetu, akta studentów i profesorów.
Własność uniwersytetu.
STAN OBECNY: Niemieccy żołnierze, którzy byli zakwaterowani w budynku uni

wersytetu rozrzucili dokumenty nie porządkując ich, a następnie na rozkaz władz nie
mieckich zabrano je do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Lublinie.
PATRZ: LUBLIN, Insi. Kult., Katolicki Uniwersytet Lubelski.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM KAPITUŁY
Zawierało akta kapituły lubelskiej. Najstarszy dokument pochodził z 1400 r.
Założone w 1805 r. Własność kapituły.
STAN OBECNY: Archiwum skonfiskowane przez Niemców i zabrane do Niemiec

kiego Archiwum Państwowego w Lublinie. Niektóre z dokumentów trafiły do Berlina.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe

ARCHIWUM I BIBLIOTEKA GMINY ŻYDOWSKIEJ
Zawierały zapiski historyczne i dokumenty oraz dużą, grawerowaną srebrną łyżkę 

z 1707 r. Biblioteka zawierała przykłady publikacji żydowskich wydawnictw z Lublina.
Założone w XVII w. przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Splądrowane przez Niemców, dalszych informacji brak.

ARCHIWUM KURII BISKUPIEJ
Zawierało dokumenty pochodzące z lat 1424-1796; także późniejsze aż do roku 1939. 

Większość z nich związana była z konsystorzem i wizytacjami biskupimi; obejmowało 
również archiwum prawne miasta Lublina i powiatu.

Własność Kurii Biskupiej.
STAN OBECNY: Podczas pierwszych miesięcy okupacji wszelkie archiwa od naj

nowszych do 160 lat wstecz zostały spalone w ogrodach kurii. Resztę skonfiskowali 
Niemcy i umieścili w Niemieckim Archiwum Państwowym w Lublinie. Niektóre z nich 
trafiły do Berlina.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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LUBLIN—LUBLIN YOIYODSHIP
CULTUBAL INSTITUTIONS

AROHIYBS 01 the catholic univebsity, Racławicka Alley
Contained records of all University faculties, records of studenta 

and professors.
Property of the University.
Pbesent Facts : German soldiers who were ąuartered in the 

University building threw all the documents together haphazard; 
later on, by order of the German authorities, they were taken to the 
German State Archives in Lublin.
See : lublin, Gutt. Insi. Catholic Unwersity.
Sbe : lublin, Germ. Inst. German State Archwes.

ABCHIYES OF THE CHAPTER
Contained records of the Lublin Chapter. The oldest doeument 

was dated 1400.
Founded in 1805. Property of the Chapter.
Pbesent Facts : Archives confiscated by the Germans and taken 

away to German State Archives in Lublin. A number of records were 
taken to Berlin.
See : lublin, Germ. Inst. German State Archwes.

XBXSB1YE& AND LIBRABY OF THE JEWISH COMMUNITY, 8, Rynek SqUai6
Contained archives of the Community, with historical records and 

documents, and a large chased silver spoon dated 1707. The library 
comprised specimens of the Lublin Jewish printing houses.

Pounded in the 17th century by the Jewish Community.
Presbnt Facts : Looted by the Germans ; no further Information.

ABCHIVES OF THE EPISCOPAL CURIA
Contained old records dating back to 1424-1706 ; also later records 

up to 1939. Most of them related to the consistory and yisitations, 
and included law records of Lublin and district.

Founded in the middle of the 15th century, re-organised in 1805.
Property of the Episcopal Curia.
Pbesent Facts : In the first months of occupation all the records 

from recent years to 160 years back were burnt in the Curia gardens. 
The remnants were confiscated by Germans and included in German 
State Archives in Lublin. A number of records was taken to Berlin. 
See : lublin, Germ. Inst. German State Archwes.
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LUBLIN — ciąg dalszy

ARCHIWUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ŁOPACIŃSKIEGO
Zawierało 2000 rękopisów, wiele autografów, rysunków i rycin, map i planów; spe

cjalizowało się w tematyce lubelskiej.
Założone w 1907 r.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczone przez żołnierzy niemieckich, głównie ze 

względu na brak właściwej opieki.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Kult., Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego.

ARCHIWUM URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Zawierało dokumenty związane z urzędem, cenne mapy i plany regionu.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczone, reszta skonfiskowana przez Niemców 

i umieszczona w Niemieckim Archiwum Państwowym w Lublinie.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE, ul. Narutowicza 10 i pl. Litewski 3
Zawierało dokumenty miasta i okolic Lublina z lat 1504-1810, jak również książki 

związane z byłym województwem lubelskim, archiwa władz rosyjskich i lokalnych po
cząwszy od XIX w., które w sumie liczyły około 400000 tomów; 2100 map i planów.

Założone w 1918 r. Własność państwowa.
STAN OBECNY: Częściowo przeniesione przez Niemców do innego budynku, w tej 

części znalazły się dokumenty urzędu wojewódzkiego; nieuporządkowane, zostały roz
rzucone przez niemieckich żołnierzy, którzy tam stacjonowali. Podobnie rzecz się mia
ła z archiwami uniwersytetu w Lublinie. Archiwum zostało przemianowane na 
Niemieckie Archiwum Państwowe.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

BIBLIOTEKA „BOBOLANUM”, Al. Racławickie
Biblioteka, która mieściła się w zabytkowym budynku zawierała wiele cennych 

książek z XVII i XVIII w., jak również zbiór polskich wydawnictw typu encyklope
dycznego.

Własność klasztoru jezuitów.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców w latach 1939-1940 i włączona do 

Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Lublinie, budynek został uszkodzony podczas 
walk we wrześniu 1939 r.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.
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ARCHIYES AT THE LOPACINSKI LIBBAB.Y

Contained 2,000 manuscripts, many autographs, drawings and 
engravings, maps and plans ; specialised In Lubliniana.

Founded in 1907.
Pbesent Facts : Partly destroyed by German, soldiers, partly due 

to lack of professional care.
Sue : lublin, Gutt. Insi. Lopacinsld Library.

ahohiyes oj? the voivod’s Office (Archiwum (registratura) Urzędu
Wojewódzkiego)

Contained records connected with the Office, yaluable maps and 
plans of the district.

State property.
Pbesent Facts : Partly destroyed, rest eonfiscated by the Germans 

and incorporated in German State Archives in Lublin.
Seb : lublin, Germ. Inst. German State Archives.

state abchives, 10, Narutowicza Street, and 3, Litewski Square
Contained records of Lublin town and surroundings, from the years 

1504-1810, as well as books of town from former Lubliu Voivodship, 
records of Russian and local authorities from the 19th century, whieh 
in all numbered about 400,000 volumes ; and 2,100 maps and plans.

Founded in 1918. Property of the State.
Pbesent Facts : Partly removed to another building by the 

Germans, while records from the offi.ce of the voivodship were also 
incorporated in them; they were thrown together haphazard by 
German soldiers stationed there, as were also records of Lublin Univer- 
sity. They were re-named German State Archives.
See : lublin, Germ. Inst. German State Archiwes.

“ bobolanum ” libbary,' Racławicka Alley
The library, which was housed in a historical building, contained 

many yaluable books from the 17th and 18th centuries, also a collection 
of Polish reference works.

Property of the Jesuit Monastery.
Pbesent Facts : Confiscated by the Germans in 1939/40 and 

incorporated in the German State Library in Lublin, the building was 
damaged by enemy action in September, 1939.
Sbe : lublin, Germ. Inst. German State Library.
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BIBLIOTEKI SZKÓŁ ŚREDNICH
Własność państwowa i prywatna.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczone i rozproszone, pozostałości włączone do 

Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Lublinie.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO, ul. Dolna
Panny Marii 4

Biblioteka naukowa. W 1934 r. zawierała ponad 80000 tomów, 82 rękopisy, 15 inku
nabułów, 1017 map, 1386 notatek, 679 prac doktorskich.

Założona w 1918 r. w tym samym czasie, co uniwersytet.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców i włączona do Niemieckiej Biblio

teki Państwowej w Lublinie.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Kult., Katolicki Uniwersytet Lubelski.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA MUZEUM LUBELSKIEGO, ul. Namiestnikowska 4
Biblioteka książek związanych z działalnością muzeum.
Zarówno muzeum, jak i biblioteka zostały założone w 1914 r. z inicjatywy Narodu 

Polskiego.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców i włączona do Niemieckiej Biblio

teki Państwowej.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Kult., Muzeum Lubelskie.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA MEDYCZNEGO, ul. Rynkowa 1
Biblioteka specjalizująca się w literaturze medycznej. W 1930 r. zawierała ponad 

12000 tomów oraz 2000 tomów czasopism.
Założona w 1874 r.
STAN OBECNY: Biblioteka przy uniwersytecie. Zniszczona tak, jak inne biblioteki 

instytutowe uniwersytetu.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Kult., Katolicki Uniwersytet Lubelski.

BIBLIOTEKA KURATORIUM LUBELSKIEGO
O charakterze ogólnooświatowym, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dydak

tycznej. W 1937 r. zawierała około 8000 tomów.
Własność kuratorium lubelskiego
STAN OBECNY: Skonfiskowana i włączona do Niemieckiej Biblioteki Państwowej 

w Lublinie w 1941 r.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.
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LLBRARIES AT SECONDARY SCHOOLS

Private and State property.
Present Facts : Partly destroyed and dispersed, remnants incor- 

porated in German State Library in Lublin.
See : lublin, Germ. Insi. German State Library.

library ot the cATHOLic uniyersity, 4, Dolna Panny Marii Street
Research library. In 1934 it contained over 80,000 Tolumes, 82 

manuscripts, 15 incunabula, 1,017 mapa, 1,386 notes, 679 dissertations 
for doctors’ degrees.

Founded in 1918, at the same time as the Uniyersity.
Present Facts : Confiscated by the Germans and incorporated in 

the German State Library in Lublin.
See : lublin, Gutt. Inst. Catholic University.
See : lublin, Germ. Inst. German State Library.

library ot the lublin museum, 4, Namiestnikowska Street
Referenee library used in connection with the aotivities of the 

Museum.
The Museum and its library were founded in 1914 at the instigation 

of the Polish people.
Priyate property.
Present Facts : Confiscated by the Germans and incorporated in 

German State Library at Lublin.
See : lublin, Gutt. Inst. Lublin Museum.
See : lublin, Germ. Inst. German State Library.

library of the medical sooiety, 1, Rynkowa Street
Referenee library, specialised in medical books. In 1930 contained 

over 12,000 volumes, and 2,000 volum.es of periodicals.
Founded in 1874.
Present Facts : Kept at the University, destroyed with libraries 

of other University Institutes.
See : lublin, Gutt. Inst. Catholic University.

library of the school board (Biblioteka Kuratorium Lubelskiego)
Of generał educational character with special referenee to literaturę 

on teaching. In 1937 contained 8,000 yolumes.
Property of the Lublin School Board.
Present Facts : Confiscated and included in German State 

Library in Lublin, 1941.
See : lublin, Germ. Inst. German State Library.

181

231

volum.es


LUBLIN Straty kultury polskiej

LUBLIN — ciąg dalszy

BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK, ul. Bernardyńska 14
Biblioteka naukowa: zebrano w niej książki ze wszystkich dziedzin nauki.
Własność Towarzystwa.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

BIBLIOTEKA SEMINARIUM TEOLOGICZNEGO, ul. Zamoyska 6
Biblioteka zawierająca wydawnictwa typu encyklopedycznego, specjalizująca się 

w dziełach o tematyce teologicznej. W 1927 r. zawierała ponad 20000 tomów, ponad 
200 inkunabułów, kilkaset rękopisów oraz wiele czasopism.

Założona w 1715 r.
STAN OBECNY: Cały personel aresztowano, meble i wyposażenie biblioteki zosta

ły zniszczone, a książki porzucone na podłodze biblioteki; kilka książek zostało włączo
nych do Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Lublinie.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

ARCHIWA WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW EWANGELICKICH
Po przeniesieniu całej ludności przyznającej się do korzeni niemieckich z tych tere

nów do Rzeszy w jesieni 1940 r., wszystkie książki stanowiące dokumentację działalno
ści kościoła ewangelickiego zostały przez Niemców wywiezione do „ Sippcnstelle” 
(„siedziby rodowej”) w Krakowie. Najstarszą z tych ksiąg była księga kościelna z Pia
sków Luterskich (1760 r.).

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO,
Rynek Główny 1

O charakterze ogólnooświatowym, ale zawierała głównie książki o tematyce huma
nistycznej; specjalizowała się w wydawnictwach dotyczących Lublina, W 1934 r. zawie
rała 54241 tomów, 46 inkunabułów, 331 starodruków z XVI wieku, 635 ksiąg z XVII 
wieku, 1867 ksiąg z XVIII wieku, 659 map i atlasów, 2758 rycin, 1728 rękopisów i 83 
dokumentów zapisanych na pergaminach.

Założona w 1918 r. przez Hieronima Łopacińskiego.
STAN OBECNY: Zniszczona po części przez żołnierzy niemieckich, a po części 

przez zaniedbanie, którego dopuścili się niewykwalifikowani pracownicy. Książki, któ
re pozostały, zostały skonfiskowane przez Niemców w 1939 r. i włączone do Niemiec
kiej Biblioteki Państwowej w Lublinie.
PATRZ: LUBLIN. Inst. Kult., Archiwum Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. 
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.
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library of the society ot friends of scienoe, 14, Bernardyńska 
Street

Reference library ; books were collected on all branch.es of science.
Property of the Society.
Presbnt Facts : Destroyed by the Germans.

library of the theological seminar, 6, Zamoyska Street
Library of reference books, specialising in works on theology. In 

1927 there were over 20,000 yolumes, over 200 incunabula, several 
hnndred manuscripts and many periodicals.

Founded in 1715.
Present Facts : All the personnel were arrested, fumiture and 

equipment destroyed, and the books thrown on the floor, and left 
without proper care; some books were fused with the German State 
Library in Lublin.
Ser : lublin, Gerrn. Inst. German State Library.

RECORD BOOKS OF ALL EVANGELICAL CHUROHES

After the autumn of 1940, when the entire Volksdeutsch population 
from these territories were transferred to the Reich, all books containing 
reeords of the Eyangelical Church’s activities were taken by the 
Germans to the “ Sippenstelle ” in Cracow. The oldest of these 
books was the Church book of Piaski-Luterskie (1760).

lopacinski library (Biblioteka Publiczna im Hieronima Lopacin- 
skiego), 1, Rynek Główny Square

Of generał educational character but chiefly books on humanistic 
subjects; specialised in books concerning Lublin. In 1934 it con- 
tained 54,241 yolumes, 46 incunabula, 331 old books from the 16th 
century, 635 books from the 17th century, 1,867 books from the 18th 
century, 659 maps and atlases, 2,758 prints, 1,728 manuscripts and 
83 parchment documents.

Founded in 1918 by Hieronim Lopacinski.
Presbnt Paots : Partly damaged by German soldiers, and partly 

by the negligence of untrained personnel. Remainder oonfiscated by 
Germans in 1939 and amalgamated with the German State Library 
in Lublin.
See : lublin, Guli. Inst. Archives at the Lopacinski Library.
See : lublin, Germ. Inst. German State Library.
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MUZEUM LUBELSKIE ul. Narutowicza 4
Zawierało cenne zbiory etnograficzne, takie jak: kolekcja ręcznie malowanych pisa

nek wykonanych przez mieszkańców wsi województwa lubelskiego, zbiory przyrodnicze 
i archeologiczne, jak również przykłady rękodzieła artystycznego, skamieliny, wyroby 
regionalne z dawnych czasów, monety, pamiątki historyczne jak wojenne (z okresu po
wstania listopadowego, styczniowego, pierwszej wojny światowej oraz wojny polsko- 
-bolszewickiej), zbiory obrazów, rzeźb i rycin (niektóre z nich należały pierwotnie do 
kolekcji rodzin Załuskich i Żmigrodzkich z Trzeszczan). Zbiory byłego Muzeum Nałę
cza zostały przyłączone do Muzeum Lubelskiego staraniem Warszawskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Muzeum Lubelskie posiadało swoją własną bibliotekę.

Założone w 1909 r., a urządzone w 1914 r. Zostało utworzone niemal wyłącznie dzię
ki datkom i zapisom osób prywatnych i było własnością Towarzystwa Miłośników Mu
zeum Lubelskiego. Miało swoją siedzibę w XVII-wiecznym pałacu.

STAN OBECNY: Muzeum uległo zniszczeniu w wyniku bombardowania we wrze
śniu 1939 r., wiele eksponatów zostało skradzionych przez żołnierzy niemieckich. Mu
zeum przeszło w posiadanie Departamentu ds. Nauki i Oświaty 10 maja 1940. Nowi 
właściciele przekształcili Muzeum Lubelskie w „Distrikts-Museum” (Muzeum Okręgo
we). Celem tego działania, do którego realizacji wykorzystano eksponaty muzealne by
ło ukazanie wpływów niemieckich na tym obszarze. Nowe Muzeum liczyło 6000 
eksponatów. Niemcy wydrukowali jego katalog i Muzeum zostało otwarte 1 stycznia 
1942 r. Biblioteka została włączona do Niemieckiej Biblioteki Państwowej. W maju 
1942 r. na wystawie kopernikańskiej w Krakowie pokazano portret 17-letniego Koper
nika. Portret ten, znaleziony w Lublinie i należący do tamtejszego Muzeum Miejskie
go, miał być skopiowany na specjalne polecenie dr Franka. Niektóre zbiory prywatne, 
takie jak zbiory rodziny Skórzewskich z Czerniejewa i kolekcja rodziny Bnińskich 
z miejscowości Samostrzele, znajdowały się w depozycie w Muzeum, Wszystkie one 
musiały podzielić los innych eksponatów. Do tego utworzonego przez Niemców mu
zeum zostały przeniesione eksponaty skonfiskowane w Muzeum Ziemi Chełmskiej.
PATRZ: CHEŁM, Inst. Kult., Muzeum Ziemi Chełmskiej.
PATRZ: CZERNIEJEW, Inst. Kult., Zbiory Skórzewskich.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Kult., Biblioteka Muzeum Lubelskiego.

MUZEUM DIECEZJI LUBELSKIEJ
Zawierało cenne dzieła sztuki sakralnej.
Własność diecezji lubelskiej.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców.
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lublin musbum, 4, Narutowicza Street

Contained yaluable ethnographical colleotion, including rich collee- 
tions of hand-painted Eaater eggs, executed by the peasants from 
Lublin voivodship; natural history and archaeologioal colleotion, also 
examples of artistic handiorafts, fossils and regional antiquities, 
numismatics, war and Łistorical souvenirs (from 1831 and 1863, from 
the Great War and from the Polish-Soviet war), colleotion of pictures, 
gculptures and engravings (some of them originally belonged to Załuski 
and Żmigrodzki colleotion from Trzeszczany). The former Museum of 
Nałęcz also belonged to the Lublin Museum deposited there by the 
Society of Friends of Fine Arts in Warsaw. Lublin Museum possessed 
its own library.

Founded in 1909 and organised in 1914. Was started almost 
exolusively from private gifts and bequests, and was the property 
of the Lublin Museum Association. Housed in 17th century Pałace.

Pkesent Facts : The Museum was damaged by a bomb in September, 
1939, and many exhibits were stolen by German soldiers. The premises 
were’taken over by the “ Abteilung fur Wissenschaft und Unterricht ” 
on May lOth, 1940, who organised a “ Distrikts-museum ” the aim of 
which was to show the German influence in this territory. In arranging 
this, exhibits from the Lublin Museum were used. The new Museum 
had 6,000 exhibits. The Germans printed a catalogue, and the Museum 
was opened on the Ist January, 1942. The library was included in 
the German State Library. In May, 1942, at the Copernicus exhibition 
in Craoow, a portrait of Copernious at the age of seventeen was ex- 
hibited. This portrait, found in Lublin, and belonging to the Lublin 
Municipal Museum, was to be copied at the special order of Dr. Frank. 
Some private collections such as that of the Skorzewski family from 
Czerniejew, and the colleotion of the Bninski family from Samostrzele 
were deposited in the Museum ; they all had to share the fate of the 
Museum’8 exhibits. To this Museum, organised by the Germans, 
were taken the exhibits from the Museum of Chełm prowince, which 
was oonfiscated by the Germans.
See : chelm, Gutt. Inst. Museum of Chełm Prouince.
See : CZERNIEJEW, Gutt. Inst. Oollection of Slc.orze.wski family.
See : lublin, Cult. Inst. Library of the Lublin Museum.

MUSEUM OF THE DIOOESE
Contained valuable examples of ecclesiastical art.
Property of the Diocese.
Pbesbnt Facts : Confiscated by the Germans.
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
Posiadał następujące cztery wydziały: teologia, prawo kościelne, prawo, nauki eko

nomiczno-społeczne, nauki humanistyczne (takie jak: filozofia, filologia, historia, filo
logia polska, filologia romańska, filologia germańska).

Założony w 1918 r. przez osoby prywatne (na prawach akademickich).

WYDZIAŁ TEOLOGII
Zakład Teologii Fundamentalnej; Zakład Teologii Dogmatycznej; Zakład Teologii 

Moralnej; Zakład Teologii Porównawczej; Zakład Historii Kościoła.
Wszystkie zakłady posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ PRAWA KOŚCIELNEGO
Zakład Prawa Kanonicznego; Zakład Publicznego Prawa Kościelnego;
Wszystkie Zakłady posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ PRAWA I NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH
Zakład Prawa Rzymskiego; Zakład Prawa Podatkowego; Zakład Prawa Polskiego; 

Zakład Teorii Ekonomii i Statystyki; Zakład Politologii; Zakład Prawa Politycznego; 
Zakład Prawa Administracyjnego; Zakład Prawa Karnego; Zakład Prawa Cywilnego.

Wszystkie Zakłady posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Zakład Języka Polskiego; Zakład Historii Literatury Polskiej; Zakład Historii; Za

kład Filologii Klasycznej; Zakład Filozofii; Zakład Filologii Romańskiej; Zakład Peda
gogiki.

Wszystkie Zakłady posiadały własne biblioteki.
STAN OBECNY: Zamknięty przez Niemców w 1939 r. Budynki i część księgozbio

rów zniszczone w latach 1939-1940. Niektóre książki zostały włączone do Niemieckiej 
Biblioteki Państwowej.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Kult., Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Biblio

teka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

JESZIWA LUBELSKA (Szkoła Talmudyczna)
Wspaniała nowoczesna budowla. Posiadała bogato wyposażoną bibliotekę przezna

czoną do użytku zamieszkujących szkołę uczniów. Zawierała około 25000 tomów.
Założona w latach 20. XX w.
STAN OBECNY: Księgozbiór rozproszony i częściowo zniszczony przez Niemców 

w 1942 r. Wiele książek zostało prawdopodobnie przewiezionych do biblioteki miej
skiej we Frankfurcie nad Menem. Później zostały tam zgromadzone książki z wielu ży
dowskich bibliotek i synagog w całej Polsce.
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CATHOLIC UNIVERSITY

Contained the following four Faculties : Theology ; Ecclesiastical 
Law • Law Soeial and Eoonomic Sciences; Humamstic Studies 
including Philosophy, Philology, History, Polish Philology, Romance, 
Philology, German Philology. , . .

Founded in 1918. Private foundation (with academic rights).

FACULTY OF THEOLOGY
Seminar of Fundamental Theology ; Seminar of Dogmatic Theology ; 

Seminar of Morał Theology ; Seminar of Comparative Theology ; Semi
nar of History of the Church.

AU Seminars contained reference libraries.

FACULTY OF ECCLESIASTICAL LAW
Seminar of Canon Law ; Seminar of Public Ecclesiastical Law.
AlT Seminars contained reference libraries.

FACULTY OF LAW, SOOIAL AND EOONOMIC SCIENCES
Seminar of Roman Law; Seminar of Fiscal Law; Seminar of 

Polish Law ; Seminar of Economic Theory and Statistics ; Semmar 
of Political Science ; Seminar of Political Law ; Seminar of Adminis- 
tratiye Law ; Seminar of Penal Law ; Seminar of Cml Law.

AU Seminars contained reference libraries.

FACULTY OF HUMANISTIC STUDIES
Seminar of Polish Language ; Seminar of History of PoUsh Litera

turę ; Semmar of History ; Seminar of Classical Philo.ogy ; Seminar 
of Philosophy ; Seminar of Romance Philology ; Seminar ofPedagogics.

AU Seminars contained reference libraries.
Prbsent Facts : Closed by the Germans in 1939. Bmldmgs and 

part of the libraries destroyed in 1939/40. Some books were included 
in the German State Library. .
Sbe : lublin, Gutt. Inst. Archives of the Cathohc Unwersity. Library 

of the Catholic Unwersity.

jeshiva of lublin (College for Talmudic Studies)
Fine modern building with a rich library for resident students ; 

contained about 25,000 yolumes.
Founded in the twenties of the present century.
Peesent Facts : Library dispersed and partly destroyed by the 

Germans in 1942. A number of books alleged to have been trans- 
ferred to the Stadtbibliothek of Frankfurt o/M. Subseąuently, books 
from various Jewish Ubraries and synagogues ofPoland, were assembled 
here by the Germans.
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POMNIKI HISTORII
MURY MIEJSKIE

Część średniowiecznego systemu obrony miasta.
STAN OBECNY: Doznały poważnych zniszczeń w wyniku niemieckich bombardo

wań we wrześniu 1939 r.

CMENTARZ ŻYDOWSKI
Zawierał nagrobki pochodzące z połowy XVI w. Jednymi z najbardziej godnych uwa

gi były rzeźbione nagrobki, takie jak np. nagrobek Meira Lublina czy Abrahama Heil- 
perina z roku 1762.

Założony przez lubelską Gminę Żydowską w XVI w.
STAN OBECNY: Zniszczony. Płyty nagrobne usunięto z cmentarza i użyto do bru

kowania ulic.
BUDYNKI, PAŁACE

PAŁAC BISKUPI
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców. Wszystkie meble oraz wiele dzieł 

sztuki zostało skradzionych; oderwano nawet srebrne klamry zapinające mszały. Tej 
grabieży i dewastacji dopuściło się gestapo (oddziały Selbstschutzu).

STARA ZABUDOWA, ul. Stare Miasto 2, 16, 17, 18
Powstała w XVII i XVIII wieku. Własność prywatna pod ochroną państwa. Renowa

cję zakończono tuż przed wybuchem wojny.
STAN OBECNY: Zniszczone w wyniku bombardowań niemieckich w 1939 r.

DZIELNICA ŻYDOWSKA, Stare Miasto.
Obszar, na którym znajdowały się malownicze i różnorodne ulice i place. Znajdowa

ły się tam zarówno domy drewniane, jak i budowle murowane. Na najbardziej intere
sujące skupisko budynków składały się synagogi, szkoły, stara łaźnia itp. przy ulicy 
Jatecznej. Godne uwagi były budynki takie jak: kamienica Sobieskich, (Rynek 15), bu
dynek i biblioteka Gminy Żydowskiej (Rynek 8); domy przy ul. Kowalskiej 5 i 17; dom 
rodziny Horowitzów, ul. Szeroka 28, z kaplicą; dom rodziny Eigerów (ul. Szeroka 40).

Założona w pierwszej połowie XV-tego wieku. Odbudowana po pożarze w 1656 r.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
KLASZTOR KAPUCYNÓW

Zbudowany w stylu barokowym, posiadał wartościowe zbiory, m.in. galerię portre
tów zakonników, antyczne meble oraz wyposażenie liturgiczne.

Założony w 1728 r. przez Pawła Sanguszko.
STAN OBECNY: Ograbiony przez gestapo w zimie 1939-1940.
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MONUMENTS

CITY WALLS
Part of the mediaeval defence system of the town.
Pbesent Facts : Badly damaged by German, bombardment in 

September, 1939.
CEMETEBY OF THE JEWISH COMMUNITY

Contained old tombstories dating ftom the middle of the 16th 
eentury. Among the most remarkable were those with caryed designs, 
such as the tombstone of Meir Lublin and of Abraham Heilperin, 
dated 1762. . . ,

Founded by the Jewish Community of Lublin in the 16th eentury.
Pbesent Facts : Destroyed. Tombstones removed to pave the 

streets.
HOUSES, PALAGES

BPISCOPAŁ PAŁACE
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans. Ali the furniture, 

including many works of art, was stolen ; even the silver clasps from 
the old missals were torn off. The looting and devastation were 
carried out by the Gestapo (Selbstschutz companies).
houses of histobicał value, Nos. 2, 16, 17, 18, Stare Miasto Street

Built in 17th and 18th centuries. Private property, under State 
protection. The restoration and preseryation of the houses was com- 
pleted just before the out break of war.

Pbesent Facts : Destroyed during German bombardment in 1939.

THE JEWISH GHETTO, Old City
A most picturesąue medley of streets and sąuares, containing 

ftne examples of wooden houses and stone buildings. The most 
interesting group of buildings was formed by the synagogues, schools, 
old bath-house, etc., in Jateczna Street. Among remarkable houses 
were the House of Sobieski, 15, Rynek Sąuare; Jewish Community 
Building and Library, 8, Rynek Sąuare; Houses in Kowalska Street, 
Nos. 5 and 17 ; family house of Horowitz, 28, Szeroka Street, with a, 
chapel; family house' of Eiger, 10, Szeroka Street.

Founded in the early 15th eentury ; rebuilt after the ftre of 1656.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

RELIGIOUS BUILDINGS
CAPUCHIN MONASTYRY

Built in the Baroąue style ; possessed a yaluable collection which 
ineluded a portrait gallery of the Friars, antiąue furniture and liturgical 
eąuipment.

Founded in 1728 by Paul Sanguszko.
Pbesent Facts : Pillaged by the Gestapo in the winter of 1939/40.
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KATEDRA, pl. Katedralny
Zbudowana w stylu renesansowym z barokowymi dekoracjami wnętrza. Zawierała 

freski autorstwa Meyera datowane na lata 1757-1788. W nawie znajdowała się cenna 
chrzcielnica z XIII wieku wykonana z brązu, zdobiona rzeźbami i inskrypcjami. Zało
żona w 1582 r. jako kościół jezuitów, który w 1805 r. został przekształcony w katedrę 
i przebudowany.

STAN OBECNY: Dach spalony przez Niemców. Portyk i kapitularz w stylu klasycy- 
stycznym z XVIII w. zniszczony w wyniku działań wojennych.

SYNAGOGA BET HA MIDRASZ, ul. Jateczna 6
Budowla późnogotycka, przebudowana w XVIII w. Pełniła funkcję szkoły. Posiada

ła wspaniałą bibliotekę zawierającą starodruki i rękopisy.
Założona w XVI wieku przez Gminę Żydowską Lublina.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

SYNAGOGA CECHU KOTLARZY, ul. Szeroka 2
XVII-wieczna renesansowa budowla, zniszczona w wyniku pożaru w 1656 r., a na

stępnie odbudowana. Na wschodniej ścianie zachował się renesansowy portyk. Synago
ga była urządzona w tradycyjny sposób i zawierała tradycyjne sprzęty, takie jak: 
rękopisy Tory, srebrne korony i tabliczki, jedwabne i aksamitne wyszywane sukienki na 
Torę itd., oraz draperie wyszywane srebrem i złotem.

Założona przez Hirscha Doktorowicza 17 lipca 1638 r. Później przeszła w posiada
nie cechu kotlarzy.

STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

SYNAGOGA MEIRA LUBLINA (Szkoła Moharam), ul. Jateczna
Budowla późnogotycka. Zawierała XVI-wieczny wykonany z brązu parawan okala

jący pulpit, który był wzniesiony na filarach z malowanymi kapitelami. Oprócz tego za
wierała stare srebrne elementy wyposażenia wykonane w Polsce, lichtarze, reflektory, 
wspaniałą menorę (siedmioramienny świecznik) oraz wielką renesansową płaskorzeź
bę przedstawiającą Adama, Ewę i węża, prawdopodobnie roboty niemieckiej.

Żałożona przez Meira Lublina w XVI w.; odbudowana po pożarze w 1656 r.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

SYNAGOGA PARNAS ul. Szeroka 44
Niewielka XVIILwieczna budowla. Zawierała księgozbiór oraz wspaniałą menorę 

(siedmioramienny świecznik) wykonaną w Polsce. Dwa piękne okna.
Założona przez Abrahama Halperna w XVIII w.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.
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cathedbal, Katedralny Sąuare

Built in the Renaissance style with interior decorations in the 
Baroąue style. Frescoes painted by Meyer in 1757-1788. The nave 
contained a valuable 13th century baptismal font in bronze, decorated 
with sculptures and inseriptions.

Founded in 1582 as a Jesuit church ; turned into Cathedral in 1805 
and altered.

Pb.bs.bnt Facts : Roof burnt by Germans. Classical portico and 
Chapter. Hall from 18th century destroyed by enemy aetion.

synagogue bet ha midbash, 6, Jateczna Street
Late Gothic structure, rebuilt in the 18th century. Used as a house 

of learning, it contained a fine library of old books and manuscripts.
Founded. in the 16th century by the Jewish Community in Lublin. 
Present Facts : Destroyed by the Germans.

synagogue OE THE cauldbon-makers’ guild, 2, Szeroka Street
17th century Renaissance building destroyed by fire in 1656 and 

subseąuently rebuilt. The East wali still retained the Renaissance 
porch. Contained the customary eąuipraent and furnishings used in 
synagogue, such as manuscript Law Scrolls, silver orowns and plaques, 
silk and velvet embroidered mantles, etc. ; also curtains embroidered 
in gold and silver.

Founded by Hirsch Doktorowicz on the 17th July, 1638, and later 
passed into the possession of the Cauldron-Makers’ Guild.

Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

synagogue MEIR lublin (Moharam School), Jateczna Street
Late Gothic in structure. Contained a 16th century bronze screen 

surrounding the pulpit, which was raised on pillars with painted 
capitals ; also old silver synagogical appurtenances of Polish-Jewish 
workmanship, candelabra, reflectors, a remarkable. Menorah (seven- 
branched candelabrum), and a large Renaissance piąte, with Adam, 
Eve and the serpent in relief, probably of German workmanship.

Founded by Meir Lublin in the 16th century ; rebuilt after fire in 
1656.

Present Facts : Destroyed by the Germans.

SYNAGOGUE parnas, 44, Szeroka Street
Smali 18th century building. Contained a colleotion of books and a 

remarkable Menorah (seven-branched candelabrum) of Polish-Jewish 
workmanship. Two fine Windows.

Founded by Abraham Halpern in the 18th century.
Present Facts : Destroyed by the Germans.
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SYNAGOGA SALOMONA LURII (Maharszala) ul. Jateczna
W stylu późnogotyckim. Zawierała typowe wyposażenie i sprzęty używane w synago

gach, takie jak rękopisy Tory, srebrne korony, jedwabne i aksamitne sukienki na Torę, 
zbiór ksiąg talmudycznych, wspaniale XVILwieczne lichtarze wykonane ze srebra, 
srebrne tabliczki i godny uwagi stojący lichtarz wykonany w Polsce.

Założona przez znanego rabina Salomona Lurię 25 sierpnia 1567 r. Spłonęła 
w 1656 r., później została odbudowana, częściowo spalona w 1856 r.

STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

SYNAGOGA WAHL ul. Podzamcze 12
Zawierała typowe sprzęty używane w synagogach takie jak: rękopisy Tory, srebrne 

korony i tabliczki, jedwabne i aksamitne wyszywane sukienki na Torę; również drape- 
rie wyszywane srebrem i złotem oraz wspaniałe metalowe lichtarze i reflektory wyko
nane w Polsce.

Założona przez cech kuśnierzy w XVIII wieku.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

INSTYTUCJE NIEMIECKIE
NIEMIECKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE

Założone przez Niemców w październiku 1939 r. z dokumentów zgromadzonych 
w Archiwum Państwowym w Lublinie, Archiwum Wojewódzkim, Archiwum Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, Archiwum Lubelskiej Kurii Biskupiej i Kapituły, oraz 
wszystkich archiwach polskich władz centralnych i lokalnych. Według Niemców liczba 
dokumentów zgromadzonych w archiwum to 400000 aktów oraz 20 metrów bieżących 
inwentarzy i katalogów. Jego dyrektorem był dr Roland Seeberg -Elverfeldt.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Główne Biuro ds. Administracji Archiwów Generalnej 

Guberni.
PATRZ: LUBLIN: Inst. Kult., Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Archi

wum Kapituły, Archiwum Kurii Biskupiej, Archiwum Urzędu Wojewódzkiego, Archi
wum Państwowe.

NIEMIECKA BIBLIOTEKA PAŃSTWOWA
W jej skład wchodziły następujące biblioteki: 1. Biblioteka Katolickiego Uniwersyte

tu Lubelskiego; 2. Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego; 3. Biblioteka 
„Bobolanum”; 4. Biblioteka Muzeum Lubelskiego; 5. Biblioteka Zakładu Teologii; 6. 
Biblioteka Kuratorium Lubelskiego; 7. Biblioteki zakładowe Katolickiego Uniwersyte
tu Lubelskiego; 8. Książki pozostałe z bibliotek szkół średnich. W sumie zawierała po
nad 400000 tomów. Założona w 1941 r. przez niemiecki Główny Urząd ds. Zarządzania 
Bibliotekami w Generalnej Guberni. Uroczyste otwarcie odbyło się 18 stycznia 1942 r. 
Jej dyrektorem był dr Kutschabsky z Kilonii, zgermanizowany Ukrainiec.
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Synagogue Salomon lubią. (Maharshal), Jateczna Street

Late Gothic style. Contained among the usual eąuipment and 
fumishings used iń synagogue such as manuscript Law Scrolls, silver 
crowns, silić and velvet mantles ; a collection of books of Talmudic 
literaturę, very fine 17th century sihrer candelabra, silver plaąue, and 
a ramarkable standing candelabrum of Polish-Jewish workmanship.

Pounded by the famous Rabbi, Salomon Luria, 2Sth August, 1567 ; 
destroyed by flre in 1656 and rebuilt; damaged by fire in 1856.

Pbesent 'Facts : Destroyed by the Germans.

synagogue wahl, 12, Podzamcze Street
Contained the usual synagogual appurtenances, sueh as manuscript 

Law Scrolls, silver crowns and plaąues, silk and velvet embroidered 
mantles ; also curtains embroidered in gold and silyer ; and remarkable 
metal-work candelabra and reflectors of Polish-Jewish workmanship.

Founded by the Eurriers’ Guild in the 18th century.
Pbesbnt Pacts : Destroyed by the Germans.

GERMAN INSTITUTIONS
GEBMAN statb archiwbs

Organised by the Germans in October, 1939, from Lublin State 
Archives; Archives of the Voivod’s Office; Archives of Lublin 
University; Archives of the Lublin Episcopal Curia and Chapter, 
and all archives of Polish central and local authorities. The Germans 
describe the number of this State Arehiyes as 400,000 acts and 20 
meters of inventories and catalogues. The director of the German 
State Archives was Dr. Roland Seeberg-Elyerfeldt.
Sbe : OBACOW, Germ. Inst. Head Office for the Administration of the 

Archwes in. the Generalgouverne.ment.
See : lublin, Gult. Inst. Archwes of the Catholic Unwersity. Archwes 

of the Chapter. Archwes of the Episcopal Curia. Archwes of 
the Yowodls Office. State Archwes.

GERMAN STATE LIBRABY
Contained the following libraries : (1) Lublin University Library ; 

(2) Lopacinski Library ; (3) “ Bobolanum ” Library ; (4) Library of the 
Lublin Museum ; (5) Library of the Theological Seminary ; (6) Library 
of the School Board ; (7) Libraries of the Seminaries at Lublin Univer- 
sity ; (8) Remaining books of secondary school libraries. Altogether it 
contained over 400,000 yolumes. Organised in 1941 by the German 
Head Office for the Administration of Libraries in the Generalgouverne- 
inent. On January 18th, 1942, the Staatsbibliothek was solemnly in-
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Do biblioteki wstęp mieli tylko Niemcy i Ukraińcy; posiadała własne Muzeum Nie
mieckie oraz „Distriktstelle fur Film und Bild” (archiwum filmowe). W roku 1943 (al
bo 1944) bibliotekę przeniesiono do Krakowa ze względów bezpieczeństwa.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Główny Urząd ds. Zarządzania Bibliotekami w Gene

ralnej Guberni.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Kult., Biblioteka „ Bobolanum”, biblioteki szkól średnich, Biblio

teka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteka Muzeum Lubelskiego, Biblio
teka Kuratorium Lubelskiego, Biblioteka Zakładu Teologii, Biblioteka Publiczna im. 
Hieronima Łopacińskiego.

PATRZ: MIĘDZYRZEC, Inst. Kult., Archiwum parafii.

LUBOMIN — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Założony w XVIII wieku.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców. Archiwum zniszczone.

LUBOML — WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Średniowieczny. Założony w 1412 r., przebudowany w XIX wieku.
STAN OBECNY: Zlupiony i zniszczony przez żołnierzy niemieckich.

SYNAGOGA, Rynek
Piękna synagoga typu fortcczncgo o wspaniałych drzwiach.
Założona przez Gminę Żydowską w 1521 r.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

LUBONIA — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Zbudowany w XVIII wieku w stylu barokowym.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.
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augurated. At its head was Dr. Kutschabsky from Kieł, a germanised 
Ukrainian. The Library was only open to Germans and Ukrainians; 
it had its own German Museum and “ Distriktstelle fur Film und 
Bild.” In 1943 (or 1944) the Library was evacuated to Cracow for 
safety reasons.
Sbb : cracow, Germ. Inst. Head Office for the Administration of 

Libraries in the Generalgomernement.
Seb : LUBLIN, Cult. Inst. “ Bóbolanum" Library. Libraries of 

Secondary Schools. Library of the Gatholic Unwersity. Library 
of the Lublin Museum. Library of the School Board. Library 
of the Theological Seminary. Lopacinski Library.

See : międzyrzec, Cult. Inst. Parochial Archwes.

LUBOMIN—POZNAN YOIYODSHTP
BELIGIOUS BUILDINGS

CHURCH
Founded in 18th century.

Present Facts : Pulled down by the Germans ; archives destroyed.

LUBOML—LUBLIN VOIVODSHIP
BELIGIOUS BUILDINGS

CHURCH
Mediaeval church. Founded in 1412, rebuilt in 19th century.
Present Facts : Looted and ruined by German soldiers.

synagogue, Bynek Square
Beautiful synagoga© of the fortress type with a remarkable door.
Founded by the Jewish Community in 1521.
Present Facts : Destroyed by the Germans.

LUBONIA—POZNAN VOIVODSHIP
BELIGIOUS BUILDINGS

CHURCH
Built in the 18th century in Baroąue style.
Present Facts : Pulled down by the Germans in 1939/40.
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LUTOMIERSK — województwo łódzkie
BUDOWLE SAKRALNE

SYNAGOGA
Drewniana synagoga typu polskiego o ścianach bogato zdobionych malowidłami.
Założona przez Gminę Żydowską w XVIII wieku.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

ŁYSA GÓRA — województwo kieleckie
BUDOWLE SAKRALNE

KLASZTOR BENEDYKTYNÓW I KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA
Założone w XI wieku, wielokrotnie przebudowywane.
STAN OBECNY: Krużganki uległy zniszczeniu w wyniku zbombardowania przez 

Luftwaffe w 1939 r.

MAŁUSZYN — województwo łuckie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ZBIORY LUBOMIRSKICH
Zawierały galerię obrazów oraz kolekcję rycin; zabytkowe meble, tkaniny, jak rów

nież przykłady wyrobów rzemiosła artystycznego.
Własność Stanisława Lubomirskiego.
STAN OBECNY: Zbiory ucierpiały w czasie wojny, później zostały rozgrabione.

MEDYKA — województwo lwowskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ZBIORY PAWLIKOWSKICH
Zawierały: a) archiwum, b) bibliotekę, c) galerię obrazów, d) kolekcję rycin, oraz 

e) zbiór rozmaitości.
Biblioteka zawierała: 2500 wyjątkowo pięknych i rzadkich wydań książek z dziedziny 

sztuki, 800 tomów o tematyce przyrodniczej i geograficznej, 1000 tomów beletrystyki 
(wiele z nich to pierwsze wydania); cenny, obejmujący 200 lat zbiór czasopism. 500 to
mów było podzielonych na następujące działy: historia, ekonomia, leśnictwo, rolnic
two, 1000 tomów rozmaitości oraz wiele książek drukowanych w Medyce.
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LUTOMIERSK—lodź votvodship
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE
Wooden synagoga© of the Polish-Jewish typ© with rich interior 

mural deeoration.
Eounded by the Jewish Commumty in the 18tn century.
Prbsbnt Eacts : Destroyed by the Germans.

ŁYSA GÓRA—klelce voivodship
RELIGIOUS BUILDINGS

BENEDICTINE MONASTEBY AND CHUBCH OF THE HOLY CROSS

Eounded in llth. century; re-built many times.
Pbesent Eaots : Cloisters damaged by German Luftwalłe bom- 

bardment in 1939.

MALUSZYN—luck voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLEOTION OF LUBOMIRSKI FAMILY
Contained picture gallery and eollection of engravingsj antique 

furnituro, woven materials and esamples of artistic Industries.
Property of Stanislas Lubomirski.
Presbnt Facts : Colleotion suffered during the war; it was 

looted later on.

MEDYKA—lvov voiyodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLEOTION OF PAWLIKOWSKI FAMILY
Contained (a) Archives ; (b) Library ; (c) Picture Gallery; (d) 

Colleotion of Prints; and (e) Miscellanea. (b) Library: con
tained 2,500 yolumes of rare editions of art, 800 yolumes on natural 
history and geography, 1,000 yolumes of fiotion (many of thein fiist 
editions), yaluable colleotion of periodicals coyering two centuries, 
500 yolumes divided into the following sections : History, economics, 
forestry, agricult.ure, 1,000 yolumes of miscellanea- and also a great 
stock of books published in Medyka, where there were printing works. 
(c) Picture Gallery : contained works by such artists as Guercmos,
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Galeria obrazów: zawierała dzieła artystów takich jak: Guercinos, Bacchante, Egon 
van Lin (Autoportret)-, W. van Bemmel (Pejzaż)-, Solimena (Adam i Ewa); Lampi (dwie 
miniatury); P. Veronese (Trzej Królowie); oraz takich polskich malarzy jak Hadziewicz 
(Autoportret); W Kossak (5 obrazów); Stanisławski (Wisła); Wyczółkowski (Autoportret 
oraz Pejzaż); Fałat (Zachód słońca w Poroninie); Jarocki (Pejzaż); Sichulski (Żniwa); Fi
lipkiewicz (Dunajec i Pałac Łazienkowski); Pitschman (dwa portrety); Grottger (Por
tret); znajdowały się tam również prace Skoczylasa, Stryjeńskiej, Kotsisa, Ruszczyca, St. 
Witkiewicza i Wojniakowskiego. W sumie około 150 obrazów.

Zbiory rycin i szkiców zawierały dział rycin starych, takich jak cykl Capricios Goyi 
oraz cenną kolekcję rycin Chodowieckiego, Falcka, Volpato; dział rycin nowszych, któ
ry zawierał cykl litografii Wyczółkowskiego, zbiór szkiców Matejki, Rodakowskiego 
i innych.

Rozmaitości: rzeźby, eksponaty archeologiczne, medaliony (30 eksponatów, w tym 5 wy
konanych przez D. d’Angcrsa), wyroby garncarskie, jak również wyroby ze szkła i srebra, 
stroje, zegary, meble i gobeliny. Zbiory trzymano w starym 25. pokojowym dworze.

Własność Michała Pawlikowskiego.
STAN OBECNY: Archiwum wywiezione przez właściciela do Lwowa i oddane jako 

depozyt na czas wojny. Po zajęciu Medyki zbiory zostały wywiezione, a dwór zniszczo
ny przez Niemców.

MIECHÓW — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM KRAJOZNAWCZE ZIEMI MIECHOWSKIEJ

Zawierało ponad 2000 eksponatów podzielonych na trzy działy: 1) numizmatyka 
(480 eksponatów), 2) geologia (389 eksponatów), 3) nauki przyrodnicze (220 ekspona
tów). Znajdował się tam również zbiór pamiątek historycznych i eksponatów archeolo
gicznych.

Założone w 1912 r. Własność Towarzystwa Krajoznawczego.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców. Dokładny los eksponatów nie jest 

znany.

MIĘDZYRZEC — województwo lubelskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ARCHIWUM PARAFII
STAN OBECNY: Niemcy skonfiskowali 5 starych ksiąg miejskich z lat 1558-1671 

i zabrali je do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Lublinie.
PATRZ: LUBLIN, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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MEDYKA

MEDYKA—cant.
Bacchante, Egon van Lin, Self-portrait; W. van Bemmel, Landscape ; 
Solimena, Adam and Eve; Lampi, two miniatures; B. Yeronese, 
Three Magi : and also by such Polish painters as Hadziewicz, Self- 
portrait ; W. Kossak (5 pictures); Stanisławski, Vistula; Wyczółkow
ski, Self-portrait, and Landscape; Fałat, Sunset in Poronin ; Jarocki, 
Landscape; Sichulski, Harvest; Filipkiewicz, Dunajec River and 
Łazienki Pałace ; Pitschman, two portraits ; Grottger, Portrait; 
and works by Skoczylas, Stryjeńska, Kotsis, Ruszczyć, St. Wit
kiewicz and Woyniakowski. There were altogether about 150 pictures. 
(d) Collection of Prints and Drawings : contained a section of old 
prints with a series of “ Capricios ” by Goya, and a rich collection of 
engravings by Chodowiecki, Falek, Volpato j section of new prints con- 
taining a series of lithographs by Wyczółkowski ; collection of drawings 
by Matejko, Rodakowski and others. (e) Miscellanea. Sculptures, 
archeological exhibits, medallions (30 exhibits, including 5 by D. 
d’Angers), pottery, glass, silver, costumes, eloeks, fumiture, tapestry. 
The collection was kept in an old manor house of 25 rooms.

Property of Michael Pawlikowski.
Pbesent Facts : Archives taken by the owner to Lvov, and 

deposited there for the duration of the war. After occupation of 
Medyka by the Germans, the collection was removed and the manor 
house destroyed.

MIECHÓW—KIELCE YOIYODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

begional museum (Muzeum Krajoznawcze Ziemi Miechowskiej)
Contained about 2,000 exhibits, and was divided into 3 departments : 

(1) Numismatics (480 exhibits); (2) Geology (389 exhibits); (3) 
Natural Sciences (220 exhibits). There was also a collection of sonie 
historical souvenirs and archaeological exhibits.

Founded in 1912. Property of the Society for the Furthering of the 
Knowledge of the Country.

Present Facts : Confiscated by the Germans. The precise fate 
of the exhibits is unknown.

MIĘDZYRZEC—lublin voivodship 
CULTURAL INSTITUTIONS 

PABOCHIAL ARCmVES
Present Facts : The Germans confiscated five old municipal books 

(1558-1671), and took them to the German State Archives in Lublin. 
Sbe : lublin, Germ. Inst. German State Archives.
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MIŁOSŁAW Straty kultury polskiej

MIŁOSŁAW — województwo poznańskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKA KOŚCIELSKICH
Muzeum i biblioteka. Galeria obrazów, dzieła sztuki, biblioteka zawierająca księgi 

pochodzące z XVIII wieku i wieków późniejszych, cenne inkunabuły, specjalny zbiór 
polskich starodruków.

Trzymane w domu Kościelskiego, właściciela zbiorów. Dom został zbudowany 
w 1820 roku.

STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców w latach 1939-1940, zbiory znisz
czone przez Niemców, którzy zarekwirowali je wraz z domem.

MILOWI CE — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Stary wiejski kościół wielokrotnie przebudowywany.
STAN OBECNY: Zburzony na rozkaz władz niemieckich w 1941 r.

MŁAWA — WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM MIEJSKIE

Zawierało eksponaty archeologiczne z regionu pogranicza Mazowsza i Prus 
Wschodnich, takie jak urny, ozdoby z brązu itd., eksponaty wyjęte z grobowców. Był 
tam dział poświęcony etnografii Mazowsza, a w szczególności rejonu Mławy i okolic; 
pergaminy z czasów Króla Jana III i króla Augusta II.

Założone w 1926 r.
Własność miasta.
STAN OBECNY: Zrabowane przez Niemców. Dokładny los eksponatów nie jest 

znany.

NIEBORÓW — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY JANUSZA RADZIWIŁŁA

Mieściły się w pięknej XVII-wiecznej posiadłości w stylu barokowym. Zawierały 
część zbiorów rodziny Radziwiłłów z Arkadii, uratowane przed zniszczeniami wojenny
mi w latach 1914-1918.
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MIŁOSŁAW

MIŁOSŁAW—poznam voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION Ol? KOSCIBLSKI FAMILY

Collection and library. Picture gallery, works of art, library con- 
taining books from the 18th centary onwards, yaluable incunabula, 
special collection of early Polish publications.

Kept in the house of Mr. Koscielski, the owner of the collection. 
The house was built in 1820.

Present Facts : Confiscated by Germans in 1939-40 ; the collection 
was apparently destroyed by the Germans who reąuisitioned it together 
with the house.

MILOWICE—LODŹ VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

CHUBCH

Old country church, re-built many times.
Present Facts : Pulled down at the order of the German authorities 

in 1941.

MŁAWA—warsaw voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

MUNICIPAL MUSEUM

Contained archaeological exhibits from the borderlands of Masovia 
and East Prussia such as urns, bronze ornaments, etc., the contents 
of tombs. There was a special department showing the Masovian 
ethnography of the district of Mława and of the neighbouring districts ; 
parchments from the time of King John III and King August U.

Founded in 1926.
Municipal property.
Present Facts : Confiscated by the Germans. The precise fate 

of the exhibits is unknown.

NIEBORÓW—lodź voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OF RADZIWIŁŁ, JANUSZ

Housed in beautiful 17th century Baroąue mansion. Included the 
residue of the Radziwiłł family collection from Arcadia, rescued from
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NIEBORÓW Straty kultury polskiej

NIEBORÓW — ciąg dalszy

Zawierały galerię obrazów malarzy włoskich, flamandzkich, francuskich m.in. prace ar
tystów takich jak: Poussin, Le Moine, Nason, Saftleven, Mieris, Hamilton, Pynacker, 
Presti, Londoni, Bacciarelli; zbiór miniatur i cennych szkiców autorstwa J. P. de la Gou- 
rdaine-Norblina, jak również szkice Płońskiego i innych. Lapidarium zawierało zbiory 
prehistoryczne oraz przedmioty z brązu, terakoty, przykłady rzemiosła artystycznego 
(około 100 eksponatów); również znaczną liczbę rzeźb rzymskich, rzymską Niobe — 
kopię oryginału greckiego, grecką Stellę z IV wieku p.n.e., meble wykonane przez naj
lepszych francuskich stolarzy i cieśli z XVII i początku XIX wieku. Meble te były przez 
nich sygnowane.

Zbiory zapoczątkowane przez Michała Radziwiłła pod koniec XVIII wieku. Kolek
cja z Arkadii została zapoczątkowana przez Helenę Radziwiłł w tym samym czasie.

STAN OBECNY: Władze niemieckie skonfiskowały około 20 najcenniejszych obra
zów oraz szereg zabytkowych mebli.

NOWOGRÓD — województwo warszawskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

MUZEUM KURPIOWSKIE
Muzeum składało się z następujących działów: 1) etnografia (sztuka zdobnicza i kur

piowska, wyroby chałupnicze, tkackie, z bursztynu i drewna), 2) przyroda (okazy lokal
ne), 3) geologia, paleontologia i archeologia (bogate zbiory miejscowych skamielin 
oraz skarbów przyrody regionu kurpiowskiego, jak również eksponatów archeologicz
nych). W sumie było to 1100 okazów. Dział popularnonaukowy zawierał również oko
ło 500 eksponatów (z dziedziny przyrody i mineralogii). W jego skład wchodziły okazy 
z całej Polski. Była tam także część poświęcona eksponatom morskim.

Założone w 1917 r.
Własność Kurpiowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców we wrześniu 1939 r.
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NIEBORÓW

NIEBORÓW—cont.
war damage, 1914-18. Contained picture gallery of Italian, Flemish 
and French painters ; among others, works by Poussin, Le Moine, 
Nason, Saftleven, Mieris, Hamilton, Pynacker, Presti, Londoni. 
Bacciarelli ; a oollection of miniatures and yaluable drawings by 
J. P. de la Gourdaine-Norblin as well as sketches by Plonsln and 
others. The lapidarium was extended to include a prehistorie eollection 
and contained objects of bronze, terracotta, and specimens of artistic 
industries (about 100 objects) ; also a considerable number of Roman 
sculptures, a Roman Niobe eopied from the Greek original, a Greek 
Stella from the 4th century B.C. ; furniture executed by the best 
Freneh joiners and furniture makers of the 17th and the beginning 
of the 19th century and signed by them.

Oollection started by Michał Radziwiłł at the end of the 18th century. 
The oollection from Arcadia was started by Helena Radziwiłł at the 
same time.

Pbesent Facts : The German authorities confiscated about 20 of 
the most yaluable pictures and some antique furniture.

NOWOGROD—warsaw voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

kurpian museum (Muzeum Kurpiowskie)
The Museum contained the foliowing departments : (1) Bthnography 

(omamental and Kurpian art, home industry, weaving, amber industry, 
woodwork) ; (2) Natural History (local specimens) ; (3) Geology, 
Palaeontology and Archaeology (a rich oollection of local fossils and 
natural treasures of the Kurpian territory, as well as archaeological 
exhibits). Altogether 1,100 specimens. The Popular-Educational 
department also contained about 500 exhibits (Natural History and 
Mineralogy), including specimens from all parts of Poland. There 
was also a department of Sea Exhibits.

Founded in 1917.
Property of the Kurpian branch of the Polish Geographical Society.
Present Facts : Destroyed by the Germans during September, 1939.
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NOWY SĄCZ Straty kultury polskiej

NOWY SĄCZ — województwo krakowskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ARCHIWUM KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO
Zawierało zapis historii rodzin protestanckich zamieszkałych w tym rejonie.
STAN OBECNY: Zrabowane przez Niemców i włączone do Archiwum Miejskiego 

w Nowym Sączu.
PATRZ: NOWY SĄCZ, Inst. Kult., Archiwum Miejskie.

ARCHIWUM MIEJSKIE
Zawierało protokoły miejscowych sądów (pochodzące nawet z XVII wieku), księgi 

cechowe oraz inne źródła historii miasta.
Zreorganizowane w 1911 r.
Własność biblioteki miejskiej.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez administrację niemiecką i przeniesione na 

Hauptstrasse 35 (adres pochodzi ze źródła niemieckiego) w Nowym Sączu, gdzie zosta
ło połączone z archiwami kościoła ewangelickiego z Nowego i Starego Sącza.
PATRZ: NOWY SĄCZ, Inst. Kult., Archiwum Kościoła Ewangelickiego.
PATRZ: STARY SĄCZ, Inst. Kult., Archiwum Kościoła Ewangelickiego.

MUZEUM ZIEMI SĄDECKIEJ
Zawierało obrazy, stare ryciny, zbiory archeologiczne i archiwa.
Założone w 1910 r.
Własność Towarzystwa Szkół Powszechnych.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców.

OBORÓW — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

POMNIKI HISTORII
POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Wybudowany współcześnie przez obywateli Oborowa.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1940 r.

OKSYWIE — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Założony w XII wieku.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1939 r.
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NOWY SĄCZ—oracow voivodship

CULTURAL INSTITUTIONS
RCHIVES OF THE EVANGELICAL CHURCH

Contained records of history of Protestant families living in the 
district.

Present Facts : Confiscated by the Germans and amalgamated with 
the Municipal Archiyes of Nowy Sącz.
See : nowy sącz, Cult. Insi. Municipal Archiues.

MUNICIPAL ARCHIYES

Contained records of local law courts (dating back to the 17th 
century), guild books, and other sources of local history.

Re-organised in 1911. Property of the Town Library.
Present Facts : The German administration confiscated the 

Archiyes and transferred them to Haupstrasse 35 (address from German 
source), in Nowy Sącz, where they were amalgamated with the con
fiscated archiyes of the Evangelical Church in Nowy Sącz and Stary 
Sącz.
See : nowy sącz, Cult. Inst. Archwes of the Enangelical Church. 
See : stary sącz, Cult. Inst. Archwes of the Euangelical Church.

museum of sącz pboyinoe (Museum Ziemi Sądeckiej)
Contained pictures, old prints, archaeological collections and archiyes.
Founded in 1910.
Property of the Society of Popular Schools.
Present Facts : Confiscated by the Germans.

OBOROW—lodź voivodship

MONUMENTS
MONUMENT OF TADEUSZ KOŚCIUSZKO

Modern, erected by the citizens of Oborow.
Pbesent Facts : Pulled down by the Germans in 1940.

OKSYWIE—POMERANIA VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

CHURCH

Founded in the 12th century.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1939.
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OLKUSZ Straty kultury polskiej

OLKUSZ — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY, POLIPTYK NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY.

Arcydzieło szkoły krakowskiej z drugiej połowy XV wieku. Wykonany przez Adama 
z Lublina. Znajdował się w kaplicy Św. Anny.

STAN OBECNY: Polip tyk został przez Niemców wywieziony do Krakowa na wysta
wę poświęconą dawnej sztuce niemieckiej. Wystawę zorganizował w 1942 roku nie
miecki Instytut Badań Wschodnioeuropejskich. Poliptyk miał numer 28 w katalogu 
wystawy. Nigdy nie został zwrócony do Olkusza. Nie wiadomo, gdzie się obecnie znaj
duje.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

OPATÓW — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM GMINY ŻYDOWSKIEJ

Zawierało akty własności oraz inne dokumenty łącznie z Księgą Protokołów, należą
cą do gminy. Najwcześniejszy wpis do tej księgi pochodzi z 1669 r.

Założone przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Z pierwszej połowy XVII wieku. Zawierała wspaniałe sprzęty, wykonane ze srebra 
oraz piękne wyszywane draperie o wielkiej wartości artystycznej i historycznej, wśród 
których znajdowała się zasłona z 1701 roku, wykonana przez Dawida Haftera z Krako
wa.

Ufundowana przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

OPINOGÓRA — WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

BUDYNKI, PAŁACE
REZYDENCJA KRASIŃSKICH

Składała się z pałacu zbudowanego dla generała W. Krasińskiego oraz kaplicy w sty
lu empirowym. Zarówno pałac, jak i kaplica znajdowały się na terenie starego parku. 
W 1859 roku w krypcie kaplicy został pochowany poeta Zygmunt Krasiński.

STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.
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OLKUSZ—KIELCE YOIYODSHTP
RELIGIOUS BUILDINGS

PARJSH OHUROH, POLYPTYCH OF OUIl LADY
Late 15th century masterpiece bf the Cracow School in the Chapel 

of St. Annę. Exeouted by Adam of Lublin.
Present Facts : The polyptych was taken to Cracow by the 

Germans, for an exhibition of ancient German art, organised by the 
“ Institut fur deutsche Ostarbeit ” in 1942. It was mimbered “ 28 ” 
in the catalogue of the Exhibition, and has never been retumed to 
Olkusz, and its present whereabouts is unknown.
See : cracow, Germ. Inst. Gommission for the Seizure and Safe- 

guarding of Treaswres of Art and GuUure.

OPATOW—KIELCE YOIYODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

ARCHIYBS OF THE JEWISH COMMUNITY

Contained deeds and documents, including the Minutę Book of the 
Community, the earliest entry dating from 1669.

Founded by the Jewish Community.
Present Facts : Destroyed by the Germans.

RELIGIOUS BUILDINGS
SYNAGOGUB

Early 17th century synagogue. Contained a most remarkable 
eollection of synagogual silver and embroidered curtains of great 
artistic and historical value, including a curtain dated 1701, madę by 
David Hafter, of Cracow.

Founded by the Jewish Community.
Present Facts : Destroyed by the Germans.

OPINOGORA—wabsaw yoiyodship
HOUSES, PALACES

RESIDENOB OF THE KRASIŃSKI FAMILY

Consisted of the pałace, built for General W. Krasiński, and chapel 
in Empire style, both in an old park. Sigismund Krasiński (1859), 
the great Polish poet of the Romantic era, was buried in the erypt of 
the chapel.

Present Facts : Demolished bv the Germans.
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OPOCZNO Straty kultury polskiej

OPOCZNO — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
CENTRALNA BIBLIOTEKA POWIATOWA

Biblioteka publiczna (o charakterze popularnonaukowym).
Własność miasta.
STAN OBECNY: Niemal doszczętnie spalona przez żołnierzy niemieckich na prze

łomie lat 1939-1940.

BIBLIOTEKA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
Biblioteka zawierająca literaturę popularnonaukową.
Własność Związku
STAN OBECNY: Spalona przez żołnierzy niemieckich na przełomie lat 1939-1940.

BIBLIOTEKA MACIERZY SZKOLNEJ
Biblioteka publiczna o charakterze popularnonaukowym.
Własność wyżej wymienionego Towarzystwa.
STAN OBECNY: Niemal doszczętnie spalona przez żołnierzy niemieckich na prze

łomie lat 1939-1940.

OSTRÓW — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM POWIATOWE TOWARZYSTWA CZYTELNI LUDOWYCH

Zawierało eksponaty archeologiczne, etnograficzne i numizmatyczne oraz pamiątki 
narodowe.

Założone w 1907 r.
Własność ostrowskiego oddziału Towarzystwa Czytelni Ludowych.
STAN OBECNY: Zbiory rozproszone i zniszczone przez Niemców.

OSTRÓW — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY SZWAJGERA

Zawierały bibliotekę i galerię obrazów.
STAN OBECNY: Biblioteka zniszczona, obrazy zrabowane przez Niemców.
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OPOCZNO—KIELCE VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

central library of the district (Centralna Biblioteka Powiatowa)
Popular public library.
Municipal property.
Present Facts : Almost entirely bumt by German soldiers in 

1939/40-

libbaby of the gunnery society (Biblioteka Związku Strzeleckiego)
Library of popular literaturę.
Property of the Society.
Present Facts : Bumt by German soldiers in 1939/40.

library of the society FOR child welfare (Biblioteka Macierzy 
Szkolnej)

Popular public library.
Property of the above mentioned society.
Present Facts : Almost entirely burnt by German soldiers in 

1939/40.

OSTROW—POZNAN VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

DISTBIOT MUSEUM OF THE POPULAR LIBRABIES ASSOCIATION (Muzeum
Powiatowe J-wa Czyt. Lud)

Contained archaeologicał, ethnographical and numismatic eshibits 
as well as national souvenirs.

Founded in 1907.
Property of the Popular Libraries Association for the Ostrów 

District.
Present Facts : Scattered and destroyed by the Germans.

OSTROW—LODŹ VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OF MB. SZWAJGER
Contained library and picture gallery.
Present Facts : Library destroyed, pictures removed by the 

Germans.
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OSTROWIEC — województwo kieleckie
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKA ROBOTNICZA ZAKŁADÓW OSTROWIECKICH
Zawierała ok. 9000 tomów.
Własność Towarzystwa Spółdzielczego Zakładów Ostrowieckich.
STAN OBECNY: Zamknięta przez Niemców w latach 1939-1940.

BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA SZKOŁY LUDOWEJ
Zawierała książki o charakterze popularnonaukowym.
Własność Towarzystwa Szkoły Ludowej.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców w latach 1939-1940.

BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO
Znajdowała się przy Muzeum Opatowskim.
Własność Towarzystwa Krajoznawczego.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

MUZEUM KRAJOZNAWCZE
Muzeum posiadało następujące działy: 1) historia i historia sztuki: grafika, doku

menty historyczne, pamiątki I wojny światowej, odlewy gipsowe, ceramika (około 350 
eksponatów), numizmatyka; 2) ochrona zabytków i krajoznawstwo (plansze, fotografie 
i 215 map); 3) archeologia: głównie przedmioty z czasów prehistorycznych wykonane 
z krzemienia (400 eksponatów); 4) geologia — 300 eksponatów — różnorodne kamie
nie, rudy i różne rodzaje gliny. W tym dziale były również eksponaty paleontologiczne 
i paleobotaniczne. Biblioteka zawierała około 170 tomów.

Założone w 1925 r.
Własność Towarzystwa Krajoznawczego
STAN OBECNY: Większa część zbiorów przeniesiona przez Niemców do muzeum 

w Radomiu; biblioteka zniszczona.
PATRZ: RADOM, Inst. Kult., Muzeum Ziemi Radomskiej.
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OSTROWIEC

OSTROWIEC—KIELCE VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

LIBRARY BOB CLBBKS AND WORKMEN OF THE OSTROWIEC FACTORIES 
(Biblioteka Robotnicza Zakładów Ostrowieckich)

Contained about 9,000 volumes.
Property of the Co-operative Society of Ostrowiec Factories.
Pbbsent Faots : Closed by the Germans in 1939/40.

library of populab school society (Biblioteka Towarzystwa Szkoły 
Ludowej)

Library contained books of a popular character.
Property of the “ Popular School Society.”
Present Faots ; Confiscated by the Germans in 1939/40.

LIBRARY OF SOCIETY FOR ENCOURAGEMENT OF KNOWLEDGE OF POLAND 
(Biblioteka Towarzystwa Krajoznawczego)

Reference library used in connection with the activities of the 
Museum of Opatów province.

Property of the Society for Encouragement of Knowledge of Poland 
(Towarzystwo Krajoznawcze).

Pbesbnt Faots : Destroyed by the Germans.

begional museum (Muzeum Krajoznawcze)
The Museum contained the following departments : (1) History and 

History of Art: graphics, historical documents, souvenirs of the Great 
War, plaster-casts, ceramics (about 350 exhibits), numismatics; 
.(2) Protection of Historie Monuments and Knowledge of the Country 
(plates, photographs and 215 charts) ; (3) Archeological department: 
mainly prehistorie objects in flint (400 exhibits) ; (4) Geological 
department: contained 300 exhibits of different rocks, ores, and 
clay also paleontological and paleobotanical departments. The 
Library contained about 170 yolumes.

Founded in 1925.
Property of the Society for Encouragement of Knowledge of Poland 

(Towarzystwo Krajoznawcze).
Present Faots : Greater part of the collection removed by the 

Germans to their museum in Radom; library destroyed.
See : radom, Cult. Inst. Museum of Radom Province.

211

261
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OSTRZESZÓW — województwo poznańskie
BUDOWLE SAKRALNE

SYNAGOGA
Zawierała wspaniałą rzeźbioną szafę ołtarzową z ornamentami w kształcie instru

mentów muzycznych.
Ufundowana przez Gminę Żydowską, wybudowana pod koniec XVIII wieku.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców

PARYŻ
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKA POLSKA, Quai d’Orleans 6
W 1939 r. Biblioteka Polska zawierała około 150000 tomów, były wśród nich zbiory 

książek dotyczących Polski, wydanych między 1831 a 1914 rokiem, polskie publikacje 
z okresu niepodległości: 1918-39; publikacje Ligi Narodów i instytucji francuskich, 
książki dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej, zbiory inkunabułów i starodruków; 
zbiory rękopisów, dpkumentów, autografów, atlasów, map, rycin i czasopism. W biblio
tece mieściło się również muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Zawierało 
pamiątki, portrety, listy oraz cenne rękopisy poety.

Założona w 1838 r. przez emigrację polską przebywającą w Paryżu przy wsparciu na
rodu francuskiego.

STAN OBECNY: W czerwcu 1940 roku około 12000 tomów zawierających najistot
niejsze dane dotyczące historii Polski zostało ukrytych w jednej z paryskich bibliotek. 
Ukryto również rękopisy, ryciny, mapy oraz najcenniejsze eksponaty z muzeum Adama 
Mickiewicza. Przeniesienie całego księgozbioru nie było jednak możliwe, więc kiedy 
Paryż znalazł się pod okupacją niemiecką w bibliotece w dalszym ciągu znajdowało się 
około 130000 tomów. Były tam między innymi: część archiwum dotyczącego polskiej 
emigracji politycznej z 1831 r., publikacje samej Biblioteki Polskiej, niektóre ekspona
ty z muzeum Mickiewicza, takie jak np. jego osobista biblioteka, zbiory różnych wydań 
jego dzieł, dokumenty dotyczące jego działalności, kilka portretów, medale, pamiątki, 
a poza tym przedmioty oddane do biblioteki w depozyt na czas wojny przez osoby pry
watne. Wkrótce po zajęciu przez Niemców Paryża, niemiecka tajna policja (Geheime 
Feldpolizei) kilkakrotnie przetrząsała bibliotekę w poszukiwaniu dokumentów doty
czących Armii Polskiej utworzonej we Francji po wrześniu 1939 r. Nie znalazłszy doku
mentów, o które im chodziło policjanci zabrali 80-100 dokumentów dotyczących 
powstania styczniowego, siłą otworzyli gabloty znajdujące się w muzeum Mickiewicza, 
skradli kolekcję starych monet, a następnie zamknęli bibliotekę i zaryglowali drzwi.

262



Cultural Losses ofPoland

OSTRZESZÓW

OSTRZESZÓW—poznan voivodship
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE

Contained remarkable sculptured shrine, with decoratiye represen- 
tation of musical Instruments.

Founded by the Jewish Community and built at the end of the 
18th century.

Presbnt Facts : Destroyed by the Germans.

PARIS
CULTURAL INSTITUTIONS

polish library, 6, Quai d’Orleans
In 1939 the Polish Library contained about 150,000 yolumes, 

amongst which were the collections of all books concerning Poland, 
published between 1831 and 1914; Polish publications from the 
period of independence, 1918-1939; publications of the League of 
Nations and French institutions; books relating to Central and 
Eastem Europę ; collection of incunabula and old books; collection 
of manuscripts, documents, autographs, atlases, maps, prints and 
periodicals. At the Library there was also a Museum dedicated to 
Adam Mickiewicz, containing souvenirs, portraits, letters and valuable 
manuscripts.

Founded in 1838 by the Polish colony in Paris, with the help of the 
French people.

Present Facts : In June, 1940, some 12,000 yolumes representing 
the most important data on Polish history were hidden in one of the 
Paris libraries, together with manuscripts, prints, maps, and the most 
precious objects from the Mickiewicz Museum. It was not possible, 
howeyer, to remoye all the books, and when the Germans occupied 
Paris there remained in the Library oyer 130,000 yolumes; part of 
the archiyes relating to the Polish political emigration of 1831 ; pub
lications of the Library itself; some exhibits from the Mickiewicz 
Museum, such as his priyate library, collection of yarious editions of 
his works, documents concerning his activities, a few portraits, medals, 
souyenirs, and in addition, priyate deposits handed over to the Library 
for the duration of the war. Shortly after the German occupation of 
Paris, their Secret Police (Geheime Feldpolizei) searched seyeral times 
through the Library for some documents relating to the Polish Army, 
created in France after September, 1939. Not finding the information 
they required, they took 80 to 100 historical documents from 1863,
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PARYŻ Straty kultury polskiej

PARYŻ — ciąg dalszy

Naczelnikiem policji był kapitan Mannerhausen. Służył on w tajnej policji, której biu
ro mieściło się w Hotel Edouard VII przy Avenue de 1’Opera.

We wrześniu 1940 r. Organizacja Rosenberga (Einsatzstab Rosenberg), której prze
wodniczyli Grau i Vogel, wspomagani przez Junga i Busego (Busso?), zarekwirowała 
wszystkie książki, dokumenty oraz dzieła sztuki należące do muzeum i biblioteki i wy
słała je do Berlina. Proces ich pakowania przebiega! w sposób barbarzyński i był prze
prowadzony przez ludzi niekompetentnych. Wiele książek zostało potarganych 
i zniszczonych, a niektóre z nich — zwłaszcza te w języku niemieckim — zostały od ra
zu przez Niemców rozkradzione. Pewną część fotografii oraz dokumentów spalono.

Później pusty budynek Biblioteki został zarekwirowany przez Instytut Niemiecki 
w Paryżu. Przewodniczącym tego instytutu był dr Klee. W zarekwirowanym budynku 
zamierzano utworzyć szkołę języka niemieckiego dla Francuzów. Zatrudniono firmę 
Keller u. Beugniet do przebudowy biblioteki, jednak z powodu braku funduszy prac 
nigdy nie ukończono. Niemcy usunęli z budynku całe cenne wyposażenie metalowe 
i w końcu zdecydowali się sprzedać budynek w drodze aukcji. To okazało się niemoż
liwe z powodu pewnych komplikacji natury prawnej. W rezultacie budynek pozostał 
pusty.

PEŁKINIA — WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY CZARTORYSKICH

Zawierały cenne obrazy, meble, porcelanę, dywany itp.
Własność Witolda Czartoryskiego.
STAN OBECNY: Zrabowane przez gestapo w październiku 1939 r.; skradziono 

m.in. srebrną zastawę stołową.

PELPLIN — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM DIECEZJALNE

Zawierało zarówno dawne jak i bardziej współczesne zapisy dotyczące spraw admi
nistracyjnych diecezji; były tam między innymi cysterskie rękopisy pochodzące z klasz
toru macierzystego w Doboranie z wieku XII.

Własność diecezji.
STAN OBECNY: Wszystkie dokumenty zostały przewiezione do jednej z cukrowni 

i tam spalone.
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PARIS—cont.
broke open the cupboards of the Mickiewicz Museum, looted the 
collection of old coins, and then closed the Library and sealed the 
doors. The Head of the Police was Captain Mannerhausen, from 
Geheime Feldpolizei, Nr. 610, the Office of which was in the Hotel 
Edouard VII, Avenue de 1’Opera. In September, 1940, the Rosenberg 
Organisation (Einsatzstab Rosenberg), with Gran and Vogel at its 
head, helped by Jung and Buse (Busso ?), reąuisitioned all books, 
documents, and works of art belonging to the Museum and Library, 
and sent them to Berlin. The packmg was carried out in a very 
barbarous and incompetent way. Many of the books were tom or 
damaged, and some of them—especially those written in German— 
were stolen by the Germans on the spot. Some documents and photo- 
graphs were burnt. After this, the empty building of the Library 
was reąuisitioned by the German Institut in Paris, with Dr. Klee at its 
head, with the intention of establishing there a school of German 
language for Erench people. The firm of Keller and Beugniet were 
employed to make the necessary alterations to the building, but owing 
to shortage of funds at the disposal of the German Institut, the work 
was never completed. However, the Germans remoyed all yaluable 
metal fittings and at last decided to sell the building by auction. 
This was not possible because of certain legał formalities, and* the 
building was left vacant.

PELKINIA—LVOV VOTVODSHE?
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OE CZARTORYSKI EAMILY
Contained valuable pictures, furniture, porcelain, carpets, etc.
Property of Witold Czartoryski.
Present Eacts : Robbed by Gestapo in October, 1939 ; among 

other items silver table utensils removed.

PELPLIN—POMERANIA VOrVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

ARCHI V ES OE THE DIOCESE
Contained ancient and morę reeent records eoncerning the adminis- 

tration of the Diocese; amongst others were Cistercian manuscripts 
from the mother Monastery in Doborana, dating back to the 12th 
century.

Property of the Diocese.
Present Eacts : The entire Archives were taken to a sugar factory 

and there burnt in one of the furnaces.
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PELPLIN — ciąg dalszy

BIBLIOTEKA BISKUPA OKONIEWSKIEGO
Zawierała wiele cennych książek, głównie dzieła teologiczne.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Spalona przez Niemców.

BIBLIOTEKA SEMINARIUM DUCHOWNEGO, Budynek Seminarium
Biblioteka gromadząca materiały do wykładów dla seminarium, zwłaszcza z dziedzi

ny teologii. W 1927 r. zawierała około 30000 tomów, wśród których było 316 inkunabu
łów, a także zbiór rękopisów.

Założona w 1824 r. Utworzona z biblioteki byłego klasztoru Cystersów w Pelplinie, 
założonego w 1274 r. Zawierała jedną z 45 istniejących kopii Biblii Gutenberga z lat 
1453-1456.

STAN OBECNY: Księgozbiór został niemal doszczętnie spalony w pobliskiej cu
krowni na rozkaz komendanta gestapo Richtera. Część zbiorów Niemcy wzięli sobie 
„na pamiątkę”, a to co pozostało przewieziono do Królewca.

MUZEUM DIECEZJALNE
Zawierało kolekcję obrazów, wśród których znajdowały się: trzy XV-wieczne przed

stawienia Męki Pańskiej autorstwa szkoły flamandzkiej: Biczowanie (1460-1470) Zdję
cie z Krzyża (1495), Ecce Homo (około 1500); polskie obrazy średniowieczne, takie jak 
Epitafium rycerza Kota z XIV wieku, Ukrzyżowanie z XV wieku, tryptyk przedstawiają
cy Św. Annę z XV wieku oraz kolekcja XVII i XVIII-wiecznych portretów; kolekcja 
rzeźb, takich jak: Chrystus ze Starogardu z XIII i XV wieku.; kilka Madonn z XIV do 
XVI wieku oraz wiele innych dzieł sztuki pochodzących z różnych kościołów diecezji 
chełmińskiej.

Własność diecezji chełmińskiej.
STAN OBECNY: Przed wojną najcenniejsze eksponaty zostały przewiezione do To

runia i tam przechowywane na polecenie biskupa Okoniewskiego i dr Chyczewskiego, 
który był przewodniczącym Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków. Po włączeniu 
Torunia do Niemiec eksponaty te zostały skonfiskowane i prawdopodobnie wywiezio
ne przez władze niemieckie. Pewien urzędnik niemiecki o nazwisku Vollprecht, szef 
Wydziału Finansów Rady Miasta Torunia, twierdził, że odkrył cenne obrazy ukryte 
w ścianach budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Możliwe, że by
ły to wyżej wymienione obrazy z Pelplina.
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PELPLIN—cont.
LIBRARY OF BISHOB OKONIEWSKI

Contained many valuable books, chiefly works on theology.
Private property.
Present Faots : Burnt by the Germans.

library of ecclesiastical seminary, Seminary Building
Research library bearing on the subjects for lectures in the Seminary, 

especially theology. In 1927 it contained about 30,000 volumes, 
including 316 incunabula ; also collection of manuscripts.

Founded in 1824; ereated from the library of the former Cistercian 
cloister in Pelplin, which was fotmded in 1274. Contained one of the 
45 esisting copies of the Gutenberg Bibie from 1453-56.

Present Faots : Library almost entirely burnt in a nearby sugar 
factory at the order of the Gestapo commandant, Richter. Part 
of the collection looted “ for souvenirs,” and the remainder transferred 
to Konigsberg.

MUSEUM OF THE DIOOESE
Contained collection of pictures amorigst which there were three 

representing the Passion from the 15th century Flemish School (they 
were “ Castigation,” 1460-70, “ Descent from the Cross,” 1495, and 
“ Ecce' Homo,” about 1500); Polish mediaeval pictures, such as the 
“ Epitaph of Knight Kot,” from the 14th century, “ The Crucifixion,” 
from the 15th century, a Triptych of St. Annę from the 15th century, 
and a collection of 17th and 18th century portraits; a collection of 
sculptures, such as “ Christ from Starogard,” from the I3th and the 
15th century, some “ Madonnas,” from the 14th to 16th centuries, 
and many other works of art collected from the different churches 
of the Chełmno diocese.

Property of the Chełmno diocese.
Present Facts : Before the war the most precious exhibits were 

transported and kept in Toruń, by the order of Bishop Okoniewski 
and Dr. Chyczewski, Head of the State Office for the Preservation of 
Historical Monuments. After the incorporation of Toruń into Ger
many, these exhibits were confiscated and probably taken away by 
the German authorities. A certain German official named Yollpreeht, 
Chief of the Finance Department in Toruń City Council, was heard to 
say that he diseovered yaluable pictures hidden in the walls of the 
building of Pomerania voivodship in Toruń. It is possible that they 
were the above mentioned pictures from Pelplin.
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PELPLIN —■ ciąg dalszy

BUDYNKI, PAŁACE
PAŁAC BISKUPI

Dawna rezydencja biskupów diecezji pelplińskiej. Piękna galeria oraz kilka komnat 
w stylu gotyckim z fragmentami fresków.

Część dawnego opactwa Cystersów z XIII-XIV wieku.
STAN OBECNY: Cenne meble, obrazy itp. Zabrane przez Niemców do pobliskiej 

cukrowni i spalone w fabrycznych piecach na rozkaz komendanta gestapo Richtera. Pa
łac zamieniono w restaurację, a później w szkolę policyjną dla Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
KATEDRA

Bardzo cenne wnętrza zdobione dziełami sztuki średniowiecznej. Skarbiec zawierał 
naczynia liturgiczne wykonane z metali szlachetnych, zbierane od XIV wieku.

Zbudowana przez Cystersów w XIV wieku.
STAN OBECNY: Doszczętnie ograbiona przez Niemców. Ruchomości, tzn. naczy

nia liturgiczne, dzieła sztuki itd. zabrane do pobliskiej cukrowni i spalone w piecach fa
brycznych z rozkazu komendanta gestapo Richtera. Rozkazał on również zamordować 
wszystkich księży należących do kapituły pelplińskiej. Zamordowano ich w lesie w po
bliżu Starogardu, katedrę zamieniono na warsztat samochodowy dla Niemców.

SKARBIEC KATEDRALNY
Zawierał niezmiernie cenną kolekcję srebrnych i złotych naczyń liturgicznych, takich 

jak: złoty kielich biskupa Tylickiego, gotyckie kielichy, pastorały, relikwiarze oraz krzy
że procesyjne.

Własność diecezji chełmińskiej.
STAN OBECNY: Przed wojną eksponaty zostały przetransportowane do Torunia 

i były tam przechowywane z polecenia biskupa Okoniewskiego i dr Chyczewskiego. Po 
włączeniu Torunia do Rzeszy eksponaty zostały skonfiskowane i prawdopodobnie wy
wiezione przez władze niemieckie.

PILICA — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Drewniana synagoga, bogato zdobiona freskami.
Ufundowana przez Gminę Żydowską pod koniec XVII wieku.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.
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PELPLIN—cont.
HOUSES, PALACES

BISHOP’S PAŁACE
Ancient episcopal residence of diocese. Beautiful gallery and 

seyeral Gothic rooms with fragments of frescoes.
Part of former Cistercian Abbey from 13-14.th century.
Present Facts : Valuable fnrniture, pictures, etc., taken . by 

Germans to nearby sugar factory, and burnt on factory furnaces by 
the order of Gestapo commandant, Richter. Pałace turned into 
restaurant, then into police school for Germans.

RELIGIOUS BUILDINGS
CATHEDRA!

Very yaluable interior decorated with mediaeval workś of art. 
Treasury contained liturgical vessels of precious metals collected sińce 
14th century.

Built by Cistercians in 14th century.
Present Facts : Completely looted by Germans. Movable ob- 

jects, i.e., liturgical vessels, works of art, etc., taken to nearby sugar 
factory and burnt in factory furnaces by order of the Gestapo com- 
mandant, Richter. He also ordered the mass murder of all priests 
belonging to Pelplin Chapter. Tlley were slaughtered in woods near 
Starogard ; cathedra! was turned into garage by Germans.

TREASURY OF THE CATHEDRAL

Contained very precious collection of liturgical, golden and silver 
vessels, such as the golden goblet of Bishop Tylicki, Gothic goblets, 
pastorale, reliąuaries and processional crosses.

Property of the Chełmno Diocese.
Present Facts : Transported and kept in Toruń before the war, 

by order of Bishop Okoniewski and Dr. Chyczewski. After the incor- 
poration of Toruń into the Reich these exhibits were confiscated and 
probably removed by the German authorities.

PILICA—POZNAN VOIVODSHIP
BELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGHE

Wooden synagogue, with rich interior mural decoration.
Founded by the Jewish Community at the end of the 17th century.
Present Facts : Destroyed by the Germans.
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PIŃCZÓW — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

POMNIKI HISTORII
CMENTARZ ŻYDOWSKI

Znajdowały się tam nagrobki, najstarsze z XVI w.
Założony przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców.

BUDYNKI, PAŁACE
ZABYTKOWE KAMIENICE, Rynek

O dużej wartości historycznej; w stylu renesansowym, bogato zdobione, z XVI w.
Własność prywatna znajdująca się pod opieką państwową.
STAN OBECNY: Zburzone przez Niemców w 1939 r.

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Synagoga drewniana, zawierająca wspaniale malowidła ścienne wykonane przez Ju- 
dę Lujba; początek XVIII w. Ponadto, znajdowała się tam rzeźbiona, renesansowa sza
fa ołtarzowa, kolekcja draperii oraz zdobienia o dużej wartości artystycznej.

Założona przez Gminę Żydowską pod koniec XVII w.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

PIOTRKÓW — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM GMINY ŻYDOWSKIEJ

Znajdowały się tam stare dokumenty oraz akty własności, z których najstarsze po
chodziły z XVII w.

Założone przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE, ul. Piłsudskiego 55, 71 oraz ul. Kaliska 5
Znajdowały się tam rejestry oraz akty własności od XVI w. W sumie archiwum za

wierało około 50000 dokumentów. Na szczególną uwagę zasługiwała dokumentacja 
dotycząca ruchów rewolucyjnych, jakie miały miejsce na terenie przemysłowych regio
nów Polski w latach 1904-1907.

Założone w 1919 r.
STAN OBECNY: Na początku budynki te zostały zajęte przez władze niemieckie, 

a dokumentację archiwum przeniesiono bez zbytniej troski o zbiory do tymczasowych 
magazynów. Po pewnym czasie przeniesiono ją do budynku należącego do urzędu po
wiatowego, gdzie archiwum zostało ponownie otwarte w połowie 1940 r. jako Niemiec
kie Archiwum Państwowe.
PATRZ: PIOTRKÓW, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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PIŃCZÓW—KIELCE YOIYODSHIP
MONUMENTS

JEWISH CEMETEBY
Contained tombstones from the 16th century onwards.
Founded by the Jewish Community.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

HOUSES, PALACES
ancient HOUSES in Market Square

Of great historical value; Renaissance style, richly decorated. 
Dated back to 16th century.

Private property under State protection.
Pbesent Facts : Pulled down by Germans in 1939.

RELIGIOUS BUILDINGS 
synacogue

Wooden synagogue. Remarkable interior mural decoration by 
Juda Lujb; early 18th century. Contained carved Renaissance 
shrine, and a collection of curtains and synagogual embroidery of 
artistic value.

Founded by the Jewish Community at the end of the 17th century.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

PIOTRKÓW—LODŹ YOIYODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

ABCHIYES OF THE JEWISH COMMUNITY
Contained documents and deeds from the 17th century onwards.
Founded by the Jewish Community.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

STATE abchives, 55, 71, Piłsudskiego Street, and 5, Kaliska Street
Contained records and documents connected with the office, dating 

back to the 16th century, which numbered in all about 50,000. The 
records connected with revolutionary movements in 1904-1907 in 
the industrial districts of Poland, were of especial notę.

Founded in 1919.
Present Facts : At first the buildings were oecupied by the 

German authorities and all contents were thrown haphazard into 
temporary storę rooms. After some time the archives were taken 
to the building of the county office and re-opened in the middle of 
1940 as the German State Archives.
See : piotrków, Germ. Inst. German State Archwes.
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PIOTRKÓW Straty kultury polskiej

PIOTRKÓW —ciąg dalszy

MUZEUM ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ, Stary Rynek 3
Muzeum zawierało przynajmniej 2000 eksponatów i było podzielone na następujące 

działy: (1) historyczny; (2) etnograficzny; (3) przemysłu i rzemiosła; oraz (4) przyrod
niczy.

Założone w 1910 r.
Własność Towarzystwa Krajoznawczego.
STAN OBECNY: Zbiory skonfiskowane przez Niemców. Brak informacji na temat 

dalszego ich losu.
BUDOWLE SAKRALNE

KLASZTOR FRANCISZKANÓW
Z okresu średniowiecza, murowany.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

SYNAGOGA
Barokowa synagoga, w typie bazylikowym. Znajdowała się tam szafa ołtarzowa za

projektowana przez architekta i rzeźbiarza Dawida Friedlandera.
Założona przez Gminę Żydowską pod koniec XVIII w.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

INSTYTUCJE NIEMIECKIE
NIEMIECKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE

Założone w połowie 1940 r. z Archiwum Państwowego w Piotrkowie.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Główne Biuro ds. Administracji Archiwów General

nej Guberni.
PATRZ: PIOTRKÓW, Inst. Kult., Archiwum Państwowe.

PŁAWNO — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Znajdował się tam malowany i rzeźbiony w drewnie tryptyk, obrazy w stylu Kulmba- 
cha oraz rzeźby najprawdopodobniej autorstwa Stanisława Stwosza.

Wybudowany na początku XVI w.
STAN OBECNY: Zbiory skonfiskowane przez niemiecką Komisję ds. przejęcia i za

bezpieczenia skarbów kultury i sztuki.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisję ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
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PIOTRKÓW

PIOTRKÓW—cont.
begional museum (Muzeum Ziemi Piotrkowskiej), 3, Stary Rynek 
Square

The 2,000 or morę >exhibits in the Museum were divided into the 
folłowing departments : (1) Historical; (2) Ethnographical; (3)
Industry and Crafts ; and (4) Natural History.

Founded in 1910.
Property of the Society for the Encouragement of the Knowledge 

of the Country (Towarzystwo Krajoznawcze).
Present Faots : Confiscated by Germans. Further information 

about fate of the collection is unknown.
RELIGIOUS BUILDINGS

MONASTBRY OF THE TTBANCISOANS
Mediaeval ; briok. building.
Present Faots : Pulled down by the Germans in 1939/40.

SYNAGOGUE
Basilica type, Baroąue synagogue, with shrine by the architect 

and sculptor, David Friedlander.
Founded by the Jewish Community at the end of the 18th century.
Present Facts : Destroyed by the Germans.

GERMAN INSTITUTIONS
GERMAN STATE ARCHIVES

Organised in the middle of 1940 from the State Archives in Piotrków. 
See : oracow, Germ. Inst. German Head Office for Administration 

of the Archwes in the Generalgourernement.
See : piotrków, Gutt. Inst. State Archwes.

PLAWNO-- LODŹ VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

PARISH CHURCH
Triptych sculptured in wood and painted ; pictures in the style of 

Kulmbach, and sculptures probably by Stanisław Stwosz (Stanislas 
Stoss).

Esecuted in the first years of the 16th century.
Present Faots : Confiscated by the office of the Commission for the 

Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and Cułture (“ Sonder- 
beauftragter fur die Erfassung und Sicherstellung der Kunst und 
Kulturschatze ”).
See : oracow, Germ, Inst. Gommission for the Seizure and. Safe

guarding of Treasures of Art and Gulture.
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PŁOCK Straty kultury polskiej

PŁOCK — WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM KURII DIECEZJALNEJ PRZY BIBLIOTECE SEMINARIUM 
DIECEZJI

Znajdowała się tam dokumentacja płockiej kapituły i konsystorza, w tym kodeksy, 
dowody tytułu własności, dokumenty na pergaminach oraz rękopisy pochodzące z XIV- 
XVIII w.

Założone w 1928 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowane razem z biblioteką i włączone do Biblioteki Pań

stwowej i Uniwersyteckiej w Królewcu.

ARCHIWUM GMINY ŻYDOWSKIEJ
Znajdowały się tam akta własności oraz dokumenty, z których najwcześniejsze po

chodziły z początku XVII wieku, jak również księga protokołów cechu krawców.
Założone przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE, ul. Małachowskiego 1
Znajdowały się tam archiwa byłego Rządu Płockiego oraz Kancelarii Gubernatora 

(1830-1913), archiwa skarbca, archiwa szkolne, oraz archiwa miejscowych instytucji 
z XIX i XX w.

Założone w 1919 r.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Niemcy przenieśli całe archiwum do Archiwum Państwowego 

w Królewcu.

BIBLIOTEKI PROFESORÓW SEMINARIUM DIECEZJI
Znajdowały się tam książki o tematyce teologicznej.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Prywatne zbiory książek należące do profesorów zostały spalone 

przez Niemców.

BIBLIOTEKA SEMINARIUM DIECEZJI
Znajdowało się tam około 35000 tomów, w tym 400 inkunabułów. Biblioteka za

wierała szczególnie wiele dziel dotyczących filozofii, teologii, historii oraz literatury 
polskiej. Niektóre z najstarszych dzieł były własnością biblioteki kapituły już w średnio
wieczu.

Założona w 1710 r. W 1926 r. biblioteka została poddana reorganizacji i włączono do 
niej pochodzącą z XI wieku bibliotekę kapituły płockiej. Wtedy też na bibliotekę do
konano paru zapisów.

STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców i przeniesiona do Królewca.
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PŁOCK

PŁOCK—WARSAW VOIVODSHIP
CULTURAL INST1TUTIONS 

abchives 03? the DiocBSE (Archiwum Kurji Diecezjalnej przy Biblio
tece Semin. Diecezji)

Records from Płock Chapter and Consistory, including codices, 
muniments, parchment documents and manusoripts from the 14th 
to the 18th centuries.

Founded in 1928.
Pbesent Facts : Confiscated together witli the library and incor- 

porated in the State and University Library in Konigsberg.

ABCHIVES OF THE JEWISH COMM UNITĘ

Contained deeds and documents from the beginning of the 17th 
century onwards ; also the Minutę Book of the Tailors’ Guiłd.

Founded by the Jewish Community.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

State aechives, 1, Małachowskiego Street
Contained archives of former Płock Government and the Governor’s 

Chancery (1830-1913), treasury archives, school archives and archives 
of local institutions from the 19th and 20th centuries.

Founded in 1919.
Property of the State.
Pbesent Facts : The Germans took the entire . archives to the 

State Archives at Konigsberg.

LIBEABIES OF THE PBOFBSSOBS OF THE DIOCESAN SEMINABY

Contained theological books.
Private properties.
Pbesent Facts : The priyate book collections belonging to pro- 

fessors were burnt by Germans.

LIBBABY OF THE SEMINABY OF THE DIOCESE

Contained about 35,000 volumes, including 400 incunabula. It 
specialised in works on philosophy, theology, bisiory and Polish 
literaturę. Some of the oldest specimens were already the property 
of the Library of the Chapter in the Middle Ages.

Founded in 1710. Re-organised and incorporated in the llth 
century Library of the Chapter in Płock in 1926. Receiyed several 
beąuests at that time.

Pbesent Facts : Confiscated and removed to Konigsberg by the 
Germans. The correspondent of the “ Krakauer Zeitung ” says:
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PLOCK — ciąg dalszy

Dziennikarz „Krakauer Zeitung” napisał, że około 50000 tomów należących do biblio
teki teologicznej w Schróttersburgu (Niemcy nazwali tak Płock) zostało przeniesionych 
do Biblioteki Państwowej i Uniwersyteckiej w Królewcu, na skutek inwentaryzacji zbio
rów oraz reorganizacji bibliotek w Prusach południowo-wschodnich. Dyrekcja bibliote
ki w Królewcu bardzo szybko ogłosiła, że nowy zbiór zawiera ponad 300 inkunabułów 
pochodzących sprzed 1500 r. oraz około 100 rękopisów pochodzących z XII oraz XIII 
wieku. Wśród nich znajduje się rękopis Biblii z początku XII wieku, który rzekomo zo
stał dopiero niedawno odkryty (przez Niemców) i ochrzczony „najstarszą Biblią 
Wschodnich Niemiec”. W rzeczywistości rękopisy te były bardzo dobrze opisane przez 
polskich uczonych.

MUZEUM DIECEZJALNE, pl. Katedralny
Znajdowało się tam około 4000 eksponatów. Główną część muzeum zajmowała ga

leria obrazów zwana Pinakoteką, w której skład wchodziły 62 obrazy wykonane przez 
różnych artystów i szkoły malarskie pochodzące z okresu od XVI do XIX wieku, z cze
go 58 obrazów było autorstwa malarzy zagranicznych. W zbiorach galerii znajdowało 
się 17 obrazów ze szkoły włoskiej autorstwa następujących artystów: A. Bronzino, Bas- 
sano, Beretini, Larraca, J.M. Crespi, Magnasco, Maratti, Ricci, Solimena, Trevisani. 
Ponadto w zbiorach galerii znajdowało się 7 obrazów ze szkoły flamandzkiej autorstwa 
następujących artystów: Fr. Frank starszy, Adrian v. Utrecht, C. de Vos, Seghers, Otto 
v. Waen (Manuis). Szkołę holenderską reprezentowało 10 obrazów wykonanych przez 
następujących malarzy: Bloemaert, Boonen, J. de Bray, B. Guyp, v. d. Cuy, Ronbouts. 
W skład galerii wchodziło również 18 obrazów ze szkoły niemieckiej autorstwa nastę
pujących malarzy: Ch.W. Denner i J.G. Dietrich, C. Lotti, J.H. Roos, Rotemhammer, 
Rugendas, Schauffelein. Galeria zawierała również 6 obrazów ze szkoły francuskiej au
torstwa: Coypla, Jouveneta, Monnoyera de Varenne. Szkolę polską reprezentowało 
5 obrazów, w tym dwa portrety autorstwa Bacciarellego oraz trzy obrazy Czechowicza, 
Moniuszki i Wojniakowskiego.

W skład muzeum wchodziły również eksponaty sztuki sakralnej i regionalnej. Dział 
wyrobów ceramicznych zawierał kolekcję starych polskich pasów zwanych „pasami 
sluckimi”. Ponadto w skład zbiorów muzeum wchodziły: ornaty, monstrancje, kielichy, 
krzyże, relikwiarze, chrzcielnice, kamee, kamienne, drewniane oraz metalowe rzeźby, 
rękopisy na papierze i pergaminie, inkunabuły, oraz starodruki. W zbiorach znajdowa
ła się także kolekcja archeologiczna Tarczyńskiego składająca się z 847 eksponatów. 
Najstarsze z eksponatów pochodziły z okresu prehistorycznego i odnalezione zostały 
na terenie powiatu płockiego, np. kubki, urny, narzędzia wykonane z kamienia, brązu 
i żelaza, a także zbroje, broń, ubrania, naczynia blaszane i z brązu, ryngrafy, medale, 
pieczęcie, kilka tysięcy monet, porcelana, szkło, itp.

Założone w 1903 r.
STAN OBECNY: Muzeum zostało skonfiskowane przez Niemców, a najcenniejsze 

eksponaty wywiezione.
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PŁOCK—cont.
“ The survey and re-organising of the libraries in South East Prussia 
has brought 50,000 volumes belonging to a theological library from 
Schróttersburg (Plook was re-named Schrbttersburg by the Germans) 
to the Staats-und Universitats-bibliothek at Kónigsberg. The 
management of the Kónigsberg library hastened to advertise the 
fact that the collection thus acąuired contained over 300 incunabula 
printed before 1500 A.D. and about 100 12th and 13th century manu; 
scripts. The latter include a manuscript Bibie dating back to the 
beginning of the 12th century, which is alleged to have been only 
now discovered (by the Germans) and has been christened “ The 
oldest Bibie of Eastern Germany.” As a matter of fact, the manu
script was both known and fully described by Polish scholars.

museum of the DiocESE, Cathedral Square
Contained about 4,000 exhibits ; the pieture gallery, called “ Pina- 

koteka,” formed its main department. It contained 62 pictures of 
the different schools and artists from the 16th-19th century, amongst 
which 58 were executed by foreign painters. The 17 pictures of the 
Italian School were by A. Bronzino, Bassano, Beretini, Larraea, J. M. 
Crespi, Magnasco, Maratti, Bicci, Solimena, Trevisani. The 7 pictures 
from the Flemish School were by Er. Frank, the elder, Adrian v. 
Utrecht, C. de Vos, Seghers, Otto v. Waen (Manuis); the Dutch 
School was represented by 10 pictures by Bloemaert, Boonen, J. de 
Bray, B. Guyp, v. d. Cuy, Ronbouts ; the 18 pictures from the German 
School were by Denner, Oh. W. and J. G. Dietrich, C. Lotti, J. H. Roos, 
Rotemhammer, Rugendas, Schauffelein; the 6 paintings from the 
French School were executed by Coypel, Jouvenet, Monnoyer de 
Varenne. The Polish School contained 5 pictures, two Polish portraits 
painted by Bacciarelli, and 3 pictures by Czechowicz, Moniuszko and 
Woyniako wski.

The Museum also contained exhibits of ecclesiastical and regionał 
art. The department of ceramics contained a collection of old Polish 
belts, called “ Sluckie,” about 100 exhibits ; chasubles, monstrances, 
chalioes, crosses, reliquaries, fonts, cameos ; stone, wooden and metal 
sculptures; paper and parchment manusoripts, incunabula, and 
old printed documents, the archaeological collection of Tarczyński, 
containing 847 exhibits, among which were the pre-historic exhibits 
collected in the Płock district, such as cups, urns, stone, bronze and 
iron tools, also armour and weapons, dresses, tin and bronze dishes, 
gorgets called “ ryngrafy,” medals, seals, coins (some thousands), 
porcelain, glass, etc.

Founded in 1903.
Present Faots : Confiscated by the Germans and most yaluable 

exhibits remored.
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PŁOCK — ciąg dalszy

ZBIORY MAZOWSZA PŁOCKIEGO
W muzeum znajdowały się zbiory dotyczące regionu płockiego. Było ono podzielo

ne na następujące działy: (1) sztuka (obrazy Falata, Gersona, J. Kossaka, Krzyżanow
skiego, portret Delfiny Potockiej autorstwa Kaniewskiego, portret Piotra Krajewskiego 
autorstwa Żupnika Zakroczymskiego (1585), a także obraz przedstawiający św. Marię 
Egipcjankę przypisywany Riberze); (2) rzemiosło artystyczne (cenne meble); (3) dział 
archeologiczny (przedmioty z brązu, bransolety, przekątne pasy naramienne z Milew- 
ka, miecz typu Móringen z Rembielina); (4) pamiątki historyczne (kolekcja memorabi- 
liów z powstań narodowych, I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej, a także 
pamiątek po lożach masońskich); (5) etnograficzny (najcenniejsze eksponaty dotyczy
ły Kurpiów zamieszkujących Puszczę Przasnyską oraz Mazurów z okolic Gostynia); (6) 
geograficzny; (7) geologiczny; (8) paleontologiczny; (9) zoologiczny. W sumie zbiory li
czyły ponad 10000 eksponatów.

Założone w 1909 r.
Własność Płockiego Towarzystwa Naukowego.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
KATEDRA

Wybudowana w stylu romańskim, z późniejszymi zmianami. We wnętrzu katedry 
znajdowały się dzieła głównie z epoki renesansu oraz baroku, a także współczesne ma
lowidło ścienne autorstwa Drapiewskiego. Katedra szczyciła się jednym z najbogat
szych skarbców kościelnych.

Założona przez dynastię Piastów w XII wieku.
STAN OBECNY: Katedra została zniszczona podczas działań wojennych w 1939 r., 

a następnie zamieniona przez Niemców na magazyn meblowy.

SKARBIEC KATEDRALNY
Znajdowały się w nim cenne materiały, wspaniałe wyroby złotnicze, np. romański 

kielich księcia mazowieckiego, Konrada I, relikwiarz św. Zygmunta z 1370 r., naczynia 
liturgiczne w stylu gotyckim z XIV i XV wieku, a także wiele innych eksponatów, głow
nie darów od królów Polski.

Założony w katedrze w XII wieku.
STAN OBECNY: Najcenniejsze eksponaty zostały wywiezione do Niemiec (infor

macja la nie jest w pełni potwierdzona).
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regional museom (Zbiory Mazowsza Płockiego)

Contained a collection illustrating the region of Płock. The Museum 
had several departments : (1) Art (paintmgs by Fałat, Gerson, J. 
Kossak, Krzyżanowski, a portrait of Delphine Potocka by Kaniewski, 
a portrait of Peter Krajewski by Żupnik Zakroczymski (1585) ; ałso 
painting of St. Mary the Egyptian, attributed to Ribera ; (2) Arta and 
Craftś (containing valuable furniture) ; (3) Archeology (bronze objects, 
bangles, bracelets, armlets, and shoulder-belts of Milewek, and Mórigen 
sword from Rembielin); (4) Historical souvenirs (a collection of 
souvenirs commemorating the Polish risings, the first World War 
and the Polish-Soviet War, ałso masonie souvenirs); (5) Ethno- 
graphical department (the most valuable eshibits were connected 
with the Kurpian population of Przasnysz forest, and with the Mazurs 
from the neighbourhood of Gostyń); (6) Geogiaphical department; 
(7) Geological department; (8) Palaeontological department; (9) 
Zoological department. The total number of specimens amounted to 
over 10,000.

Founded in 1909.
Property of the Płock Scientists’ Assooiation.
Present Facts : Confiscated by the Germans.

RELIGIOUS BUILDINGS
OATHEDEAL

Built in the Romanesąue style, altered later. The interior con
tained many Renaissance and Baroque works and a modern mural 
painting by Drapiewski. One of richest church treasuries.

Founded by the Piast dynasty in the 12th century.
Present Facts : Damaged during war acthdties in 1939, then 

turned by the Germans into storehouse for furniture.

Cathedbał Tbeasuby : Included treasures of precious materials, 
masterpieces of goldsmith’s craft such as the Romanesąue chalice 
of Konrad I, Duke of Mazovia, the reliąuary of St. Sigismund from 
the year 1370, ecclesiastical vessels in the Gothic style from the 14th 
and 15th centuries and a number of other relics, chiefly presents from 
Polish Kings.

Founded at the Cathedral in the 12th century.
Presest Facts : The most valuabłe objects were removed to 

Germany (this information has not been wholly verified).
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POLSKA — INFORMACJE OGÓLNE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWE

W latach 1937-1938 władze samorządowe posiadały 884 biblioteki oraz 149 składy 
książek, które udostępniały książki 5383 objazdowym wypożyczalniom książek. W su
mie w bibliotekach zgromadzone było 1700000 książek.

STAN OBECNY: Około 80% bibliotek zostało zniszczonych przez Niemców.

BIBLIOTEKI OŚWIATOWE I SPOŁECZNE
W latach 1937-1938 organizacje społeczne działające w Polsce posiadały 8 098 biblio

tek na terenie różnych miast oraz 280 składów książek, które udostępniały książki 5139 
objazdowym wypożyczalniom książek. W sumie w bibliotekach zgromadzone było 
4817100 książek.

STAN OBECNY: Około 80% bibliotek zostało zniszczonych przez Niemców.

BIBLIOTEKI SZKÓŁ POWSZECHNYCH
W 1939 r. biblioteki te posiadały 4869000 tomów książek.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Około 80% bibliotek zostało zniszczonych przez Niemców.

BIBLIOTEKI SZKÓŁ ŚREDNICH
W 1939 r. biblioteki te posiadały 2109000 tomów książek.
STAN OBECNY: Około 80% bibliotek zostało zniszczonych przez Niemców.

BIBLIOTEKI POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ
W 1938 r. w skład Macierzy wchodziło 2400 bibliotek, które posiadały 550000 tomów 

książek.
Własność Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej.
STAN OBECNY: Wszystkie biblioteki zostały zamknięte, a książki spalone lub prze

znaczone na przemiał.

BIBLIOTEKI TOWARZYSTWA CZYTELNI LUDOWYCH
Towarzystwo Czytelni Ludowych było organizacją zajmującą się popularyzacją czy

telnictwa oraz bibliotek. Towarzystwo to posiadało wiele placówek w małych miastecz
kach i wsiach na terenie Polski.
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POLAND—GENERAL
CULTURAL INSTITUTIONS

EDUOATIONAL LIBRARIES OWNED BY LOCAL GOVERNMBNT AUTHOBITIES 
(Biblioteki Samorządowe)

In 1937-38 Local Government Authorities had 884 established 
libraries and 149 depot libraries which distributed books to 5,383 
circulating libraries. The total number of books was 1,700,000.

Pbesent Faots : Approximately 80 per cent, of the libraries were 
destroyed by the Germans.

EDUOATIONAL LIBBABIES OWNED BY VARIOUS SOOIAL OEGANISATIONS 
(Biblioteki Oświatowe i Społeczne)

In 1937-38 social organisations in Roland had 8,098 libraries estab
lished in different towns and 280 depot libraries which distributed 
books to 5,139 oirculating libraries. The total number of books 
owned by these libraries was 4,817,100.

Pbesent Faots : Approximately 80 per cent, of the libraries were 
destroyed by the Germans.

libbabies of the elbmentary sohools (Biblioteki Szkol Powszech- 
nych)

In 1939 contained 4,869,000 volum.es.
Property of the State.
Pbesent Faots : Approximately 80 per cent, of the libraries were 

destroyed by the Germans.

libbabies of the secondary sohools (Biblioteki Szkol Średnich)
In 1939 contained about 2,109,000 volumes.
Pbesent Faots : Approximately 80 per cent, of the libraries were 

destroyed by the Germans.

libraries of SCHOLASTIC assistanoe (Biblioteki Polskiej Macierzy 
Szkolnej)

'In 1938 it possessed 2,400 libraries, with 550,000 volumes.
Property of the Scholastio Assistance Society.
Pbesent Faots : Ali libraries closed, books burnt or sent to be 

turned into paper pulp.

LIBBABIES OF THE SOOIETY OE POPULAR READING ROOMS (Biblioteki 
Towarzystwa Czytelń Ludowych, so-called T.C.L.)

T.C.L. was an orgąnisation for popularising reading and libraries. 
It had many branches in many towns and yillages of Poland. In 1938

231

281

volum.es


POLSKA Straty kultury polskiej

POLSKA — ciąg dalszy

W 1938 r. Towarzystwo było właścicielem 1 696 bibliotek, które posiadały 466000 
książek.

STAN OBECNY: Książki z wszystkich oddziałów Towarzystwa zostały zniszczone 
lub spalone, głównie przez członków Hitlerjugend, którzy byli przeznaczeni specjalnie 
do tej akcji przez Gauleitera Greisera.

BIBLIOTEKI TOWARZYSTWA SZKOŁY LUDOWEJ
Towarzystwo Szkoły Ludowej było instytucją publiczną. Zostało ono założone pod 

koniec XIX wieku z inicjatywy osób prywatnych. Celem towarzystwa było zakładanie 
na wsi szkół ludowych oraz małych bibliotek publicznych. W roku 1938 Towarzystwo 
miało 3706 bibliotek, które w sumie posiadały 681000 tomów książek.

STAN OBECNY: W latach 1939-40 książki zostały skonfiskowane przez Niemców 
i przeznaczone na przemiał.

BIBLIOTEKI SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W 1939 r. biblioteki te posiadały 500000 tomów książek.
STAN OBECNY: Około 80% bibliotek zostało zniszczonych przez Niemców.

POMORZANY — województwo kieleckie
BUDOWLE SAKRALNE

SYNAGOGA
Typu fortecznego.
Założona przez Gminę Żydowską w 1654 r.; przebudowana w 1692 r.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

POZNAŃ — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE, ul. Lubrańskiego 1

W archiwum znajdowała się stara dokumentacja dotycząca działalności Archidiece
zji, w sumie około 3000 rękopisów, 700 inkunabułów, 100000 plików dokumentów, 
300 map.

Własność Archidiecezji. Założone w 1925 r.
STAN OBECNY: Archiwum zostało zamknięte przez władze niemieckie. Budynek 

zajęła niemiecka policja, a los zbiorów archiwum jest nieznany.
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there were 1,696 libraries, including a gross total of 466,000 volum.es, 

Pbesent Pacts : Ali the centres and branch.es have been destroyed 
by means of tearing up and burning their books, this being accom- 
plished mainly by the Hitlerjugend, whosę members were specially 
called upon for this purpose by the Gauleiter Greiser.

libbabies or the society of popular schools (Biblioteki Towa
rzystwa Szkoły Ludowej)

The Society of Popular Schools was a public institution founded at 
the end of the 19th century at the suggestion of various private 
individuals. Its aim was to build popular schools and smali public 
libraries in yillages. In the year 1938 there were 3,706 libraries 
possessing a gross total of 681,000 volumes.

Pbesent Pacts : Books from these libraries were confiscated by 
the Germans in 1939-40 and handed over for salvage.

CULTURAL INSTITUTIONS
libbabies OF the teohnical sohools (Biblioteki Szkol Zawodowych) 

In 1939 contained 500,000 volumes.
Pbesent Pacts : Approximately 80 per cent, of the libraries were 

destroyed by the Germans.

POMORZANY—Kielce Voivodship
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUB
Portress type.
Pounded by the Jewish Community in 1654; re-built in 1692.
Pbesent Pacts : Destroyed by the Germans.

POZNAN—Poznam Voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS 

aechdiocesan abchiyes, 1, Lubranskiego Street
Contained ancient documents connected with the work of the 

Archdiocese ; in all about 3,000 MSS., 700 incunabula, 100,000 bundles 
of documents, 300 maps.

Property of the Archdiocese. Pounded 1925.
Pbesent Pacts : Closed down by the German authorities. The 

building was taken over by the German police, and the fate of its 
contents is unknown.
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ARCHIWUM REFERATU HISTORYCZNEGO PRZY D.O.K. (DOWÓDZTWIE 
OKRĘGU WOJSKOWEGO) POZNAŃ

W archiwum znajdowała się dokumentacja dotycząca powstań przeciwko Niemcom 
w Polsce zachodniej w latach 1918-1919.

Własność państwowa.
STAN OBECNY: Archiwum zostało przeniesione przez Niemców do Niemieckiego 

Archiwum Wojskowego w Poczdamie (Heeresarchiv).

SKŁAD AKT D.O.K. POZNAŃ
W archiwum znajdowała się dokumentacja dotycząca jednostek i instytucji wojsko

wych działających na terenie Poznania i województwa (1921-1939).
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Archiwum zostało przeniesione do głównej siedziby Niemieckie

go Archiwum Wojskowego w Poczdamie (Heeresarchiv).

ARCHIWUM WOJSKOWE
W archiwum znajdowały się rejestry dotyczące polskich sądów wojskowych.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Archiwum zostało przeniesione do głównej siedziby Niemieckie

go Archiwum Wojskowego w Poczdamie (Heeresarchiv).

ARCHIWUM PAŃSTWOWE, Góra Przemysława 1
W archiwum znajdowały się: rejestry i dokumentacja dotycząca Poznania i okolic 

z lat 1386-1793, miejskie archiwa z Poznania i Gniezna od 1520 r., archiwa byłych klasz
torów od 1153 r., dokumentacja rozpraw sadowych i archiwa szkół z XVIII i XIX wie
ku; w sumie około 110085 tomów, dokumentów i map.

Założone w 1867 r.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Archiwum zostało przejęte przez władze niemieckie. Dyrektorem 

został dr Gollub z Wrocławia, ale zachowano część byłego personelu. Taki sam los spo
tkał bydgoski oddział archiwum. Jeżeli chodzi o zmiany w materiale archiwalnym skła
dowanym tutaj, to wiadomo jedynie, że część archiwum wojewódzkiego przeniesiono 
do Poznania, z czego najcenniejsze były archiwum kapituły oraz biblioteka kapituły 
gnieźnieńskiej.
PATRZ: BYDGOSZCZ, Inst. Kult., Oddział Poznańskiego Archiwum Państwowego. 
PATRZ: GNIEZNO, Inst. Kult., Archiwum Kapituły; Biblioteka Kapituły.
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ABOHIVES 03? THE HISTORIO AL DEPARTMENT ATTACHED TO THE MILITARY 
headquabters POR the poznan abea (Archiwum Referatu History
cznego przy D.O.K. Poznan)

Gontained documents relating to the risings against the Germans in 
Western Poland (1918-1919).

Property of the State.
Pbesent Paots : Transferred by the Germans to the German 

Military Archives (Heeresarchiy) in Potsdam.

AB0HIVES OK THE MILITARY HEADQVABTEBS TOR THE POZNAN ABEA 
(Skład Akt D.O.K. Poznan)

Contained documents relating to the military unita and institutions 
of the Poznan Area (1921-1939).

Property of the State.
Pbesent Paots : Removed to the German Military Archives 

(Heeresarchiy) in Potsdam.

MILITARY ABOHTYES
Contained records relating to Polish military courts.
Property of the State.
Pbesent Paots : Removed to main offices of German Military 

Archives (Heeresarchiy) in Potsdam.

statb abohiyes, 1, Góra Przemysława
Contained records and documents connected with Poznan and 

surrounding proyinces from the years 1386-1793, and Municipal 
archives from Poznan and Gniezno from the year 1520 onwards ; also 
archives of former monasteries from 1153 onwards ; records of law 
courts and schools from the 18th and 19th centuries, numbering in all, 
some 110,085 volumes, documents and maps.

Pounded in 1867.
State property.
Pbesent Paots : Taken over by the German authorities, directed 

by Dr. Gollub from Breslau, but the former personnel were partly 
kept on. The same fate was shared by a branch of the archives in 
Bydgoszcz. Nothing is known of any changes in the archival materiał 
here, except for the fact that a number of provincial archives have 
been transferred to Poznan, the most valuable of these being the 
Chapter Archives and the Chapter Library of Gniezno.
Seb : BYDGOSZCZ, CULT. INST. Department of Poznan State 

Archives.
See : GNIEZNO, GULT. INST.— 

Archwes of the Chapter. 
Library of the Ghapter.
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BIBLIOTEKA ARCHIDIECEZJALNA
W bibliotece znajdowały się głównie dzieła o tematyce teologicznej. W 1936 r. biblio

teka zawierała 80000 tomów, 520 rękopisów, 735 inkunabułów, 1000 starych polskich 
ksiąg z XVI wieku, 116 cymeliów, a ponadto gabinet numizmatyczny oraz zbiór staro
druków.

Założona w XIII wieku. Reorganizację biblioteki przeprowadzono w 1926 r.
Własność diecezji.
STAN OBECNY: Zbiory biblioteki skonfiskowały władze niemieckie i przeniosły do 

składu książek. Inkunabuły zabrano do Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Poznaniu. 
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem., Skład książek, Niemiecka Biblioteka Państwowa i Uni

wersytecka.

BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ, Wały Zygmunta Starego 2/3
W 1936 r. zbiory biblioteki liczyły 14705 książek.
Założona w 1926 r.
Własność szkoły.
STAN OBECNY: Zbiory biblioteki zostały skonfiskowane przez władze niemieckie 

i przeniesione do składu książek w Poznaniu.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem., Skład książek.

BIBLIOTEKA PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA KANTEGO, 
ul. Strzelecka 29

W 1936 r. w zbiorach biblioteki znajdowało się 22000 książek; wiele z nich pochodzi
ło z byłych bibliotek klasztornych.

Własność państwowa.
STAN OBECNY: Zbiory biblioteki zostały skonfiskowane przez władze niemieckie 

i przeniesione do składu książek.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem., Skład książek.

BIBLIOTEKA KURATORIUM POZNAŃSKIEGO
Biblioteki pedagogiczna. W 1937 r. liczyła 19 000 tomów i prenumerowała 126 cza

sopism. Zbiory biblioteki przechowywano w budynku kuratorium poznańskiego.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Zbiory biblioteki zostały skonfiskowane przez władze niemieckie 

i przeniesione do składu książek.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem., Skład książek.

286



Cidtural Losses ofPoland

POZNAN

POZNAN—cont.
LIBBABY OF THE ABCHDIOCESE

Theological in character, contained in 1936, 80,000 volum.es, 520 
manuscripts, 735 incunabula, 1,000 old Polish books from the 16th 
century, 116 cimelia ; also a numismatic cabinet and collection of 
prints.

Founded in the 13th century. Re-organised in 1926.
Property of the Diocese.
Pbesent Facts : Confiscated by the German authorities, and taken 

to the Book Concentration Depot. Incunabula taken to the German 
State Library in Poznan.
See : poznan, Germ. Inst. Book Depot. German State and Vniversity 

Library.

LIBBABY OF THE HIGHEB. SCHOOL OF COMMERCE (Biblioteka Wyzszej 
Szkoły Handlowej), 2/3, Wały Zygmunta Starego.

In 1936 contained 14,705 volumes.
Founded in 1926.
Commercial SchooPs property.
Present Facts : Confiscated by the German authorities. Taken 

to the Book Concentration Depot in Poznan.
See : poznan, Germ. Inst. Book Depot.

libraby of st. john’s seoondary school (Biblioteka Państwowego 
Gimnazjum im Sw. Jana Kantego), 29, Strzelecka Street

Contained, in 1936, 22,000 books, many of which eame from former 
monastery libraries.

State property.
Present Facts : Confiscated by the Germans. Taken to the 

Book Concentration Depot.
See : poznan, Germ. Inst. Book Depot.

LIBBABY OF THE SCHOOL DISTBICT OF POZNAN

Pedagogical in character. In 1937 contained 19,000 volumes and 
subscribed to 126 periodicals. Stored at the Poznan School Board.

State property.
Present Facts : Confiscated by the German authorities. Taken 

to the Book Concentration Depot.
See : poznan, Germ. Inst. Book Depot.
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BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK, ul. Piotra Kmity 5
W 1938 r. zbiory biblioteki liczyły: 100414 tomów, 161 inkunabułów, 788 rękopisów, 

473 dokumentów prawa własności, 631 autografów, 1499 map i atlasów, 1330 rękopi
sów muzycznych, a także: depozyt Kosińskiego — 5733 tomów, depozyt Szczanieckie- 
go — 1750 tomów, depozyt Bielickiego — 1008 tomów, archiwum rodziny Sułkowskich 
oraz kolekcję Kraszewskiego.

Towarzystwo powstało w 1857 r., a bibliotekę utworzono przede wszystkim dzięki da
rom i zapisom. W 1872 r. bibliotekę przeniesiono do budynku przeznaczonego na ten 
cel przez hrabiego Mielżyńskiego. W 1909 r. bibliotekę poddano reorganizacji.

STAN OBECNY: Zbiory biblioteki zostały skonfiskowane i przeniesione do składu 
książek. Część zbiorów trafiła do niemieckich bibliotek w Berlinie, Lipsku, Greifswal- 
dzie i Wrocławiu. Pozostałe książki zostały zabrane do Niemieckiej Biblioteki Państwo
wej i Uniwersyteckiej w Poznaniu.
PATRZ: POZNAN, Inst. Niem., Skład książek. Niemiecka Biblioteka Państwowa i Uni

wersytecka.

BIBLIOTEKI PRYWATNE
W ich skład wchodziły cenne publikacje encyklopedyczne, rękopisy, itp. należące do 

osób prywatnych (własność polskich profesorów uniwersytetu i kolekcjonerów ksią
żek).

STAN OBECNY: Zbiory zostały częściowo spalone przez niemieckich repatriantów 
z republik bałtyckich, których w listopadzie 1939 r. umieszczono w domach prywatnych. 
Widząc, jak wiele cennych książek jest w ten sposób niszczonych, dr Lattermann zlecił, 
aby zgromadzić wszystkie te książki w składzie książek w kościele św. Michała w Pozna
niu. W sumie zebrano około 2000000 tomów. Po segregacji książek część z nich wysła
no na przemiał, a pozostałe książki zabrano do niemieckich bibliotek w Berlinie, 
Lipsku, Greifswaldzie i Wrocławiu. Część książek zabrano do Niemieckiej Biblioteki 
Państwowej i Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dr Brusso określił sposób, w jaki książki po
winny być rozdzielone.
PATRZ: POZNAN, Inst. Niem., Skład książek, Niemiecka Biblioteka Państwowa i Uni

wersytecka.

BIBLIOTEKA RACZYŃSKIEGO, pl. Wolności 19
Ogólna biblioteka naukowa. W 1936 r. biblioteka posiadała: 121590 tomów, 12972 

depozytów, około 1200 rękopisów, pozostałości wielu starych i cennych bibliotek klasz
tornych oraz kolekcję wczesnych rycin i grafik.

Założona w 1829 r. przez Edwarda Raczyńskiego.
Własność rodziny Raczyńskich.
STAN OBECNY: Bibliotekę zmieniono w bibliotekę niemiecką, w pełni ją zgerma- 

nizowano, wiele książek zabrano do Berlina. Część książek odesłano do Natalina 
z przeznaczeniem na przemiał.
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UBbJkT OS THE SOOIETY OS THE EBIBNDS OB SCIENCE AND LBABNING 
(Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk), 5, Piotra Kmity Street

In 1938 it contained 100,414 volumes, 161 incunabula, 788 manu
scripts, 473 muniments, 631 autographs, 1,499 maps and atlases, 
1,330 musical manuscripts; also ths following: Kosinski’s deposit, 
with 5,733 volum.es; Szczaniecki’s deposit witb 1,750 volum.es; 
BielickFs deposit with 1,008 volumes; archives of the Sulkowski 
family and Kraszewskfs colleotion.

The Society was founded in 1857 and the Library was formed 
chiefly by gifts and bequests. It was moved to a special building 
(offered by Count Mielzynski) in 1872. The Library was re-organised 
in 1909.

Pbesent Facts : Confiscated and taken to the Book Concentration 
Depot. Part of the colleotion incorporated in German libraries 
in Berlin, Leipzig, Greifswald and Breslau; the remaining books 
were taken to the German State and University Library in Poznan. 
Seb : poznan, Germ. Inst. Book Depot. German State and Unwersity 

Library.

PRIVATE LIBBABIES
Contained valuable leference books, manuscripts, etc., belonging 

to private individuals (property of Polish University professors and 
book collectors).

Pbesent Facts : Partly burnt by German evaeuees from the Baltic 
States who were put into private houses in November, 1939. Seeing 
that many valuable books were thus being destroyed, Dr. Lattermann 
ordered the colleotion of all these books at a Buchsammelstelle at 
St. MiehaeFs Church in Poznan. The books thus collected amounted 
to about 2,000,000 volumes. After sorting them out carefully, part of 
them were sent away for paper pulp. The remainder were taken to 
German libraries in Berlin, Leipzig, Greifswald and Breslau. Part 
of the books were taken to the German State and University Library 
in Poznan. Dr. Busso decided how the books should be divided.
See : poznan, Germ. Inst. Book Depot. German State and Unwersity 

Library.
Baczyński libbaby, 19, Wolności Square

General research libraiy. In 1936 contained 121,590 volumes, 
12,972 deposits, about 1,200 manuscripts, remains of many old and 
valuable monastic libraries, and colleotion of early prints and en- 
grayings.

Founded in 1829 by Edward Raczyński.
Property of the Raczyński family.
Pbesent Facts : Turned into German library, completely ger- 

manised, many books taken to Berlin. Part of books taken to Ńatalin 
for paper pulp.
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BIBLIOTEKA RADZIECKA, Ratusz
W 1936 r. zbiory biblioteki liczyły 28345 tomów.
Założona w XVI wieku.
Własność miasta.
STAN OBECNY: Zbiory biblioteki zostały skonfiskowane przez władze niemieckie 

i przeniesione do składu książek w Poznaniu.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem., Skład książek.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA, ul. F. Ratajczaka 436
Była to biblioteka naukowa zawierająca cenne zbiory literatury niemieckiej. 

W 1937 r. zbiory biblioteki liczyły: 482990 tomów, 71 inkunabułów, 316 rękopisów, 
około 289 grafik, 52 atlasy, 5733 mapy, 1853 rękopisy muzyczne, 76000 duplikatów oraz 
34 różnorakich eksponatów.

W 1919 r. rząd polski przeprowadził reorganizację biblioteki.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Bibliotekę zamieniono w instytucję niemiecką i poddano ją pełnej 

germanizacji. Obecnie funkcjonuje pod nazwą Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka. 
Istnieją dowody, że niektóre z książek odesłano do Natalina z przeznaczeniem na prze
miał.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Kult., Uniwersytet Poznański.
PATRZ: POZNAN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka.

MUZEUM DIECEZJALNE
Zbiory muzeum liczyły około 1 200 eksponatów, w tym: około 700 dzieł sztuki i rze

miosła artystycznego, 300 grafik, 200 monet, a także obrazy o tematyce religijnej, po
sągi oraz rzeźby dekoracyjne, fragmenty ołtarzy, itp. Zbiory działu rzemiosła 
artystycznego zawierały tkaniny, z których wykonywano szaty liturgiczne, w tym wiele 
tkanin francuskich z XVIII wieku; naczynia liturgiczne, relikwiarze (niektóre z okresu 
romańskiego), w tym bardzo cenny lichtarz z XII wieku, a także emaliowany relikwiarz 
wykonany na początku XIII wieku w Limoges.

Założone w 1893 r.
Własność diecezji.
STAN OBECNY: Wszystkie eksponaty zostały skonfiskowane przez Niemców i za

brane do Kaiser Friedrich Museum w Berlinie. Budynek muzeum zamieniono na ko
szary policyjne.

WIELKOPOLSKIE MUZEUM WOJSKOWE
Zbiory muzeum liczyły około 3000 eksponatów i były podzielone na następujące 

działy: (1) broń i amunicja; (2) dział inżynieryjny; (3) balony i samoloty; (4) łączność; 
(5) dział powstań narodowych; (6) dział francuski, w którego skład wchodziły mundu
ry wojskowe oraz broń wojska francuskiego, portrety dowódców francuskich;
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town library (Biblioteka Radziecka), Town Hall

In 1936 contained 28,345 volumes.
Founded in the 16th century.
Town property.
Present Facts : Confiscated by the German authorities. Taken 

to the Book Concentration Depot in Poznan.
Sue : poznan, Germ. Inst. Book Depot.

uniyebsity library, 436, F. Ratajczaka Street
Research library with a yaluable collection of German literaturę. 

In 1937 it contained 482,990 volumes, 71 incunabula, 316 manuscripts, 
about 289 engrayings, 52 atlases, about 5,733 maps, 1,853 musical 
manuscripts, 76,000 duplicates and 34 miscellaneous exhibits.

Re-organised by the Polish Government in 1919.
Property of the State.
Present Facts : Turned into German institution and completely 

germanised. At present known as State and Uniyersity Library. 
There is evidence that some books were sent to Natalia to be turned 
into paper pulp.
See : poznan, Cult. Inst. University.
See : poznan, Germ. Inst. German State and Unńersity Library.

DIOCESAN MUSEUM
Contained over 1,200 objects, including about 700 works of art, 

and specimens of artistic Industries, 300 engrayings, 200 coins; 
religious paintings, figurę and decorative sculptuie, fragments 
of altars, eto. The artistic industries department . contained 
woven fabrics used for liturgical yestments, and among others were 
many French fabrics of the 18th century ; liturgical vessels, reliąuaries 
(some from the Romanesąue period) one of the most yaluable being 
a 12th century candlestick, and also an enamelled reliquary executed 
in Limoges at the beginning of the 13th century.

Founded in 1893.
Property of the Diocese.
Present Facts.: Ali objects confiscated by the Germans and taken 

to “ Kaiser Friedrich Museum ” in Berlin. The building turned into 
police barracks.

military museum oe WESTERN poland (Wielkopolskie Muzeum Woj
skowe)

Contained about 3,000 exhibits, in the following sections: (1) 
Weapons and Munitions ; (2) Engineers’ Department; (3) Balloons, 
Aircraft; (4) Communication ; (5) Department of Polish uprisings ; (6) 
French Department containing military uniforms of that country,
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(7) dział zawierający polskie mundury oraz portrety polskich dowódców; (8) dział pa
miątek z wojny polsko-bolszewickiej; (9) dział pamiątek Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk; (10) dział archeologiczny; (11) dział poświęcony obronie Lwowa, po
wstaniom śląskim oraz plebiscytowi na Górnym Śląsku; (12) dział eksponatów na temat 
polskiej i bolszewickiej propagandy w latach 1919-1920; (13) dział poświęcony Czerwo
nemu Krzyżowi; (14) galeria obrazów pt. „Żołnierz w sztuce”.

Założone w 1919 r.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Zbiory zostały skonfiskowane przez Niemców, i ich dalszy los jest 

nieznany.

MUZEUM MIELŻYŃSKICH, ul. S. Mielżyńskiego 26
Założone w 1872 r., później włączone do Muzeum Wielkopolskiego jako dział arche

ologiczny.
PATRZ: Inst. Kult., Muzeum Wielkopolskie.

MUZEUM WIELKOPOLSKIE, pl. Wolności
Zbiory muzeum liczyły około 100 000 eksponatów, które były podzielone na nastę

pujące działy.
(1) galeria obrazów, w której skład wchodziła między innymi galeria Raczyńskiego, 

zawierająca cenne obrazy ze szkoły włoskiej, oraz 20 wyśmienitych obrazów ze szkoły 
hiszpańskiej od XV do XVII wieku, w tym Ukrzyżowanie ze szkoły kastylijskiej oraz 
dzieła ze szkól w Sewilli i Madrycie autorstwa następujących malarzy: Jose Antolinez, 
Juan Carreno de Miranda, Jan van Kessel, F. Sturm, Martinez del Mazo, a także dwa 
obrazy przypisywane Velazquezowi oraz dwa obrazy autorstwa Zurbarana (Madonna 
Różańcowa adorowana przez Kartuzów, Judyta). Szkolą włoska — najcenniejsze obrazy 
pochodziły z XIV i XV wieku ze szkół w Sienie oraz we Florencji; z wieku XV i XVI 
pochodziły między innymi obrazy następujących malarzy: Borgognone, Catena di Bia- 
gio, S. Botticelli (kopia), Sofonisba Anguissola (z podpisem i datą), G. i Francesco da 
Ponte Bassano; z wieku XVII pochodziły obrazy autorstwa następujących malarzy: 
Giudo Reni, Salvator Rosa, G.Ś. Sermoneto, B. Strozzi; wśród dziel z wieku XVIII 
znajdowały się obrazy B. Canaletta, między innymi Elekcja Stanisława Augusta 
w 1764 r. (z podpisem i datą). Ponadto w skład galerii Raczyńskiego wchodziło około 
90 obrazów ze szkoły flamandzkiej i holenderskiej z XV-XVII wieku, takich jak: Ma
donna z Dzieciątkiem autorstwa Quentina Massysa, Święta Rodzina Jossa van Cleve, ob
razy N. Berchema, Fr. Snydersa, Davida Teniersa, rysunki v. Dycka i Rubensa.
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weapons, portraits of French oommanders, eto.; (7) Department of 
Polish uniforms, and. portraits of Polish oommanders ; (8) Department 
of souvenirs from the Polish-Soyiet War ; (9) souvenirs of the Poznan 
Assoeiation of the Friencls of Science and Learning ; (10) Archaeological 
exhibits ; (11) Department illustrating the defenoe of Lvov, the Silesian 
uprisings, and the Silesian Plebisoite ; (12) Department of exhibits 
relating to Polish and Soviet propaganda during 1919-1920 ; (13) Red 
Cross Department; (14) Picture gallery representing the “ Soldier in 
Art.”

Founded in 1919.
State property. .
Pbbsent Faots : Confiscated by the Germans. Fate of the exhibits 

unknown.

museum of mielzynski famjly, 26, S. Mielzynski Street
Founded in 1872. Later it became the Arohaeological Section of 

the Museum of Western Poland.
See : poznan, Cult. Inst. Museum of Western Poland.

museum op western poland (Muzeum Wielkopolskie), Wolności Place
The Museum contained over 100,000 exhibits. Its main Depart- 

ments were : (1) The Picture Gallery. This included the Raczyński 
Gallery, which contained yaluable pictures of the Italian School, and 
20 speeially notable pictures of the Spanish School from 15th to 17th 
centuries, including “ The Crucifixion,” from the School of Castile, 
and works from the Schools of Sevile and Madrid by Jose Antolinez, 
Juan Carreno de Miranda. Jan van Kessel, F. Sturm, Martinez del 
Mazo, two pictures attributed to Velazquez, two pictures by Zurbaran 
(“ The Adoration of the Madonna ” and “ Judith ”). The most 
precious exhibits of Italian painting were pictures of the Siennese 
and Florentine Schools from the 14th and 15tli centuries; 15th and 
16th century paintings included pictures by Borgognone, Catena di 
Biagio, S. Botticelli (a copy), Sofonisba Anguissola (signed and dated), 
G. and Francesco da Ponte Bassano ; 17th century painting was 
represented by pictures by Guido Reni, Salvator Rosa, G. S. Ser- 
moneto, B. Strozzi; the section of ISth century painting contained 
works by B. Canaletto, amongst others “ Election of Staniałaś Augustus 
in 1764 ” (signed and dated). The Raczyński Gallery also contained 
about 90 pictures of the Flemish and Dutch Schools of the 15th-17th 
centuries, such as the “ Madonna with Child,” by Quentin Massys,
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Oprócz wyżej wspomnianych dziel w skład galerii Raczyńskiego wchodziły obrazy fran
cuskie, takie jak portrety Rigauda, Ch. v. Loo, P. Mignarda, oraz dzieła J.C. Bourgu- 
ignona i Claude’a Gillot oraz inne obrazy przede wszystkim artystów XIX-wiecznych 
takich jak: Scheffer, Charlet, Cognet, Decamps, Delaroche. Pośród obrazów niemiec
kich znajdowało się dzieło Baldunga Griena Śmierć Lukrecji (z podpisem i datą), 
a większa część pozostałych obrazów pochodziła z XIX wieku. Ze szkoły polskiej w ko
lekcji znajdował się Pokłon Trzech Króli, namalowany przez artystę ze szkoły krakow
skiej w XV/XVI wieku, a poza tym głównie obrazy z końca XVIII i początku XIX 
wieku autorstwa Norblina, Michałowskiego, Orłowskiego, Płońskiego, a także współ
czesnych malarzy takich jak: J . Kossak, A.Gierymski, Grottger, Matejko, Lentz, Augu- 
styanowicz, Wyczółkowski, Mehoffer, Weiss, Pautsch, Boznańska. Ponadto galeria 
Raczyńskiego zawierała około 80 obrazów wykonanych przez artystów z zagranicy, któ
rzy współpracowali ze szkołami polskimi, takich jak: Bacciarelli, Lampi, Grassi, Cho
dowiecki.

Poza galerią Raczyńskiego, w galerii obrazów znajdowały się: duży zbiór obrazów 
z XVII i XVIII wieku; około 80 obrazów ze szkoły flamandzkiej z XV-XVII wieku, po
śród których najcenniejszymi eksponatami był Portret Człowieka Rogera van der Wey- 
dena oraz obrazy o tematyce religijnej ze szkól w Brugii, Brukseli i Antwerpii; obrazy 
ze szkoły niemieckiej z XV-XVII wieku, w tym Pokłon Trzech Króli przypisywany szkole 
z Bies, Wskrzeszenie Łazarza ze szkoły dolnoreńskiej, oraz dzieła z XIV wieku wykona
ne przez Elscheimera, Schalckena, v. Goyena, A. de Voisa, Sorgha. Galeria posiadała 
także ponad 30 obrazów ze szkoły włoskiej z XV-XVIII wieku. Szkołę hiszpańską re
prezentowało szereg dzieł, takich jak obrazy da Arfiana z XVI wieku. Dział francuski 
posiadał między innymi obrazy z XVII-XVIII wieku autorstwa J. C. Boura, L. de Silve- 
stre’a i innych. W dziale malarzy zagranicznych XIX i XX wieku znajdowały się dzieła 
Zuloagi, Moneta, Dupre, oraz wiele obrazów niemieckich. Łącznie w galerii znajdowa
ło się około 500 obrazów.

(2) rzeźby, przede wszystkim polskie z XIX wieku, oraz zbiór odlewów gipsowych.
(3) rzemiosło artystyczne oraz sztuka Wschodu (głównie japońska z XVIII i XIX 

wieku). Dział ten zawierał: zbiory sztuki o tematyce religijnej z XV-XVIII wieku, cen
ne eksponaty sztuki grawerskiej, najstarsze z XIV wieku; tkaniny, szereg gobelinów 
z XVI i XVII wieku wykonanych głównie w Brukseli; zbiór pasów wschodnich oraz pa
sów polskich z XVIII i wczesnego XIX wieku; przykłady malarstwa cechowego, najstar
sze z XV wieku; ceramikę, zbiór polskich płytek ceramicznych, najstarsze z XIII wieku, 
pochodzących głównie z zachodniej Polski; zbiór talerzy i porcelany ze wschodniej i za
chodniej Europy z XVI-XVIII wieku; zbiór włoskiej majoliki z XVI-XVII wieku; eks
ponaty sztuki perskiej z XIV-XVI wieku; rzadkie przykłady sztuki śląskiej, takie jak 
porcelanowy piec z Wachowej z drugiej połowy XVII wieku, kufle z Gdańska i Norym
bergii, etc.;
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“ The Holy Family,” by Joss van Cleve, pictures by N. Berchem, 
Fr. Snyders, David Teniers, drawings of v. Dyck and Rubens. The 
Raczyński Gallery also possessed French paintings, sueh as portraits 
of Rigaud, Ch. v. Loo, P. Mignard, pictures by J. C. Bourguignon 
and Claude Gillot, and others chiefly by artists from 19th century 
such as Scheffer, Charlet, Oognet, Decamps, Delaroche. Among 
exhibits of German painting was the signed and dated “ Death of 
Lucreeia,” by Baldung Grien, the greater part of the remainder be- 
longed to the 19th century. The Polish School was represented by 
“ The Adoration of the Kings ” from the 15th-16th centuries by a 
painter belonging to the Cracow School, and mainly by paintings from 
the end of the 18th and early 19th centuries by Norblin, Michałowski, 
Orłowski, Płoński and by the modern painters J. Kossak, A. Gierymski, 
Grottger, Matejko, Lentz, Augustyanowicz, Wyczółkowski, Mehoffer, 
Weiss, Pautsch, Boznanska, together with pictures (80) by foreign 
mastera who were connected with the Polish Schools, including paint
ings by Bacciarelli, Lampi, Grassi, Chodowiecki. Besides the Raczyński 
Gallery, the Picture Gallery possessed a large collection of paintings 
from 17th and 18th centuries ; about 80 pictures of the Flemish School 
from 15th-17th centuries, the most valuable exhibits being “ Portrait 
of a Man,” by Roger van der Weyden, and religious pictures of the 
Bruges, Brussels and Antwerp Schools; German School 15th-17th 
centuries, the “ Adoration of Three Kings,” attributed to the School 
of Bies, the “ Resurrection of Lazarus,” from the School of the Lower 
Rhine, 14th century, works of Elscheimer, Schalcken, v. Goyen, 
A. de Vois, Sorgh. Italian paintings included over 30 works from the 
15th-18th centuries; the Spanish School was represented by several 
pictures, such as “ da Arfian,” from the 16th century; the French 
Section possessed 17th-18th centuries pictures by J. C. Bour, L. de 
Silvestre, and others ; the Section of foreign painters of 19th and 20th 
centuries contained works by Zuloaga, Monet, Dupre and many 
German pictures. The approximate number of pictures was 500. 
(2) Sculptures, mainly Polish from 19th century, and a collection of 
plaster casts. (3) The Artistic Crafts, Eastern Art, chiefly Japanese 
of 18th and 19th century; 15th-18th centuries religious art, valuable 
specimens of caryer’s art from 14th century onwards ; testiles, seyeral 
tapestries from 16th and 17th centuries, executed mostly in Brussels ; 
collection of Eastern belts and Polish belts from 18th and early 19th 
centuries; specimens of the Guilds’ paintings from 15th century 
onwards; ceramics, collection of Polish tiles from 13th century on
wards, chiefly from Western Poland ; collection of plates and porcelain 
from Eastern and Western Europę, 16th-18th centuries; works in 
Italian majolica, 16th-17th centuries; eshibits of Persian art, 14th- 
16th centuries, and rare exhibits of Silesian art, such as the porcelain
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bogatą kolekcję mebli, najstarsze z XV wieku; cenne eksponaty z XVII i XVIII wieku 
z warsztatów holenderskich oraz gdańskich, a także eksponaty z Niemiec i Włoch; 
z późniejszych okresów polskie meble, głównie w stylu empire oraz Biedermayer.

(4) numizmatyka z X-XVIII wieku oraz medale z XIV-XX wieku.
(5) współczesne polskie i niemieckie grafiki.
(6) polska kolekcja etnograficzna (głównie z zachodniej Polski). Bardzo duży zbiór 

eksponatów prehistorycznych oraz bogata kolekcja przyrodnicza. Ponadto w skład mu
zeum wchodziła biblioteka zawierająca książki głównie z dziedziny sztuki. W 1923 r. 
większa część Muzeum Mielżyńskich została włączona do Muzeum Wielkopolskiego 
jako depozyt: ta część zawierała kilkaset eksponatów sztuki polskiej ilustrujących jej 
rozwój, szczególnie od drugiej połowy XVIII wieku. W jej w skład wchodziły: obrazy, 
rysunki, oraz miniatury' autorstwa artystów polskich oraz malarzy zagranicznych pracu
jących w Polsce, takich jak: Bacciarelli, Norblin, Orłowski, Vogel, Brodowski, Zaleski, 
Hadziewicz, Grassi oraz Lampi; miniatury pochodzące z końca XVIII i początku XIX 
wieku, autorstwa Kosińskiego, Lesseura i Piwarskiego oraz dzieła wszystkich znanych 
artystów połowy XIX wieku, a także wielu mniej znanych twórców.

(7) dział archeologiczny zawierał wykopaliska z Biskupina.
Założone w 1894 jako muzeum okręgowe, w 1918 przemianowane na Muzeum Wiel

kopolskie.
Własność poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
STAN OBECNY: Zarekwirowane przez władze niemieckie. Polskie dzieła sztuki zo

stały usunięte, a polska kolekcja etnograficzna skonfiskowana. Taki sam los spotkał 
polskie obrazy z XIX wieku oraz kolekcję wykopalisk z Biskupina. Odlew pierwszego 
pomnika Mickiewicza wykonany przez ©leszczyńskiego został rozbity na kawałki. Po
mnik Polska Procesja wykonany przez Wacława Szymanowskiego w latach 1905-1914 
został także zniszczony przez Niemców w 1940 r. Muzeum zostało przemianowane na 
Kaiser Friedrich Museum.
PATRZ: POZNAŃ, Insi. Kult., Muzeum Mielżyńskich.

KOLEKCJA DZIAŁYŃSKICH, ul. Franciszkańska 98
Kolekcja sztuki oraz pamiątek narodowych.
Własność rodziny Działyńskich.
STAN OBECNY: Dzieła sztuki zostały skonfiskowane, a pamiątki narodowe znisz

czone przez Niemców w latach 1939-1940.
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stove from Wachowa from the. second half of the 17th century, mugs 
from Danzig and Nuremberg, etc.; rich collection of furniture from 
15th century onwards, yaluablc works of 17th and 18th centuries 
from Dutch and Danzig workshops and exhibits from Germany and 
Italy ; from the later periods Polish furniture mostly in“ Empire ” 
and “ Biedermayer ” styles. (4) Numismatics from 10th-18th cen
turies, and medale from 14th-20th century. (5) Modern Polish 
and German prints. (6) Polish ethnographical collection chiefly 
from Western Poland. A very large collection of prehistorie exhibits 
and natural history collection. The Museum also possessed a Library 
mainly of books on art. In 1923 the greater part of the Museum of 
the Mielzynski family was included in the Museum of Western Poland 
as a deposit. This part of the Mielzynski Museum contained a few hun- 
dred specimens of Polish art and could serve as an illustration of the 
deyelopment of Polish art, especially from the second half of the 18th 
century onwards. It contained pietures, drawings, and miniatures by 
Polish artists, and foreign painters working in Poland, such as Baccia- 
relli, Norblin, Orłowski, Vogel, Brodowski, Zaleski, Hadziewicz, Grassi 
and Lampi ; miniatures of artists such as Kosiński, Lesseur, Piwarski, 
end of the 18th and early 19th centuries ; and works of all outstanding 
artists of the middle of the 19th century, and many other lesser known 
artists. (7) The Archaeological Department contained excavated 
objects from Biskupin, the well-known Slavonic Settlement.

Founded in 1894 as Provincial Museum, re-named in 1918 “ Museum 
of Western Poland.”

Property of Communal Association of Poznan Voivodship.
Pkesent Facts : Requisitioned by German authorities. Polish 

works of art remoyed and Polish ethnographical collection confiscated. 
The same fate was shared by Polish paintings of the 19th century and 
collection of Sławonie archaeological exhibits from Biskupin. Cast 
of first monument of Mickiewicz by Oleszczynski was pulled to pieces. 
Monument called “ Poland’s Procession,” executed by Wacław 
Szymanowski between the years 1905-1914, was also demolished by the 
Germans in 1940. The Museum was re-named by the Germans 
“ Kaiser Friedrich Museum.”
See : poznan, Guli. Inst. Museum of Mielzynski family.

collection of dzialynski family, 98, Franciszkańska Street 
Collection of national souvenfrs and also an art collection. 
Property of Dzialynski family.
Pkesent Facts : Eshibits confiscated, national souvenirs destroyed 

by the Germans in 1939/40.
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AKADEMIA MUZYCZNA, ul. Ogrodowa 4
Założona w 1919 r.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Meble i zbiory biblioteczne rozgrabione przez Niemców.

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
W jej skład wchodziło 7 następujących wydziałów: Handlu, Bankowości, Ubezpie

czeń, Transportu, Służby Konsularnej, Spółdzielczości oraz Pedagogiki.
Założona w 1926 r.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Splądrowana przez Niemców. Brak dalszych informacji.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH, pl. Wolności 14
Zawierało eksponaty dzieł sztuki.
Założone w XIX wieku z inicjatywy Towarzystwa Wspierania Polskiej Sztuki Naro

dowej.
STAN OBECNY: Eksponaty zniszczone przez Niemców w latach 1939-1940.

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, ul. Wały Wazów
W jego skład wchodziło 5 następujących wydziałów: Prawa; Lekarski, wraz z Kate

drą Farmakologii oraz Instytutem Wychowania Fizycznego; Nauk Humanistycznych; 
Nauk Ścisłych; Rolnictwa i Leśnictwa.

Założone przez władze polskie w 1919 r.
Własność państwowa.

WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII
W jego skład wchodziły następujące zakłady: Zakład Historii Prawa (Collegium Ma

ius- ul. Wjazdowa 1); Zakład Prawa Publicznego (Collegium Maius); Zakład Prawa Cy
wilnego (Collegium Maius); Zakład Prawa Karnego i Postępowania Sądowego oraz 
Kryminalistyki (Collegium Maius); Zakład Historii Ekonomii i Dawnego Prawa Pol
skiego (Collegium Maius); Zakład Ekonomii (ul. Fredry 7); Zakład Statystyki (Colle
gium Maius); Zakład Geografii Ekonomicznej (ul. Wjazdowa 3); Zakład Filozofii 
i Teorii Prawa.

Wszystkie zakłady posiadały własne biblioteki.
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academy of music, 4, Ogrodowa Street

Founded in 1919.
State property.
Pbesent Facts : Furniture and library seattered by the Germans.

hicheb school of commebce (Wyzsza Szkoła Handlowa)
Contained the 7 following Faculties : Commerce ; Banking ; Insu

rance ; Transport; Consular Service; Co-operative Organisation; 
Pedagogy.

Founded in 1926.
Pricate property.
Pbesent Facts ; Looted by the Germans. Further details are not 

known.

sooiety of fbiends of fine abts, 14, Wolności Square
Art Eshibits.
Founded in 19th century on the initiative of the Sooiety for the 

Encouragement of Polish National Art.
Pbesent Facts : Exhibits destroyed by the Germans in 1939/40.

uniyebsity (Uniwersytet Poznański), Wały Wazów Street
Contained the five following Faoulties: Law; Medicine, with 

Department of Pharmacology and sehooł of Physical Training ; Human- 
istio Studies; Faculty of Sciences; (5) Faculty of Agriculture and 
Forestry.

Founded by the Polish Government in 1919.
State owned.

FACULTY OF LAW AND EOONOMICS

Contained the following Seminars : Seminar of History of Law 
(Collegium Maius, 1, Wjazdowa Street); Seminar of Public Law 
(Collegium Maius); Seminar of Civil Law (Collegium Maius) ; 
Seminar of Penal Law and Proceduro and other Criminal Studies 
(Collegium Maius); Seminar of Economic History and Ancient 
Polish Law (Collegium Maius) ; Seminar of Economics (7, Fredry 
Street); Seminar of Statistics (Collegium Maius) ; Seminar of 
Economic Geography (3, Wjazdowa Street); Seminar of Philosophy 
and Theory of Law.

Ali Seminars contained reference libraries.
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WYDZIAŁ LEKARSKI (wraz z Katedrą Farmakologii oraz Instytutem Wychowania 
Fizycznego)

W jego skład wchodziły następujące katedry i kliniki: Katedra Fizyki (Collegium Me- 
dicum, ul. Fredry 10); Muzeum Historii Medycyny; Katedra Histologii i Embriologii; 
Katedra Anatomii Porównawczej; Katedra Fizjologii; Katedra Biologii; Katedra Che
mii Fizjologicznej; Katedra Mikrologii i Serologii; Katedra Medycyny Sądowej; Insty
tut Wychowania Fizycznego; Katedra Historii Medycyny; Katedra Patologii 
Eksperymentalnej; Katedra Anatomii i Patologii; Katedra Neurologii i Psychiatrii; Ka
tedra Dermatologii i Chorób Wenerycznych; Klinika Okulistyczna; Klinika Laryngolo
giczna; Klinika Pediatryczna; Klinika Stomatologiczna.

Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki oraz sprzęt specjalistyczny.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
W jego skład wchodziły następujące katedry i zakłady: Zakład Filozofii (Collegium 

Minus, ul. Wały Wazów 26); Zakład Socjologii (Collegium Minus, ul. Wały Wazów 26); 
Katedra Psychologii (ul. Wjazdowa 3), wraz z biblioteką zawierającą 1 145 książek; Ka
tedra Pedagogiki (ul. Wjazdowa 3); Katedra Studiów Prehistorycznych (Collegium Ma- 
ius, ul. Wjazdowa 1), która posiadała 1000 map, 3 000 slajdów oraz 300 eksponatów 
z wykopalisk; Zakład Historii (Collegium Maius) zawierający 40 teczek z rysunkami 
i planszami paleograficznymi; Zakład Numizmatyki (Collegium Maius); Katedra Etno
logii (Collegium Maius), w której skład wchodziło 745 fotografii, 300 slajdów oraz 
plansze; Zakład Historii Sztuki (Collegium Minus), który posiadał 8000 slajdów, 4000 
reprodukcji; Zakład Muzyki (Collegium Maius); Zakład Studiów Indoeuropejskich 
(Collegium Maius); Zakład Archeologii Klasycznej (Collegium Maius), ze zbiorem 
eksponatów, 2 800 slajdów, 300 zdjęć; Zakład Filologii Klasycznej (Collegium Maius); 
Zakład Języka Polskiego (Collegium Maius); Zakład Historii Literatury Polskiej (Col
legium Maius); Zakład Filologii Słowiańskiej (Collegium Maius); Zakład Studiów Za- 
chodniosłowiańskich (Collegium Maius); Zakład Filologii Łacińskiej (Collegium 
Maius); Zakład Filologii Niemickiej (Collegium Maius); Zakład Języków Orientalnych 
(Collegium Maius); Zakład Filologii Angielskiej (Collegium Maius).

Wszystkie katedry i zakłady posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH
W jego skład wchodziły następujące katedry: Katedra Matematyki (Collegium Ma

ius); Obserwatorium Astronomiczne (Willa Górczyn, ul. Palacza 64), wraz ze zbiorem 
sprzętu naukowego;
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taculty oi’ medicine (with Department of Pharmacology and School 
of Physical Training)

Contained the following Departments and Clinics : Department of 
Physics (Collegium Medicum, 10, Fredry Street); Museum of History 
of Medicine ; Department of Histology and Embryology ; Department 
of Comparative Anatomy ; Department of Physiology ; Department of 
Biology; Department of Physiological CŁemistry ; Department of 
Micrology and Serology ; Department of Forensic Medicine ; School 
of Physical Training ; Department of History of Medicine ; Depart
ment of Experimental Pathology ; Department of Anatomy and Patho- 
logical Synocology; Department of Neurology and Psychiatry; 
Department of Dermatology and Venereal Diseases; Ophthalmic 
Clinic; Ear, Throat and Nose Glinie; Nursery Glinie; Glinie of 
Stomatology.

Ali Departments contained libraries, Instruments and equipment.

FACULTY OF HUMAKTSTIO STUDIES

Contained the following Departments and Seminars : Seminar of 
Philosophy (26, Wały Wazów, Collegium Minus); Seminar of Sociology 
(26, Wały Wazów, Collegium Minus) ; Department of Psychology 
(3, Wjazdowa Street). Library with 1,145 books; Department of 
Pedagogics (3', Wjazdowa Street); Department of Prehistorie Studies 
(Collegium Maius), 1, Wjazdowa Street); With 1,000 charts, 3,000 
slides, 300 excavation exhibits ; Seminar of History (Collegium Maius) 
with 40 portfolios of paleographic pictures and charts; Seminar of 
Numismatics (Collegium Maius); Department of Ethnology (Collegium 
Maius) with 745 photographs, 300 slides, charts; Seminar of History 
of Art (Collegium Minus). 8,000 slides, 4,000 reproductions ; Seminar 
of Musie (Collegium Maius); Seminar of Indo-European Studies 
(Collegium Maius); Seminar of Classical Archaeolpgy (Collegium 
Maius). Collection of exhibits, 2,800 slides, 300 photographs ; Seminar 
of Classical Philology (Collegium Maius); Seminar of the Polish 
Language (Collegium Maius); Seminar of the History of Polish Litera
turę (Collegium Maius); Seminar of Slavonic Philology (Collegium 
Maius); Seminar of Western Slavonic Studies (Collegium Maius); 
Seminar of Latin Philology (Collegium Maius) ; Seminar of German 
Philology (Collegium Maius) ; Seminar of Oriental Languages (Col
legium Maius); Seminar of English Philology (Collegium Maius);

Ali Departments and Seminars contained reference libraries.

FACULTY OF SCIENCES

Contained the following Departments : Department of Mathematics 
(Collegium Maius); Astronomical Obserwatory (Filia Gorezyn, 64, 
Paladza Street). Collection of scientific Instruments ; Meteorological

251

301



POZNAŃ Straty kultury polskiej

POZNAŃ — ciąg dalszy

Obserwatorium Meteorologiczne (Collegium Minus); Katedra Fizyki Doświadczalnej 
(Collegium Minus), wraz z laboratorium i sprzętem; Katedra Fizyki Teoretycznej (Col
legium Raciborowskiego, ul. Słowackiego 4-6) ze zbiorem instrumentów naukowych; 
Katedra Chemii Nieorganicznej (Collegium Minus), wraz ze sprzętem naukowym; Ka
tedra Chemii Organicznej (Collegium Maius); Katedra Chemii Fizycznej (Collegium 
Maius), wraz ze sprzętem naukowym; katedra ta organizowała praktyczne i teoretycz
ne kursy fotograficzne dla całego uniwersytetu; Katedra Mineralogii (Collegium Raci
borowskiego, ul. Słowackiego 4-6); Katedra Geologii (Collegium Raciborowskiego), 
wraz ze zbiorem 780 próbek geologicznych oraz plansz; Katedra Geografii (ul. Wjaz
dowa 3), wraz z kolekcją zawierającą 3 877 wykresów ściennych, 2 796 slajdów, sprzęt 
naukowy oraz próbki: Katedra Paleontologii (Collegium Raciborowskiego), wraz ze 
zbiorem próbek; Katedra Systematyki Roślin (Collegium Raciborowskiego); Katedra 
Botaniki Ogólnej (Collegium Raciborowskiego); Katedra Zoologii (ul. Wjazdowa 3), 
wraz z kolekcją sprzętu naukowego oraz muzeum zoologicznym zawierającym 850 eks
ponatów; Katedra Antropologii (Collegium Raciborowskiego); Katedra Anatomii 
i Biologii Porównawczej (Collegium Raciborowskiego), wraz ze zbiorem sprzętu na
ukowego i eksponatów anatomicznych; Katedra Chemii Farmaceutycznej (Collegium 
Maius), wraz ze zbiorem 471 próbek; Katedra Technologii Produkcji Leków (Colle
gium Maius); Katedra Farmacji Teoretycznej (Collegium Medicum); Katedra Farmacji 
Stosowanej (ul. Wjazdowa 1, Collegium Maius); Katedra Botaniki oraz Hodowli Ro
ślin Leczniczych.

Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Byl podzielony na dwa instytuty, Rolnictwa i Leśnictwa, w których skład wchodziły 

następujące katedry: Katedra Fizjologii Roślin i Chemii Rolniczej (osiedle Sołacz), 
wraz z polem doświadczalnym; Katedra Zoologii i Entomologii (Soiacz, ul. Sołacka 3); 
Katedra Uprawy Gleb (Sołacz, ul. Mazowiecka 42), wraz z polem doświadczalnym oraz 
szklarnią; Katedra Uprawy Roślin (Sołacz, ul. Wołyńska 8), wraz z rolniczym ogrodem 
botanicznym oraz polem doświadczalnym; Katedra Technologii Rolniczej (ul. Mazo
wiecka 48) z ogrodem; Katedra Botaniki i Fitopatologii (Sołacz, ul. Śląska 5); Katedra 
Ogólnej Hodowli Zwierząt (Sołacz, ul. Sołacka 10) wraz ze zbiorem sprzętu do prze
prowadzania eksperymentów w zakresie hodowli świń, drobiu oraz królików oraz far
mą hodowlaną; Katedra Chemii Ogólnej (ul. Sołacka 11), Katedra Leśnictwa (ul. 
Sołacka 9); Katedra Weterynarii Rolniczej (ul. Sołacka 3) wraz z salą operacyjną, 
sprzętem oraz okazami (anatomicznymi i patologicznymi) chorób zwierzęcych;
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Observatory (Collegium Minus) ; Department of Experimental Physics 
(Collegium Minus). Laboratory and eąuipment; Department of 
Theoretical Physics (4-6, Słowacki Street, Collegium Baciborowski). 
Oollection of instruments; Department of Inorganic Chemistry 
(Collegium Minus). Oollection of scientific apparatus ; Department 
of Organie Chemistry (Collegium Maius); Department of Physical 
Chemistry (Collegium Maius). Oollection of instruments. Organised 
photographic courses practical and theoretical for the whole University ; 
Department of Mineralogy (4-6, Słowacki Street (Collegium Raci- 
borowski) ; Department of Geology (Collegium Baciborowski). Geo- 
logical oollection of 780 specimens and charts; Department of Geo- 
graphy (3, Wjazdowa Street). 3,877 mural charts, 2,796 slides, 
instruments and specimens ; Department of Palaeontology (Collegium 
Raciborowski). Oollection of specimens ; Department of Studies of 
Botanical Orders (Collegium Raciborowski) ; Department of General 
Botany (Collegium Raciborowski); Department of Zoology (3,_ Wjaz
dowa Street). Oollection of instruments, zoological museum with 850 
specimens ; Department of Anthropology (Collegium Raciborowski); 
Department of Comparative Anatomy and Biology (Collegium Raci
borowski). Oollection of instruments and anatomical specimens; 
Department of Pharmaceutical Chemistry (Collegium Maius). Collec- 
tion of 471 specimens ; Department of Technology of Medieaments 
(Collegium Maius); Department of Theoretical Pharmacy (Collegium 
Medicum) ; Department of Applied Pharmacy (1, Wjazdowa Street, 
Collegium Maius); Department of Botany and Culture of Medicinal 
Plants.

Ali Departments contained reference libraries.

EAOULTY Ol? AGBICULTURE AND FORESTEY
Contained two Sections, Agriculture and Forestry, including the 

foliowing Departments : Department of Physiology of Plants and 
Agrieultural Chemistry (Solacz estate). Esperimental field ; Depart
ment of Zoology and Entymology (Solacz, 3, Solacka Street); Depart
ment of Soil Culture (Solacz, 42, Mazowiecka Street). Experimental 
field and glass house I Department of Plant Cultivation (Solazc, 8, 
Wołyńska Street). Agrieultural botanical garden ; esperimental field ; 
Department of Agrieultural Technology (48, Mazowiecka Street). 
Garden ; Department of Botany and Phitopathology (Solacz, 5, Slaska 
Street); Department of General Breeding of Animals (Solacz, 10, 
Solacka Street); Oollection of apparatus for ęsperiments in pig, 
poultry and rabbit breeding ; breeding farm; Department of General 
Chemistry (11, Solacka Street); Department of Forestry (9, Solacka 
Street); Department of Agrieultural Veterinary Medicine (3, Solacka 
Street). Operating theatre; oollection of instruments; specimens
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Katedra Ekonomii Rolnictwa (ul. Mazowiecka 26); Katedra Leśnictwa Ogólnego 
i Geografii Leśnictwa (ul. Mazowiecka 41); Katedra Dendrometrii oraz Statystyki Le
śnictwa (ul. Soiacka 9); Katedra Specjalistycznej Hodowli Zwierząt (osiedle Solacz) 
z własnym gospodarstwem, sprzętem oraz kolekcją okazów; Katedra Systematyki La
sów (ul. Soiacka 11) wraz z laboratoriami; Katedra Botaniki Leśnej (Solacz) wraz z ar- 
boretum; Katedra Administracji i Księgowości Leśnictwa (ul. Soiacka 11); Katedra 
Rybołówstwa i Łowiectwa wraz z muzeum; Katedra Meteorologii i Klimatologii (Col
legium Minus); Katedra Miernictwa (ul. Soiacka 9) wraz z warsztatami mechaniczny
mi, ogrodami oraz gospodarstwami.

Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki.
STAN OBECNY: Uniwersytet został zamknięty w 1939 r., a dokumentacja z nim 

związana uległa zniszczeniu w katastrofie kolejowej w tym samym roku. Wszystkie ka
tedry zostały splądrowane, a Katedry Chemii i Fizyki zostały przejęte przez Luftkom- 
mando. Zbiory bibliotek wrzucono do piwnic. W połowie września 1939 r. aresztowani 
zostali dwaj profesorowie uniwersytetu, którzy zwrócili się do władz niemieckich 
w związku z zagadnieniami dotyczącymi uczelni. Pozostali profesorowie zostali pojma
ni jako zakładnicy. Do głównego budynku uniwersyteckiego oraz do Collegium Medi- 
cum przeniesiono kwaterę główną policji, a liczne instytucje naukowe znajdujące się na 
ich terenie zlikwidowano. Później zajęta także została siedziba władz uniwersyteckich, 
Collegium Minus oraz nowo wybudowany duży budynek Collegium Chemicum. Prze
śladowania pracowników uniwersytetu rozpoczęły się w drugiej połowie października. 
Profesorów aresztowano zgodnie z wcześniej, dość arbitralnie, przygotowaną listą.

27 kwietnia 1941 roku otworzono Uniwersytet Niemiecki w Poznaniu. Uroczystej ce
remonii otwarcia przewodniczył Reichsminister Rust, który występował w imieniu swo
im i Fuhrera. Ponadto wzięło w niej udział wielu gości honorowych, takich jak: 
„rektorzy wszystkich uniwersytetów niemieckich, szkół o randze uniwersytetu, a także 
akademii nauk”. Jak przystało na „pierwszą narodowosocjalistyczną instytucję tego ro
dzaju”, w skład Uniwersytetu miały wchodzić nie tylko wszystkie wydziały, ale także 
specjalne katedry np. katedra niemieckiej etnografii, mająca zajmować się w szczegól
ności „Niemcami z terenów granicznych oraz Volksdeutsche’ami”; katedra polityki ra
sowej (Rassen-politik), katedra historii agrarnej i historii kolonizacji, etc. Chociaż na 
początku otworzono jedynie wydziały Filozofii, Przyrodniczy oraz Rolnictwa, już w paź
dzierniku tego samego roku odbyła się inauguracja Wydziału Nauk Prawnych, Politycz
nych i Ekonomicznych. W tym samym czasie uruchomiono dwa pierwsze semestry 
studiów medycznych. Jak można się było spodziewać, Reichsminister Rust starał się 
w swoim przemówieniu pominąć fakt, że już wcześniej w Poznaniu istniał polski uni
wersytet, podkreślając jednocześnie szczególną rolę, jaką miała odegrać ta nowa nie
miecka instytucja.
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(anatomical and pathological) of animal diseases ; Department of 
Agricultural Economy (26, Mazowiecka Street) ; Department of 
General Forestry and Forestry Geography (41, Mazowiecka Street) ; 
Department of Dendrometry and Forestry Statistics (9, Solacka 
Street); Department of Special Animal Breeding (Solacz, estate). 
Farm, collection of instruments ; collection of specimens ; Department 
of Forest Orders (11, Solacka Street). Laboratories ; Department of 
Forest Botany (Solacz estate). Arboretum; Department for Forest 
Administration and Forest Accountancy (11, Solacka Street); Depart
ment of Fisberies and Hunting. Museum ; Department of Meteorology 
and Climatology (Collegium Minus); Department of Surveying (9, 
Solacka Street). Mechanics workshops ; gardens, farms.

Ali Departments contained reference libraries.
Pbesent Facts : Olosed by Germans in 1939 ; the records were 

lost in a train smash in 1939. AU departments plundered, and the 
Luftkommando took over Chemical and Physical Departments. 
Libraries scattered in eellars. In the middle of September, 1939, two 
professors of Poznan University who approached the German authorities 
on University matters, were immediately arrested ; others were taken as 
hostages. The main University buildmg and the Collegium Medicum 
were used as police headquarters, while the numerous institutes on 
the premises were abolished. Later the seat of the University autho
rities, the Collegium Minus and the newly erected large building of the 
Collegium Chemicum, were also occupied. Deliberate persecutions 
began in the second half of October. University professors. were 
arrested in accordance with a list that had been compiled without 
any obvious guiding principle. The German University at Poznan 
was opened as early as April 27th, 1941. The solemn inauguration 
ceremony was presided over by Reiehsminister Rust, deputising for the 
Fuhrer, and in his name ; it was graced by the presence of many 
honoured guests like “ the rectors of all German Universities, Univer- 
sity-grade schools, and Academies of Science.” As befitted the “ first 
National-Soeialist foundation of this kind,” the University was not 
only to possess all faoulties, but also a number of special professorships, 
as for instance, one of German ethnography, with particular reference 
to “ border-Germans and Volksdeutsche,” one of race-poliey 
(Rassen-politik), one of agragrian and colonizing history, etc. Though 
only the Faculties of Philosophy, Natural History and Agriculture were 
opened at first, the inauguration of the “ Faculty of Legał, Political 
and Economic Science ” took place in October of the same ycar, 
together with that of the first and second half-yearly terms of medical 
studies. As was to be expected, in his speech, Reiehsminister Rust 
avoided any mention of the fact that a Polish University had pre- 
viously existed at Poznan, but he was eloąuent concerning the special
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Rektorem uniwersytetu mianowano dr Carstensa, profesora hodowli zwierząt i genety
ki zwierząt domowych. Prof. Dr Vahlen, Prezes Niemieckiej Akademii Nauk (Reichsa- 
kademie der Deutschen Wissenschaften), który uczestniczy! w ceremonii otwarcia, 
ogłosił zgromadzonym, iż dr Carstens został właśnie członkiem korespondentem Aka
demii. Uniwersytet w Poznaniu miał być bardzo blisko związany z niemiecką Fundacją 
Badań Wschodnioeuropejskich (Reichsstiftung fiir Deutsche Ostforschung), stworzo
ną przez Goeringa jako część „planu czteroletniego”, w celu jak najlepszego poznania 
„terenów wschodnich”. Rektor Uniwersytetu w Poznaniu miał być w wyżej wspomnia
nej fundacji odpowiedzialny za sprawy naukowe. Prezesem fundacji miał być Guberna
tor Generalny Kraju Warty (Reichstatthalter des Reichsgaues Wartheland).
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Kult., Biblioteka Uniwersytecka.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem., Archiwum sztuki wschodnioeuropejskiej.

POMNIKI HISTORII
POMNIK CHRYSTUSA KRÓLA, w pobliżu Zamku

Wykonany przez: Michałowskiego, Pajzderską oraz Rożka, po 1918 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK JANA KOCHANOWSKIEGO, pl. Katedralny
Pomnik współczesny, wykonany przez W. Brodskiego w celu upamiętnienia J. Kocha

nowskiego.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI, ul. Focha
Ufundowany przez polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych, wykonany przez 

Z. Trzcińską-Kamińską w 1930 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK WOLNOŚCI, Ostrów Tumski
Wzniesiony po 1918 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK KAROLA MARCINKOWSKIEGO
K. Marcinkowski (1800-1846) byl działaczem społecznym w Poznaniu pod zaborem 

pruskim.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.
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tasks of tlie new German outpost. Dr. Carstens, “ Professor of 
Animal-breeding and Genetics of Domestic Animals,” was nominated 
rector of Poznan University. The President of the German Academy 
of Science and Letters (Reichsakademie der Deutschen Wissenschaften) 
Professor Dr. Vahlen, who was present at the opening ceremony, 
announced to the assembly that the Academy had just madę the 
learned gentleman a corresponding member. A close connection was 
to exist between Poznan Uniyersity and the “ Reich’s Foundation 
for German Eastern Research ” (Reichsstiftung fur Deutsche Ostfor- 
schung) created by Goering as part of the “ four-year-plan ” for the 
purpose of studying “ the Eastern area ” in every direction and with 
the widest possible scope. The Rector of the Uniyersity at Poznan 
was to be its head as regards learning, the Reichstatthalter des Reichs- 
gaues Wartheland (“ Reich’s Governor-General of the Warta Province 
of the Reich ”) was to act as its President.
Seb : poznan, Gult. Inst. University Library.
See : poznan, Germ. Inst. Archines of Hast European Art.

MONUMENTS
monument oe Christ the KING, near the Castle

Executed by: Michałowski, Pajzderska, Rożek, after 1918.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

monument of koohanowski, jan, Katedralny Sąuare
Modern, esecuted by W. Brodski to commemorate Kochanowski 

(1530-1584), the Polish poet of the 16th century.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

monument oj? kosciuszko, Tadeusz, Fooh Street
Erected by Polish emigranta in the U.S.A. and esecuted by Z. 

Trzcińska Kamińska in 1930.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

monument OE “ libebty,” Ostrów Tumski Suburb
Erected after 1918.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

MONUMENT OF MARCINKOWSKI, KAROL
Marcinkowski (1800-1846) was a social worker in Poznan during the 

time of the German occupation.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.
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POMNIK ADAMA MICKIEWICZA, ul. św. Marcina
Wykonany w 1859 r. przez ©leszczyńskiego.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK UŁANÓW POLSKICH, ul. Nowa
Wykonany w 1925 r. przez M. Lubelskiego
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
Wzniesiony po 1918 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1939 r.

POMNIK POWSTANIA
Wzniesiony po 1918 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH WILSONA, Park
Wilsona

Ufundowany przez polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych, wykonany przez 
Z. Trzcińską-Kamińską w 1930 r.

STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI
Znajdowały się na nim nagrobki o wartości historycznej.
Założony przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców; nagrobki użyto do brukowania ulic.

BUDYNKI, PAŁACE
OPERA, pl. Teatralny

Wybudowana pod koniec XIX wieku.
STAN OBECNY: Biblioteka i meble rozgrabione przez Niemców w 1939-1940.

REZYDENCJA ARCYBISKUPÓW, Ostrów Tumski
Wybudowana w stylu barokowym i później przebudowana.
Własność arcybiskupów.
STAN OBECNY: Najpierw rezydencja została zamieniona przez Niemców na ko

szary wojskowe, a jej wnętrze zostało zniszczone przez żołnierzy tam stacjonujących. 
Później w rezydencji mieściły się koszary policyjne.
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monument of miokiewicz, adam, Sw. Marcina Street

Monument executed in 1859 by Oleszczynski.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

monument of polish uhlans, Nowa Street
Executed in 1925 by M. Lubelski.
Present Pacts : Pulled down by Germans in 1939/40.

MONUMENT OF “ UNKNOWN SOLDIER ”

Erected after 1918.
Present Pacts : Pulled down by Germans in 1939.

MONUMENT OV THE “ UPRISING ”

Erected after 1918.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

MONUMENT OF U.S.A. PRESIDENT WILSON, Wilson Park
Erected by Polish emigrants in the U.S.A. and executed by Z. 

Trzcinska-Kaminska in 1930.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

OLD JEWISH OEMETERY
Contained tombstones of historical importance.
Founded by the Jewish Community.
Present Facts : Destroyed by the Germans ; tombstones used for 

paving the streets.

HOUSES, PALACES
opera HOUSE, Teatralny Square

Built at the end of the 19th century.
Present Facts : Library and furniture soattered by Germans in 

1939/40.

REsiDENOE of ARCHBiSHOPS, Ostrów Tumski Suburb
Built in Baroque style and re-built later.
Property of Archbishops.
Present Facts : At first turned by Germans into army barracks, 

interior ruined by soldiers quartered there. Later turned into police 
barracks.
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BUDOWLE SAKRALNE
KATEDRA, Ostrów Tumski

Powstała w X w.; przebudowywana w XII, XV i XVIII w. Reprezentowała różne sty
le i epoki, stopniowo przypominając swym zewnętrznym wyglądem styl klasycystyczny. 
W katedrze mieścił się skarbiec zawierający wiele dzieł sztuki pochodzących nawet 
z okresu średniowiecza, takich jak złote i srebrne naczynia liturgiczne, wartościowe sza
ty liturgiczne i hafty kościelne.

STAN OBECNY: Miedziany dach zdemontowany przez Niemców w latach 1939- 
1940. Skarbiec skonfiskowany.

KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW, pl. Bernardyński
Wybudowany w stylu gotyckim w XV w.; przebudowany w stylu barokowym.
STAN OBECNY: Uszkodzony przez Niemców i przekształcony na warsztat sceno

grafii teatralnej w latach 1939-1940.

KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA, pl. Brama Dębińska
Wybudowany w stylu gotyckim w roku 1406; przebudowany w stylu barokowym 

w XVII w.
STAN OBECNY: Ograbiony i przekształcony na skład mebli skonfiskowanych przez 

Niemców.

KOŚCIÓŁ DOMINIKANÓW, ul. Dominikańska
Kościół gotycki, przebudowany w XVIII w. Do dzisiaj zachował się portal gotycki 

z XIII w., kaplica różańcowa z piękną gotycką kopułą i nagrobek z XV w.
STAN OBECNY: Uszkodzony przez Niemców w roku 1939, po czym przekształco

ny na kino w roku 1940.

KOŚCIÓŁ w Jeżycach
Zbudowany w roku 1929.
STAN OBECNY: Uszkodzony przez Niemców w roku 1939 i zamieniony na stodołę.

KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA, ul. św. Marcina
Zbudowany w stylu gotyckim, wielokrotnie przebudowywany. Wewnętrzne zdobienia 

autorstwa współczesnych polskich artystów: Jackowskiego, Lama, Gąsienickiego.
STAN OBECNY: Śplądrowany przez Niemców i zamieniony na stodołę.
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POZNAN—cont.
BELIGIOUS BUILDINGS

cathedbal, Ostrów Tumski Suburb
Founded in lOth century, rebuilt in 12th, 15th and 18th centuries, 

it represented rarious styles and epochs, until gradually its esterior 
appeared Olassical in style. At the Oathedral was a treasury con- 
taining many works of art from the Middle Ages onwards, such as 
golden and silver piąte, preoious liturgical vestments, and church 
embroidery.

Pbesent Facts : Copper roof removed by Germans in 1939/40. 
The treasury confiscated.

church ot the bebnabdines, Bernardyński Square
Originally built in the Gothic style in 15th century; re-built in 

Baroque style.
Pbesent Facts : Damaged by Germans and turned into theatrical 

decorator’s workshop in 1939/40.

oobpus chbisti chobch, Brama Dębińska Square
Originally built in the Gothic style in 1406 ; re-built in 17th century 

in Baroque style.
Pbesent Facts : Ransacked and turned into storę for furniture 

confiscated by Germans.

ohubch ot domintcans, Dominikańska Street
Gothic church, re-built in 18th century, still containing Gothic 

portal from 13th century, rosary chapel with beautiful Gothic vault 
and tombstone from 15th century.

Pbesent Facts : Damaged by the Germans in 1939 and then turned 
into a cinema in 1940.

church in Jeżyce Suburb
Built in 1929.
Pbesent Facts : Damaged by Germans in 1939 and then turned 

into storeroom for straw.

church ot st. mabtin, Sw. Marcina Street
Originally built in Gothic style; rebuilt many times. Interior 

decorations by contemporary Polish artists, Jackowski, Lam, 
Gasienicki.

Pbesent Facts : Ransacked by the Germans and turned into store
room for straw.
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KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA
Wybudowany w XIV w.; wnętrze zdobione malowidłami ściennymi.
STAN OBECNY: Splądrowany przez Niemców i przekształcony na skład książek 

(Buchsammelstelle).
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem. Skład książek.

KOŚCIÓŁ ZAKONU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW, ul. Langiewicza
Powstał w XIX w.
STAN OBECNY: Ograbiony przez Niemców, następnie przekształcony na składy 

i magazyn.

KOŚCIÓŁ ŚW. ROCHA
Zbudowany w XVIII w. Wartościowy zabytek architektury drewnianej.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców w latach 1939-1940.

INSTYTUCJE NIEMIECKIE
ARCHIWUM SZTUKI WSCHODNIEUROPEJSKIEJ NA UNIWERSYTECIE 
NIEMIECKIM (Das Archiv fur osteuropaische Kunst)

W ostatnich miesiącach 1943 r. Niemcy utworzyli na Uniwersytecie Poznańskim In
stytut Archiwów Sztuki Wschodnioeuropejskiej będący oddziałem Instytutu Historii 
Sztuki w Marburgu. Pracownicy tego instytutu zorganizowali wystawę sztuki niemiec
kiej w Tallinie. Studenci z Rzeszy przybywali tu by studiować problematykę wschodnio
europejską. Instytut był dobrze finansowany i popierany przez rząd niemiecki, czego 
dowodem jest liczba ponad stu pracowników. Pracami archiwum kierował profesor Ot
to Kletzl i jego zastępca dr Richard Hamann, którego ojciec, Richard Hamann, był dy
rektorem Instytutu Historii Sztuki w Marburgu.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Kult., Uniwersytet Poznański.

SKŁAD KSIĄŻEK (Buchsammelstelle)
Założony przez władze niemieckie po włączeniu do Rzeszy polskich ziem zachod

nich. Siedzibą składu został kościół św. Michała w Poznaniu, który został specjalnie de- 
konsekrowany, aby można tam było gromadzić książki pochodzące z polskich 
prywatnych bibliotek. Szacuje się, że zdeponowano tam ok. 2 milionów woluminów, 
wśród których znalazły się skonfiskowane biblioteki profesorów Uniwersytetu Poznań
skiego. Cytując słowa oficjalnego korespondenta „Krakauer Zeitung” z 1 marca 
1941 r., była to „bezprecedensowa instytucja powstała w szczególnej sytuacji panującej 
na tych ziemiach, dzięki której zgromadzono i objęto ochroną książki i inne materiały 
biblioteczne będące wcześniej polską własnością.”
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CHUBCH OT ST. MICHAEL

Built in the 14th century. Valuable mediaeval interior with mural 
paintings.

Pbesent Facts : Plundered by the Germans and turned into a 
book concentration depot (“ Buchsammelstelle ”).
See : poznam, Germ. Inst. Boolc Depot.

churoh ot the oRDBB OT besubrectionists, Langiewicza Street
Founded in 19tb century.
Pbesent Facts : Ransacked by Germans and then turned into 

storerooms and warehouse.

CHUBCH OT ST. ROCH

Built in the 18th century. Valuable relics of wooden architecture. 
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans in 1939/40.

GERMAN INSTITUTIONS
ARCHIVES OT EAST ENROBBAN ART AT THE GERMAN TJNIVEBSITY (DaS 
Archiv fur osteuropaische Kunst)

During the last months of 1943, the Germans established a Depart
ment of Archives of East European Art at the Poznan University, as 
a branch of the Institute of Art History in Marburg. The staff of this 
department organised an exhibition of German art in Revel. Pupils 
from the Reich came to this Institute to study Eastern problems. 
The Institute was well financed and favoured by the German Govern- 
ment, which was shown by the large staff of over a hundred members. 
The head of these Archives was Professor Otto Kletzl and his deputy, 
dr. Richard Hamann, son of Richard Hamann, director of Marburg 
Institute of History of Art.
See : poznan, Gutt. Inst. Unwersity.

book depot (Buchsammelstelle)
Organised by German authorities after incorporation of Polish 

Western Provinces in the Reich, in the Church of St. Michael, Poznan, 
specially deconsecrated for the purpose of receiving books from Polish 
private libraries. It is estimated that some 2,000,000 volumes were 
deposited here, includmg the confiscatęd libraries of the professors 
of the Poznan University. Quoting the words of the official “ Krakauer 
Zeitung’s ” correspondent (1.3.1941) it was a “ hitherto unprecedented 
institution arising from the partieular conditions of the province, 
one which permits the locating and safeguarding of books and other
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W owym „tyglu” znalazły się nie tylko liczne prywatne biblioteki, ale i spora część zbio
rów bibliotecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, poznańskiej biblioteki 
diecezjalnej, biblioteki seminarium gnieźnieńskiego, włocławskiej biblioteki kapitulnej 
i inne. W składzie książki posortowano, po czym niektóre z nich rozesłano do różnych 
instytucji i biur, a pozostałe sprzedano do papierni, gdzie uległy zniszczeniu.
PATRZ: GNIEZNO, Inst. Kult., Biblioteka Kapituły, Biblioteka Seminarium Duchownego. 
PATRZ: POZNAN, Inst. Kult., Biblioteka Archidiecezjalna, Biblioteka Wyższej Szkoły

Handlowej, Biblioteka Państwowego Gimnazjum im. Sw. Jana, Biblioteka Kuratorium 
Poznańskiego, Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Biblioteka Miejska.

PATRZ: POZNAN, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka. 
PATRZ: WŁOCŁAWEK, Inst. Kult. Biblioteka Kapituły.

NIEMIECKA BIBLIOTEKA PAŃSTWOWA I UNIWERSYTECKA (Staats-und 
Universitatsbibliothek), ul. Ratajczaka 4-6

Założona przez Niemców ze zbiorów następujących polskich bibliotek: Biblioteki 
Uniwersytetu Poznańskiego, Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Biblioteki Kapituły w Gnieźnie, Biblioteki Rzymskokatolickiego Seminarium Du
chownego w Gnieźnie, bibliotek teologicznych we Włocławku, prywatnych bibliotek 
profesorów Uniwersytetu Poznańskiego (dr A Latterman, „Die Staats — und Univer- 
sitatsbibliothek Posen” w: Ostdeutscher Beobachter, 9 kwietnia 1941). Jak dowiaduje
my się od korespondenta „Krakauer Zeitung” (1 marca 1941), z poznańskiego składu 
książek trafiły do biblioteki książki, który zwiększyły jej zbiory z ok. 600 tysięcy do po
nad miliona woluminów. Wiadomo też, że do biblioteki trafiły najwartościowsze dzie
ła ze zbiorów gnieźnieńskich i włocławskich, których wcześniej tam nie zniszczono. 
Specjalna zamknięta biblioteka (eine Yerschlussbucherei) miała zawierać wszystkie 
polskie książki, dostępne tylko dla specjalistów, jako że wcześniej w bibliotece dostęp
nej dla szerszej publiczności polskie książki traktowano wcześniej niczym getto. Książ
ki dla dzieci i literatura popularna zostały zniszczone, wiele z nich przerobiono na 
papier. Pracownikami biblioteki byli Niemcy nie mający doświadczenia w dziedzinie bi
bliotekarstwa.
PATRZ: GNIEZNO, Inst. Kult., Biblioteka Kapituły. Biblioteka Seminarium Duchownego. 
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Kult., Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki pry

watne, Biblioteka Uniwersytecka.
PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem., Skład książek.
PATRZ: WŁOCŁAWEK, Inst. Kult., Biblioteka Seminarium Duchownego.
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POZNAN—cont.
literary materiał formerly constituting Polish property.” Not only 
many priyate libraries were oast into this “ melting pot,” but also 
considerable parts of the yaluable library colleotions of the Poznan 
Soeiety of Science and Learning, the Dioceasn Library of Poznan, the 
Seminary Library of Gniezno, the Chapter Library of Włocławek, 
and others. At the Buchsammelstelle they wers sorted and some of 
them were sent to yarious institutions, and offices, while others were 
sold to paper mills for pulp.
See : gmiezno, Guli. Inst. Library of the. Ghapter. Library of the 

Theological Seminary.
See : poznan, Gult. Inst. Library of the Archdiocese. Library of the 

Higher School of Gommerce. Library of St. Johris Secondary 
School. Library of the School District of Poznan. Library of 
the Soeiety of Friends of Science and Learning. Town Library.

See : poznan, Germ. Inst. German State and Unwersity Library. 
See : wloclawek, Gult. Inst. Library of the Chapter.

geeman State and uniyebsity LiBEABY (Staats-und Uniyersitats- 
bibliothek), 4-6, Ratajczaka Street

Organised by the Germans from the following Polish libraries : 
Uniyersity Library in Poznan, Library of the Soeiety of Friends of 
Science and Learning in Poznan, Library of the Chapter in Gniezno, 
Library of the Theological Roman Catholic Seminary in Gniezno, 
Theological Libraries in Wloclawek, private libraries of Polish Uni
yersity professors in Poznan (“ Die Staats- und Uniyersitatsbibliothek 
Posen ” by Dr. A. Lattermann—“ Ostdeutscher Beobachter ” 9.4.1941). 
From the correspondent of the “ Krakauer Zeitung ” (1.3.41) we 
learn that the Library received from the Poznan Book Concentration 
Depot, books which would raise the number of its volum.es from 600,000 
to morę than a million. It is known that this library receiyed the 
most yaluable works of the Gniezno and Wloclawek colleotions, after 
part of them had been destroyed on the spot. A special closed library 
(emne Verschlussbucherei) was to contain all Polish books—these were 
to be accessible only to specialists, for in the collection open to a wider 
publie, Polish books had been treated on the principle of the ghetto. 
Children’s books and popular fiction was remoyed and many books 
sent for paper pulp. The staff was German and consisted of people 
without any training for librarian work.
See : gniezno, Gult. Inst. Library of the Chapter. Library of the 

Theological Seminary.
See : poznan, Gult. Inst. Library of the Soeiety of the Friends of 

Science and Learning. Priyate Libraries. University Library. 
See : poznan, Germ. Inst. Book Depot.
See : wloclawek, Gult. Inst. Library of the Theological Seminary.
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INSTYTUCJE NIEMIECKIE
URZĄD DS. USTALANIA POCHODZENIA (Gausippenamt)

Urząd założono dla zbierania koniecznych materiałów dowodzących określonego 
pochodzenia ludności (aryjskiego lub żydowskiego). Powstał w lipcu 1940 r. Rozwinął 
się znacznie dzięki Hansowi Joachimowi Hormsowi z Wrocławia, którego mianowano 
dyrektorem. Urząd dla własnych celów skonfiskował 16 tysięcy woluminów archiwów 
kościelnych (dwie trzecie wszystkich ksiąg z tego okręgu).

PRZEDBORZE — województwo poznańskie
BUDOWLE SAKRALNE

SYNAGOGA
Synagoga drewniana o wielkim znaczeniu, z malowidłami ściennymi autorstwa Judy Lejba 

z roku 1760. Rzeźbiona szafa ołtarzowa i umeblowanie synagogi o dużej wartości artystycznej.
Założona przez Gminę Żydowską w XVIII w.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

PRZEGORZAŁY — województwo krakowskie
BUDYNKI, PAŁACE

POSIADŁOŚĆ WIEJSKA PROE SZYSZKO-BOHUSZA
Zawierała wiele wartościowych dzieł sztuki.
Wybudowana w roku 1930 przez właściciela, znanego polskiego architekta.
STAN OBECNY: Przejęta przez władze niemieckie i przekazana dr Waechtcrowi, prezy

dentowi Krakowa, byłemu prezydentowi Drezna. Dr Waechter sprowadził do Przegorzał wie
le wartościowych przedmiotów z kościoła Karmelitów w Wiśniczu, który został zniszczony 
PATRZ: WIŚNICZ, Budowle Sakralne, Kościół Karmelitów.

PRZEMĘT — województwo poznańskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

MUZEUM PARAFIALNE
Zawierało zabytki historyczne z czasów zakonu Cystersów: obrazy, mszały, psałterze 

oraz urny.
Założone w roku 1895.
Własność parafii rzymskokatolickiej w Przemęcie.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców. Dokładne dane dotyczące losu 

zabytków nie są znane.
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POZNAN—cont.
GERMAN INSTITUTIONS

OFFICE FOB THE INYESTIGATION OF ANCESTRY (Gausippenamt)
The office organised to colleet the necessary materiał to prove the 

origin of the population (Arian or Jewish). Founded in July, 1940. 
iJT" Considerably developed by Hans Joachim Horms from Breslau, who 

was appointed as its director. The office confiscated 16,000 volumes 
g^of church archives (two-thirds of those in the district) for its own 

purposes.

PRZEDBORZE—poznan voxvodshtp
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUB
Wooden synagogue of outstanding importance, with interior mural 

decoration executed by Juda Lejb in 1760. Carved shrine and 
synagogual furniture of high artistic value.

Founded by the Jewish Community in the 18th century.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

PRZEGORZALY—obaoow voivodship
HOUSES, PALACES

COUNTRY BESIDBNCE OE PBOEESSOB SZYSZKO-BOHUSZ
Contained many yaluable art treasures.
Built in 1930 by the owner, a well-known Polish architect.
Pbesent Facts : Requisitioned by German authorities in 1939 and 

turned over to Dr. Waechter, President of Cracow, former President 
of Dresden. Many valuable objects from church of the Carmelites in 
Wiśnicz, which was destroyed, were taken to Przegorzaly by Dr. 
Waechter.
See : WIŚNICZ, RE LIG. BUILD. Church of the Carmelites.

PRZEMET—poznan vorvoDSHTP
CULTURAL INSTITUTIONS

PABOCHIAL MUSEUM
Contained historieal exhibits from the time of the Cistercian monks ; 

paintings, missels, antiphonaries and urns.
Founded iń 1895.
Property of the Roman Catholic Parish in Przemet.
Pbesent Facts : Confiscated by the Germans. Precise data about 

the fate of the objects is not available.
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PRZEMYŚL — województwo lwowskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ARCHIWUM GMINY ŻYDOWSKIEJ
Zawierało akta i dokumenty, wśród których znajdowała się księga protokołów ze 

spotkań żydowskiego cechu krawców.
Założone przez Gminę Żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców.

MUZEUM DIECEZJALNE przy Kurii Biskupiej
Zawierało obrazy o tematyce religijnej z XV i XVI wieku, stare rzeźby i naczynia li

turgiczne, oraz zbiory szat liturgicznych z okresu od XV do XIX wieku, numizmatów 
i ceramiki.

Założone w 1902 roku. Własność diecezji.
STAN OBECNY: Zamknięte i skonfiskowane przez Niemców.

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ, ul. Piotra Kmity 5
Zawierało 300 obrazów, 200 rzeźb, 300 monet, 3500 wyrobów rzemiosła artystyczne

go, 250 eksponatów o wartości historycznej, 300 sztuk broni, 1500 fotografii i druków, 
400 eksponatów archeologicznych, oraz 1500 eksponatów etnograficznych, 3500 oka
zów przyrodniczych i 2000 pamiątek wojennych.

Założone w 1909 roku. Własność Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
STAN OBECNY: Zamknięte i skonfiskowane przez Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Zawierała interesującą kolekcję sreber synagogalnych, draperii, itd.
Ufundowana przez Gminę Żydowską; wybudowana w 1595 r.
STAN OBECNY: Wnętrze ograbione przez Niemców, budynek zamieniony na elek

trownię.

PRZEWORSK — województwo lwowskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ZBIORY W PAŁACU LUBOMIRSKICH
Zbiory obejmowały galerię obrazów, których autorami byli m.in. Breughel, Poussin, 

Reni, Teniers, Tycjan, Vernet, Vige-Lebrun, oraz dywany, meble, drogocenną zastawę 
stołową oraz wyroby rzemiosła artystycznego.

Własność Andrzeja Lubomirskiego.
STAN OBECNY: W październiku 1939 roku gestapo zagrabiło znaczną część 

zbiorów, w tym zastawę stołową, przedmioty wykonane z metali szlachetnych, dywany, 
obrazy, a nawet relikwie. Madonna z Dzieciątkiem Tycjana została oficjalnie skonfisko
wana i wywieziona z pałacu.
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PRZEMYŚL—lvov votvodsbtp
CULTURAL INSTITUTIONS

ARCHIVBS OF THE JEWISH COMMUNITY
Contained deeds and documents, including the Minutę Book of the 

Jewish Tailors’ Guild.
Founded by the Jewish Community.
Present Facts : Destroyed by the Germans.

musettm of the diocese at Bishops Curia
Contained ecclesiastical pietures from the 15th and 16th centuries, 

old sculptures and liturgical vessels, also collections of liturgical vest- 
ments from the 15th-19th centuries, collections of numismatics and 
ceramics.

Founded in 1902. Property of the Diocese.
Present Facts : Closed and confiscated by the Germans.

museum of przemysł pboyince (Muzeum Narodowe Ziemi Przemy
skiej), 5, Piotra Kmity Street

Contained 300 pietures, 200 sculptures, 300 coins, 3,500 examples of 
artistic Industries, 250 exhibits of historical value, 300 weapons, 
1,500 photographs and prints, 400 archaeological exhibits, and 1,500 
ethnographical specimens, 3,500 natural history specimens and 2,000 
war souvenirs.

Founded in 1909. Property of the “ Society of the Friends of 
Science and Learning.”

Present Facts : Closed and confiscated by the Germans.

RELIGIOUS BUILDINGS
SYNAGOGUE

Contained an interesting collection of synagogual silver, curtains, etc.
Founded by the Jewish Community and built in 1595.
Present Facts : Interior looted by the Germans, and the building 

converted into an electric power station.

PRZEWORSK—lvov voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION IN THE CASTLE OF THE LUBOMIRSKI FAMILY
Contained picture gallery, including paintings by Breughel, Poussin, 

Reni, Teniers, Titian, Yernet, Vige-Lebrun; carpets, furniture, 
yaluable table utensils, products of artistic Industries.

Property of Andrew Lubomirski.
Present Facts : In October, 1939, the Gestapo pillaged a great 

part of the collection, removing the table utensils, objects madę from 
precious metals, carpets, pietures and even holy relics. Titian’s 
“ Madonna and Child ” was officially confiscated and removed.
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PRZEWORSK — ciąg dalszy

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Zbudowana na wzór synagogi lubelskiej, z wykorzystaniem interesujących detali ar
chitektonicznych.

Ufundowana przez Gminę Żydowską; wybudowana pod koniec XVI w.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

PSZCZYNA — województwo śląskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKA POWIATOWA
Działała jako biblioteka publiczna.
Własność władz powiatowych.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

PUŁAWY — WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO
GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Biblioteka naukowa specjalizująca się w książkach dotyczących nauk przyrodniczych 
i rolnictwa. W roku 1927 zawierała ok. 100000 woluminów.

Założona w roku 1917, równocześnie z Instytutem, choć książki były gromadzone od 
początku XIX w., zawierała też marymoncką kolekcję rodziny Czartoryskich.

STAN OBECNY: Najwartościowsze wydania zostały wywiezione, pozostałe książki 
Niemcy spalili.

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
Instytut tworzyły następujące wydziały:
1. Wydział Hodowli Zwierząt
2. Wydział Rolniczy
3. Wydział Uprawy Gleb
4. Wydział Uprawy Roślin
5. Wydział Weterynaryjny
6. Wydział Ogrodnictwa
7. Wydział Chorób Roślin
8. Wydział Gospodarki Rolnej
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PRZEWORSK—cont.
RELIGIOUS BUILD1NGS

SYNAGOGUE

Built on the model of the Lublin Synagoga©, with some interesting 
architectural details.

Founded by the Jewish Community and built at the end of the 16th 
century.

Present Facts : Destroyed by the Germans.

PSZCZYNA—SILESIAN VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS 

distbict libbary (Biblioteka Powiatowa)
Run as a public library.
Property of the County.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

PUŁAWY—LUBLIN VOIVODSHDE>
CULTURAL INSTITUTIONS 

libbaby of the agbicultubal institute (Biblioteka Państwowego 
Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego)

Research library which specialised in books on natural Sciences and 
agriculture. In 1927 it contained about 100,000 yolumes.

Founded in 1917 at the same time as the Institute, but the books 
had been collected from the beginning of the 19th century and also 
included the Marymont collection of the Czartoryski family.

Pbesent Facts : Most yaluable editions were taken away and the 
remaining books burnt by the Germans.

agbicultubal beseabch institute (Państwowy Instytut Naukowy 
Gospodarstwa Wiejskiego)

Contained 8 Faculties:
Faculty of Animal Breeding for Consumption.
Faculty of Agriculture.
Faculty of Culture of the Soil.
Faculty of Plant Cultivation.
Veterinary Faculty.
Faculty of Horticulture.
Faculty of Plant Pests.
Faculty of Agricultural Economy.
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PUŁAWY — ciąg dalszy

Dwa ostatnie wydziały mieściły się kolejno w Bydgoszczy i w Warszawie.
STAN OBECNY: Niemcy utworzyli pięć niezależnych instytutów, które wraz z Pań

stwowym Instytutem Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego działały pod nazwą Lan- 
dwirtschaftliche Forschunganstalt des Generalgouvernements; w ten sposób Instytut 
Procesów Fermentacyjnych, Instytut Gospodarki Rolnej, Instytut Badań Wełny oraz 
Instytut Nasiennictwa, wraz z laboratorium chemicznym, utworzyły warszawski oddział 
instytutu w Puławach.

BUDYNKI, PAŁACE
PAŁAC MARYNKI w parku pałacowym

Wybudowany pod koniec XVIII w. w stylu klasycystycznym na polecenie Adama 
Czartoryskiego dla jego córki, księżnej Marii Wirtemberskiej (1768-1854).

STAN OBECNY: Uszkodzony podczas walk w 1939 r.
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
Wybudowany w 1803 roku w stylu klasycystycznym wg projektu P. Aignera.
Ufundowany przez rodzinę Czartoryskich.
STAN OBECNY: Uszkodzony podczas walk w 1939 r., następnie spalony przez 

Niemców.

PYSZKÓW — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY PORCELANY I SREBER

Własność prywatna.
STAN OBECNY: Porcelana została zniszczona, srebra wywiezione przez Niemców 

w latach 1939-1940.

RADOM — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM PAŃSTWOWE, ul. Lubelska, Gmach Starostwa

Archiwa władz administracyjnych od końca XVIII w. z ówczesnej Ziemi Radom
skiej. Zawierały ok. 60000 woluminów.

Założone w 1919 r. Własność państwowa.
STAN OBECNY: Archiwum znajdowało się w 14 pomieszczeniach w budynku, skąd 

zostało wyrzucone przez Niemców i złożone przez nich na strychu. Otwarte ponownie 
latem 1941 roku jako Niemieckie Archiwum Państwowe.
PATRZ: RADOM, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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PUŁAWY—cont.
The last two faculties were in Bydgoszcz and Warsaw respectively.
Present Faots : The Germans created five independent institutes 

which possessed a common organisation with the Agricultural Research 
Institute of Puławy, and which carried on work under the name of 
Landwirtschaftliche Forschunganstalt des Generalgouyernements, so 
that the Institute of Fermentation Processes, the Institute of Agricul
tural Eeónomy, the Institute of Wool Testing and that of Seed Growing, 
together with a Chemical laboratory, formed the Warsaw branch of the 
Puławy establishment.

HOUSES, PALACES
maby’s pavilion in Castle Park

Built at the end of the 18th century, in classical style, at the order 
of Adam Czartoryski for his daughter, The Duchess, Mary of Wurtem- 
berg (1768-1854).

Present Faots : Damaged during the war in 1939.

RELIGIOUS BUILDINGS
PABISH CHUBCH

Built in 1803 in the Classical style, by P. Aigner.
Founded by the Czartoryski family.
Present Faots : Damaged during the war in 1939 and then burnt 

by the Germans.

PYSZKOW—LODŹ VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLEOTION OF OSINA AND SILYER
Private property.
Present Faots : China destroyed; silver taken away by Germans 

in 1939/40. 

RADOM—KIELCE VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

State abchtyes, Lubelska Street, Gmach Starostwa
Records of Administrative authorities from the end of the 18th 

century in the former Province of Radom. Contained about 60,000 
volumes.

Founded in 1919. State property.
Present Faots : Archives formerly in 14 rooms of the building. 

Thrown out by the Germans and heaped in the attics. Re-opened 
in the summer of 1941 as German State Archives.
See : radom, Germ. Inst. German State Archwes.
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RADOM — ciąg dalszy

BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO, ul. Moniuszki 4
Biblioteka naukowa specjalizująca się w publikacjach o tematyce medycznej. 

W 1927 r. biblioteka zawierała ok. 3000 woluminów i ok. 100 czasopism.
Założona w 1902 roku.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców, książki zostały rozgrabione lub połą

czone ze zbiorami Miejskiej Biblioteki Publicznej pod wspólną nazwą Centralnej Bi
blioteki Niemieckiej.
PATRZ: RADOM, Inst. Niem., Centralna Biblioteka Niemiecka.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ST. HEMPLA, Rynek
Biblioteka mieściła się w ratuszu miejskim. Zawierała książki o tematyce ogólnej. 

W 1937 roku w bibliotece znajdowało się 10540 woluminów.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Część książek zniszczona przez Niemców, pozostałe połączone ze 

zbiorami Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego pod wspólną nazwą Centralnej Bibliote
ki Niemieckiej.
PATRZ: RADOM, Inst. Niem., Centralna Biblioteka Niemiecka.

MUZEUM ZIEMI RADOMSKIEJ, ul. Poniatowskiego 6
Zawierało zbiory eksponatów prehistorycznych, pamiątek wojennych i okazów przy

rodniczych. Muzeum miało własną bibliotekę.
Założone ok. 1920 roku, własność Towarzystwa Krajoznawczego.
STAN OBECNY: Zbiory skonfiskowane przez Niemców, którzy w muzeum umieści

li zbiory z Sandomierza i Ostrowca. Wiele eksponatów rozgrabiono i wywieziono. Dział 
prehistoryczny został zaprojektowany przez niemieckich ekspertów od propagandy. 
Wstęp do muzeum mieli wyłącznie Niemcy.
PATRZ: OSTROWIEC, Inst. Kult., Muzeum regionalne.
PATRZ: SANDOMIERZ, Inst. Kult., Muzeum Ziemi Sandomierskiej.

INSTYTUCJE NIEMIECKIE
CENTRALNA BIBLIOTEKA NIEMIECKA

Założona przez Niemców w 1940 roku przez połączenie Miejskiej Biblioteki Publicz
nej i Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego.
PATRZ: RADOM, Inst. Kult., Biblioteka Towarzystwa Lekarskiego, Miejska Biblioteka 

Publiczna.
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RADOM—cont.
library of the medical society (Biblioteka Towarzystwa Lekars
kiego), 4, Moniuszki Street

Research library which specialised in medical publications. In 
1927 it contained about 3,000 volumes and about 100 periodicals.

Founded in 1902.
Present Facts : Destroyed by the Germans, books looted or 

amalgamated with Public Library of the City of Radom and turned 
into Central German Library.

See : radom, Germ. Inst. Central German Library.

municipal Public LIBBABY (Miejska Biblioteka Publiczna im. St. 
Hempla), Rynet Square.

The library was housed in the Town Hall. Contained books on 
generał subjects. In 1937 it possessed 10,540 yolumes.

State property.
Present Facts : Part of books destroyed by the Germans, and 

the remainder amalgamated. with Library of the Medical Society and 
turned into the German Central Library.
See : sadom, Germ. Inst. Central German Library.

museum ob radom proyince (Muzeum Ziemi Radomskiej), 6, Ponia
towskiego Street

Contained collection of prehistorie exhibits, historieal souvenirs and 
natural science specimens. The museum had its own library.

Organised about 1920, property of the Society for the Encouragement 
of a Knowledge of Poland (Towarzystwo Krajoznawcze).

Pbesent Facts : Confiscated by the Germans who installed collee- 
tions from Sandomierz and Ostrowiec in the Museum. Many exhibits 
looted and remored. Prehistorie section organised by German 
propaganda experts. Only Germans admitted to Museum.
See : Ostrowiec, Cult. Inst. Regional Museum.
See : Sandomierz, Cult. Inst. Museum of Sandomierz Province.

GERMAN INSTITUTIONS
CENTRAL GERMAN LIBBABY

Organised by the Germans in 1940 by fusing the Public Library 
of the City of Radom and the Library of the Medical Society.
See : radom, Cult. Inst. Library of the Medical Society. Municipal 

Public Library.

275

325



RADOM Straty kultury polskiej

RADOM — ciąg dalszy

NIEMIECKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE
Powstało po reorganizacji przez Niemców w roku 1941 Archiwum Państwowego 

w Radomiu. Archiwum podlegało niemieckiemu głównemu urzędowi Generalnej Gu
berni (Archiwerwaltung beim Amt des Generalgouvernements).
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Główne Biuro ds. Administracji Archiwów Generalnej 

Guberni.
PATRZ: RADOM, Inst. Kult., Archiwum Państwowe.

RADZYŃ — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SKARBIEC W KOŚCIELE PARAFIALNYM

Zawierał obrazy z XVII w., naczynia liturgiczne z XVII w., szaty liturgiczne z XVII 
i XVIII w., dywan orientalny z XVII w., stół gotycki, itd.

Założony wraz z kościołem w roku 1730.
STAN OBECNY: Kościół został zamknięty przez Niemców; skarbiec skonfiskowano.

ROGALIN — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY RACZYŃSKICH

Zawierały archiwa, bibliotekę i zbiór dzieł sztuki, w którego skład wchodziło ok. 500 
obrazów autorstwa współczesnych artystów polskich i francuskich, głównie z końca 
XIX w. i z XX w. Wśród artystów zagranicznych byli Zuolaga, G. de la Touche, Guil- 
laume, Chabas, Bernard, Delachoux, Dufan, Bricard. Wśród dzieł polskich malarzy by
ły obrazy J. Malczewskiego (36 obrazów), Matejki, Wyspiańskiego, Mehoffera, 
Sichulskiego, Gierymskiego, Fałata, Witkiewicza, Tetmajera, Kossaka, Wyczółkowskie
go, Chełmońskiego, Podkowińskiego, Stanisławskiego, Axentowicza, Hoffmana, Prusz
kowskiego. Zbiór obejmował też bogatą kolekcję militariów, wśród których znajdowały 
się eksponaty archeologiczne z okresu średniowiecza.

Własność hrabiego Rogera Raczyńskiego.
STAN OBECNY: Na krótko przed wybuchem wojny wszystkie obrazy zostały zdepo

nowane w Muzeum Narodowym w Warszawie, dzieląc jego los. Pałac w Rogalinie, 
w którym przechowywano zbiory, będący znakomitym przykładem polskiej architektu
ry XVIII wieku, został skonfiskowany przez Niemców. Urządzono w nim nazistowską 
szkołę partyjną.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Muzeum Narodowe.
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GERMAN STATE ABOHTFES

Original State Archives in Radom, re-organised in 1941 by Germans 
as German State Archives. Subordinated to German Head Office of 
Generalgouvernement (Archiwerwaltung beim Amt des General- 
gou vernements).
Seb : obacow, Germ. Inst. Head Office for the Administration of 

Archives in Generalgouvernements.
See : badom, Oult. Inst. State Archiwes.

RADZYŃ—POMERANIA VOIVODSHIP 
RELIGIOUS BUILDINGS

BARISH CHUBOH TBEASUBY

Contained pictures of the 17th century, lithurgical piąte of the 
17th century, vestments of the 17th and 18th centuries, an Oriental 
carpet of the 17th century, a Gothic table, etc.

Founded with the Church in 1730.
Pbesent Faots : Church closed by the Germans, and the Treasury 

confiseated.

ROGALIN—poznan voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OB BACZYŃSKI FAMILY

Contained archives, library and art collection. There were about 
500 pictures by modern French and Polish artists, mainly of the late 
19th and 20th century. Amongst the works of foreign painters were 
pictures by Zuloaga, G. de la Touche, Guillaume, Chabas, Bernard, 
Delachous, Dufan, Bricard, and amongst the Polish artists there 
were works by J. Malczewski (36 pictures), Matejko, Wyspiański, 
Mehoffer, Sichulski, Gierymski, Fałat, Witkiewicz, Tetmajer, Kossak, 
Wyczółkowski, Chełmoński, Podkowinski, Stanisławski, Asentowicz, 
Hoffman, Pruszkowski. There was also a rich armoury with excavated 
mediaeval exhibits.

Property of Count Roger Raczyński.
Pbesent Faots : Shortly before the war all pictures were deposited 

at the National Museum in Warsaw and suffered the same fate as the 
Museum. The house in Rogalin in which the collection was originally 
kept, a fine example of Polish architecture from the 18th century, was 
confiseated by the Germans and tumed into a Nazi Party Sohool.
See : wabsaw, Oult. Inst. National Museum.
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RZESZÓW — WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM GMINY ŻYDOWSKIEJ

Zawierało księgi protokołów ze spotkań gminy (Pinkas) z XVIII w.
STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców.

MUZEUM ZIEMI RZESZOWSKIEJ, ul. Bernardynów 4
Składało się z działu archeologicznego, działu prehistorycznego i działu przyrodni

czego oraz z archiwum.
Założone w roku 1936.
STAN OBECNY: Zamknięte i skonfiskowane przez Niemców.

POMNIKI HISTORII
CMENTARZ ŻYDOWSKI

Zawierał nagrobki z XVI-XVIII w.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców. Płyty kamienne wykorzystano do bru

kowania ulic.
BUDOWLE SAKRALNE

SYNAGOGA STAROMIEJSKA
Synagoga była usytuowana w całym zespole budynków. Mieścił się tam dom rabina, 

„Dom Nauki” i salka modlitewna (Klaus). Zawierała wspaniałe rzeźbione meble (ławy 
itp.), oraz bogatą kolekcję ręcznie spisanych zwojów Tory i wyposażenia wykorzystywa
nego w synagodze, w tym srebrne korony, sukienki na Torę i draperie.

Wybudowana pod koniec XVI w. lub na początku XVII w.
STAN OBECNY: Ograbiona przez Niemców.

RYBNIK — WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA POWIATOWA

Działała jako biblioteka publiczna. Własność władz powiatowych.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.
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RZESZÓW—lvov voivodshtp
CULTURAL INSTITUTIONS

ABCHIVES OJ' THE JEWISH COMMUNITY

Contained the Minutę Books of the Community (Pinkas) from the 
18tłi eentury.

Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

Museum of bzeszow pbovince (Muzeum Ziemi Rzeszowskiej), 4, 
Bernardynów Street

Contained archaeological, prehistorie and natural history departments 
and also archives.

Founded in 1936.
Pbesent Facts : Closed and confiscated by the Germans.

MONUMENTS
JEWISH OEMETEBY

Contained tombstones of the 16th-18th eentury.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans. Stones used to 

pave streets.

RELIGIOUS BUILDINGS
OLD CITY SYNAGOGUE

The synagogue was situated with a huddle of contemporary 
buildings, comprising the House ofthe Rabbi, the “ House of Learning,” 
and a smali chapel (Klaus). It contained remarkable carved furniture 
(benches, etc.) ; also a rich collection of manuscript Law Scrolls and 
equipment for use in synagogue, such as silver crowns, mantles and 
curtains.

Built in the late 16th or early 17th eentury.
Pbesent Facts : Looted by the Germans.

RYBNIK—SILESIA VOTVODSHH?

CULTURAL INSTITUTIONS
distbict libbaby (Biblioteka Powiatowa)

Run as a public library. Property of the County.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.
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SANDOMIERZ — województwo kieleckie
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. J. DŁUGOSZA
Biblioteka o charakterze ogólnooświatowym, bez specjalizacji. W roku 1937 zawie

rała ok. 20000 woluminów.
Założona w roku 1909.
STAN OBECNY: Zamknięta przez Niemców.

BIBLIOTEKI SZKOLNE
Własność szkół podstawowych i średnich.
STAN OBECNY: Część książek spalona przez Niemców, 10000 woluminów wrzuco

nych do Wisły, w latach 1939-1940.

MUZEUM DIECEZJALNE w domu Długosza
Zawierało ponad 2000 eksponatów związanych głównie ze sztuką sakralną i liturgią 

katolicką w diecezji sandomierskiej. Wśród nich były obrazy religijne i świeckie z okre
su XVI-XIX w., w tym m.in. Tryptyk Bodzentyński z XVI w., seria portretów przeorysz 
zakonu Benedyktynek począwszy od XVII w., Madonna pędzla Cranacha, rzeźby, me
ble, ceramika (glazura, porcelana), eksponaty sztuki złotniczej, gobeliny oraz jedna 
z najwartościowszych kolekcji tkanin w Polsce obejmująca dywan perski z XVI w., tka
niny i hafty z XV-XVIII w. i wiele innych eksponatów.

Założone w roku 1906 z części zbiorów skarbca katedralnego oraz z kolekcji pocho
dzącej z klasztoru Benedyktynek w Sandomierzu. Niektóre eksponaty przekazywane 
były do muzeum w spadku po ich zmarłych właścicielach. Zreorganizowane i powiększ- 
ne w latach 1936-1939.

STAN OBECNY: Zimą 1939/1940 muzeum zostało splądrowane przez Niemców, 
wiele obrazów skonfiskowano na rozkaz Komisji ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów 
kultury i sztuki. Madonna Cranacha została wywieziona do Berlina.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

MUZEUM ZIEMI SANDOMIERSKIEJ, ul. Żeromskiego 6
Zawierało regionalną kolekcję, głównie prehistoryczną, o dużej wartości, obejmują

cą ok. 1300 eksponatów. W skład muzeum wchodził też wydział ornitologiczny, etnolo
giczny i mineralogiczny.

Założone w roku 1919.
Własność Towarzystwa Krajoznawczego.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez władze niemieckie. Zbiory prehistoryczne 

przeniesione do Muzeum Niemieckiego w Radomiu.
PATRZ: RADOM, Inst. Kult., Muzeum Ziemi Radomskiej.
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SANDOMIERZ—kielce yoiyodship 
CULTURAL INSTITUTIONS 

pttblic libr asy (Biblioteka Publiczna im. J. Długosza)
Of generał educational character, with no speciality. In 1937 

oontained about 20.000 volumes.
Founded in 1909.
PiiESENi Faots : Closed by the Gormans.

SOHOOL LIBRARIES
Owned by preparatory and secondary schools.
Pbesent Faots : Sonie books burnt by the Germans and 10,000 

volum.es thrown into the Yistula, 1939/40.

diooesan museum in Długosz House
Oontained over 2,000 exhibits relating mainly to religious art and 

Catholic worship in the Sandomierz Diocese. These included ecclesias- 
tical and secular pictures from the 16th-19th centuries (such as the 
“ Bodzentynski Triptych ” from the 16th century, the series of por- 
traits of the Benedictine prioresses from the beginning of the 17th 
century onwards and “ The Madonna ” (by Granach) ; sculptures, 
furniture, ceramics (tiles, porcelain and china), exhibits of goldsmiths’ 
craft, Gobelin tapestry and one of the most yaluable collections of 
textiles in Poland, including Persian carpet from the 16th century, 
fabrics and embroideries from 15th-18th century and many other 
exhibits.

Founded in 1906 from part of the Cathedral Treasury and a collection 
from the Convent of the Benedictine nuns in Sandomierz, also from 
many beąuests. Newly organised and enlarged 1936-1939.

Present Faots : In the winter of 1939/40 pillaged by the Germans, 
many pictures confiscated at the order of the “ Sonderbeauftragter fur 
die Erfassung und Sioherstellung der Kunst and Kulturschatze.” 
“ The Madonna,” by Granach, was removed to Berlin.
See : oracow, Germ. Inst. Gommission for the Seizure and Safeguarding 

of Treasures of Art and Gulture.

museum of Sandomierz province (Muzeum Ziemi Sandomierskiej), 
6, Żeromskiego Street

Oontained regional collection, chiefly prehistorie, of great value; 
about 1,300 exhibits. There were also departments of ornithology, 
ethnology and mineralogy.

Founded in 1919.
Property of the Polish Society for the Enoouragement of a Knowledge 

of Poland (Towarzystwo Krajoznawcze).
Piiesent Faots : Confiscated by the German authorities; pre

historie collection taken to German Museum in Radom.
See : radom, Gutt. Inst. Museum of Radom Prownce.
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SANDOMIERZ Straty kultury polskiej

SANDOMIERZ — ciąg dalszy

POMNIKI HISTORII
CMENTARZ ŻYDOWSKI na wzgórzu za miastem.

Zawiera! stare nagrobki z XVI w.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców. Nagrobki wykorzystano do brukowa

nia ulic.
BUDYNKI, PAŁACE

SEMINARIUM DUCHOWNE
Budynek historyczny z XVII w. w stylu barokowym.
STAN OBECNY: Zamknięte przez Niemców. Budynek splądrowany i okupowany 

przez armię niemiecką w latach 1942-1943.
BUDOWLE SAKRALNE

SKARBIEC KATEDRALNY
Zawiera! słynny relikwiarz sandomierski z fragmentem Krzyża Świętego. Relikwiarz, 

wykonany ze złota, mia! wysokość ok. 1 metra. Środkowy fragment datowany na 
XIII w. został zdobyty podczas bitwy pod Grunwaldem przez króla Władysława Jagieł
łę, który przekazał go katedrze w Sandomierzu. W XV w. kapituła zleciła umieszcze
nie relikwiarza w krzyżu do wykorzystania podczas procesji.

Własność kapituły sandomierskiej.
STAN OBECNY: Skonfiskowany przez władze niemieckie i wywieziony w niezna

nym kierunku.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kul

tury i sztuki.

SYNAGOGA
Jedna z dwóch najstarszych w Polsce. Zawierała malowidła ścienne. Umeblowanie 

i wyposażenie synagogi o dużym znaczeniu historycznym, w tym interesująca tabliczka 
z XIV w., prawdopodobnie wykonana w Niemczech, przedstawiająca dwóch mężczyzn 
niosących na tyczce gigantyczne winogrona; cenne draperie, w tym dwie najwspanial
sze datowane na lata 1700 i 1743. W bibliotece znajdował się iluminowany modlitew
nik na welinie.

Założona przez Gminę Żydowską w XIV w.
STAN OBECNY: Ograbiona przez Niemców.
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SANDOMIERZ

SANDOMIERZ—cont.
MONUMENTS

jewish cemetery on the hill outside the town.
Contained old tombstones of the 16th century.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans; tombstones used 

for paving the streets.

HOUSES, PALACES
ECCLESIASTICAL SEMINARY

Historical building from the 17th century in the Baroąue style.
Pbesent Facts : Closed down by the Germans, building ransaeked, 

occupied by the German army in 1942-43.

RELIGIOUS BUILDINGS
OATHEDBAŁ TREASURY

Contained the famous Sandomierz reliąuary with a piece of the 
Holy Cross. The reliąuary, executed in gold, was 3 feet high. The 
middle piece dating back to the 13th century was captured at the 
Battle of Grunwald by the Polish King, Ladislas Jagiełło, who offered 
it to the Cathedral in Sandomierz. In the 15th century the Chapter 
had the reliąuary madę into a Cross for processions.

Property of the Sandomierz Chapter.
Pbesent Facts : Confiscated by the German authorities and taken 

to an unknown destination.
See : cracow, Germ. Inst. CommissionfortheSeizureandSafeguardiwj 

of Treaswres of Art and Culture.

SYNAGOGUE

One of the two oldest synagogues in Poland. Contained Mural 
decorations. Furnishing and eąuipment for use in synagogue of great 
distinction, including an interesting piąte of the 14th century, probably 
of German-Jewish origin, showing two men bearing a gigantic grape- 
cluster on a pole ; valuable curtains, the two most remarkable dating 
from 1700 and 1743. In the synagogue library was an illuminated 
vellum prayer book.

Founded by the Jewish Community in the 14th century.
Presem Facts : Looted by the Germans.
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SIEDLCE Straty kultury polskiej

SIEDLCE — WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA MIEJSKA, Stary Ratusz

Była to biblioteka publiczna. Zawierała dużą bibliotekę podręczną. W 1927 r. liczy
ła ok. 12000 woluminów.

Założona w roku 1873. Własność miasta Siedlce.
STAN OBECNY: W maju 1941 r. zamknięta i zaplombowana przez gestapo.

SIENIAWA — WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY CZARTORYSKICH

Zawierała dzieła sztuki, galerię obrazów, przykłady rzemiosła artystycznego oraz bi
bliotekę.

Własność księcia Czartoryskiego.
STAN OBECNY: Najwartościowsze eksponaty z kolekcji rodziny Czartoryskich 

z Gołuchowa i Krakowa zostały zdeponowane w Sieniawie na czas trwania wojny. Skar
biec został potajemnie zamurowany. Podczas walk we wrześniu 1939 r. atakujące woj
ska niemieckie zagrabiły zbiory z Sieniawy, Gołuchowa i Krakowa oraz skarbiec, 
którego położenie zdradził murarz. Porzucano obrazy, które trudniej było wywieźć 
i sprzedać. Później władze niemieckie prowadziły dochodzenie w sprawie kradzieży, ale 
bez rezultatów. Porzucone obrazy przeniesiono najpierw do Pełkini, a następnie do 
magazynów niemieckich w Krakowie znajdujących się w gmachu Biblioteki Jagielloń
skiej. Bardziej szczegółowe informacje nie są znane.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Kult., Muzeum Książąt Czartoryskich.
PATRZ: GOŁUCHÓW, Inst. Kult., Muzeum Książąt Czartoryskich.

SIERADZ — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY Z SĄDÓW POWIATOWYCH

Zbiory obejmowały portrety sędziów i tablicę pamiątkową z nazwiskami sędziów od 
roku 1265.

Własność państwowa.
STAN OBECNY: Wywiezione przez Niemców w latach 1939-1940.
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SIEDLCE

SIEDLCE—LUBLIN VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

municipal library, Stary Ratusz
This was a public library. Contained large reference library. In 

1927 it had about 12,000 yolumes.
Foundcd iu 1873. Property of tbe City of Siedlca.
Present Facts : In May, 1941, closed and sealed by Gestapo.

SIENIAWA—LVOV VOTVODSHTP
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OJ? CZARTORYSKI FAMILY

Contained works of art, pieture gallery, examples of artistic Industries 
and library.

Property of Prince Czartoryski.
Present Facts : The most valuable exhibits from collections of 

Czartoryski family from Goluchów and Cracow were deposited in 
Sieniawa for the duration of tbe war. The treasury was seeretly 
walled-up. During the fighting in September, 1939, the invading 
German troops robbed the Sieniawa, Goluchów and Cracow collections, 
as well as the treasury, whose hiding place was disclosed by a mason. 
The pictures, which were morę difficult to transport and sell, were 
left behind. Afterwards, the German authorities madę enąuiries 
about the robbery, but in vain. The remaining pictures they took 
first to Pelkinia, and then to their storerooms in Cracow, which were 
in the building of the University Library. Further information is 
not available.
See : cracow, Gutt. Inst. Musewm of Princes Czartoryski.
See : golochow, Gutt. Inst. Museum of Princes Czartoryski.

SIERADZ—LODŹ VOTVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION AT THE DISTRICT LAW COIJRTS

Contained portraits of judges and commemorative piąte with names 
of judges sińce 1265.

State property.
Present Facts : Removed by Germans in 1939/40.
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SIERADZ — ciąg dalszy

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY — OBRAZY GERSONA

Założony w XV w., przebudowany w XVIII w.
STAN OBECNY: Trzy obrazy pędzla Wojciecha Gersona znajdujące się w tym ko

ściele zostały wywiezione przez Niemców. Kościół zamknięto.

KOŚCIÓŁ
Założony w XIV w., przebudowany w XVIII w.
STAN OBECNY: Zamieniony na magazyn zboża przez władze niemieckie w 1940 r.

SKĘPE — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR

Stare budynki o wartości historycznej i artystycznej.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i zamienione na siedzibę Hitlerju

gend. Kompleks przebudowano, wewnętrzne zdobienia, ołtarze, obrazy, naczynia litur
giczne i szaty zniszczono.

SKOLIMÓW — WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ZBIORY GUSTAWA WERTHEIMA z jego willi

Wartościowe umeblowanie, w tym meble gdańskie z XVII w. Zbiory te obejmowały 
wiele obrazów mistrzów holenderskich, włoskich i polskich, m.in.: Napoleon Michałow
skiego, Nauka jazdy konnej Gierymskiego, portrety pędzla Gierymskiego, Wyjazd na 
polowanie M. Gierymskiego, Most na Sekwanie i Wnętrze bazyliki św. Marka w Wenecji 
A. Gierymskiego, Trzęsawiska i Ogród Chełmońskiego, Bolesław Rogatka i olejne stu
dium Unii Lubelskiej Matejki, Autoportret Wyspiańskiego, itd.

Własność prywatna Gustawa Wertheima.
STAN OBECNY: Willa została skonfiskowana przez pewnego Niemca do jego pry

watnego użytku. Wertheim popełnił samobójstwo jesienią 1939 r. Losy zbiorów nie są 
znane, ale jest bardziej niż prawdopodobne, że wywieziono je do Niemiec.
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SIERADZ—cont.
RELIGIOUS BUILDINGS

ABMY OHUBOH—PIOTUBES OB GERSON

Founded in 15th century, re-built in 18th cenimy.
Pbesent Facts : Three pictmes by Wojciech Gerson kept there, 

removed by Germans. Chmch closed.

OHUBOH

Founded in 14th century ; re-built in 18th century.
Pbesent Facts : Turned into granary by German authorities in 

1940.

SKEPE—POMERANIA YOIYODSHIP 
RELIGIOUS BUILDINGS

OHUBOH AND MÓNASTEBY

Old buildings of historical and artistic value.
Pbesbnt Facts : Confiscated by the Germans and turned into 

“ Hitlerjugend ” centre. Rebuilt, and interior decorations, altars, 
pictmes, church piąte and yestments destroyed.

SKOLIMÓW—'WARSAW YOIYODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OF GUSTAY WEBTHEIM at this villa
Yaluable furniture, including Danzig furnitme from the 17th century. 

This collection contained many pictmes by Dutch, Italian and Polish 
Mastera such as : “ Napoleon,” by Michałowski; “ Riding Instruction,” 
by Gierymski; and portraits by the same painter, also “ Departure to 
the Hunting Meet,” “ A Bridge Across the Seine,” and “ Interior of 
Śt. Mark’s in Venice,” all by Gierymski ; “ Marshes ” and “ A Garden ” 
by Chełmoński ; “ Boleslas Rogatka ” and an oil study of the “ Lublin 
Union ” by Matejko ; Wyspianski’s “ Self-portrait,” etc.

Private property of Gustav Wertheim.
Pbesent Facts : The villa was confiscated by a German for his 

private use. Wertheim was driven to suicide in the autumn of 1939. 
The fate of the collection is unknown, but it is morę than probable 
that it was taken to Germany.
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SŁUPCA Straty kultury polskiej

SŁUPCA — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Zbudowany w XV w. w stylu gotyckim.
STAN OBECNY: Zamieniony na magazyn zboża przez władze niemieckie w 1940 r.

SOCHACZEW — województwo warszawskie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR DOMINIKANÓW
Zbudowany w XVIII w. Piękne barokowe wnętrze.
STAN OBECNY: Spalony przez Niemców w 1939 roku.

SOKOŁOWO — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Typowy stary kościół wiejski.
STAN OBECNY: Skonfiskowany przez Niemców i zamieniony na magazyn zboża. 

Zdobienia wewnętrzne, rzeźbione ołtarze, obrazy, naczynia liturgiczne oraz szaty znisz
czone.

POLSKA POŁUDNIOWA
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKI PRYWATNE
Biblioteki prywatne z Tarnowa, Rzeszowa i innych miast z tego obszaru.
STAN OBECNY: Książki wywieziono do Krakowa, gdzie przerobiono je na papier.

STARY SĄCZ — województwo krakowskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

ARCHIWUM KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO

Zawierało dane o historii rodzin protestanckich mieszkających w tym okręgu.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i połączone z Archiwum Miejskim 

w Nowym Sączu.
PATRZ: NOWY SĄCZ, Inst. Kult., Archiwum Miejskie.
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SŁUPCA—POZNAN VOIVODSHIP 
RELIGIOUS BUILDINGS 

CHUBCH
Built in 15th century in Gothic style.
Present Pacts : Turned into granary by German authorities in 

1940.

SOCHACZEW—wabsaw voivodship
RELIGIOUS BUILDINGS

CHTOCH AND MONASTERY OF THE DOMINICANS
Built in the 18th century. Beautiful Baroąue interior. 
Pbesent Facts : Burnt by the Germans iń 1939.

SOKOŁOWO—POZNAN VOIVODSHIP 
RELIGIOUS BUILDINGS

CHUBCH
Typical old country church.
Present Pacts : Confiscated by the Germans and turned into a 

granary. Interior decorations, sculptured altars, pictures, liturgical 
piąte and vestments, destroyed.

SOUTHERN POLAND
CULTURAL INSTITUTIONS

PBIVATE LIBRARIBS

These included private libraries from Tarnov, Rzeszov and other 
provincial towns.

Present Pacts : Books taken to Cracow, where they were turned 
into paper pulp.

STARY SĄCZ—cracow voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

ARCHIVES OF THE EVANGELICAL CHURCH
Contained rocords of history of protestant families liying in the 

district.
Pbesbnt Pacts : Confiscated by the Germans and amalgamated 

with the Municipal Archives of Nowy Sącz.
See : nowy sącz, Cutt. Inst. Municipal Archiws.
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STOPNICA Straty kultury polskiej

STOPNICA — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SKARBIEC KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Skarbiec założy! król Kazimierz Wielki w XIV w. Znajdowały się w nim dwa drogo
cenne przykłady cechu złotniczego: 1. Relikwiarz św. Marii Magdaleny z roku 1370, 
przedstawiający głowę świętej wykonaną w zlocie; 2. Kielich gotycki wykonany ze złota, 
emaliowany, również z roku 1370. Na obu dziełach widnieje imię króla i orzeł polski.

STAN OBECNY: Niemcy bezpodstawnie uznali oba dzieła sztuki za pochodzące 
z Niemiec i wystawili je w Krakowie w 1942 roku na wystawie zatytułowanej „Altdeut- 
sche Kunst”. Oba dzieła widnieją w katalogu wystawy jako pozycje 1. i 2. Żadne z nich 
nie trafiło z powrotem do kościoła.

STRZAŁKO W — województwo poznańskie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ
Typowy stary kościół wiejski.
STAN OBECNY: Skonfiskowany przez Niemców i zamieniony na magazyn zboża. 

Wewnętrzne zdobienia, rzeźbione ołtarze, obrazy, naczynia liturgiczne oraz szaty litur
giczne zostały zniszczone.

STRZELNO — województwo poznańskie
BUDOWLE SAKRALNE

SKARBIEC KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
Zawierał naczynia i szaty liturgiczne o dużej wartości artystycznej oraz historycznej.
Skarbiec założono wraz z kościołem w roku 1216.
STAN OBECNY: Kościół został zamknięty przez Niemców, skarbiec skonfiskowany 

i wywieziony.

SUCHA — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM TARNOWSKICH

Archiwum zawierało dokumenty pisane na skórze zwierzęcej pochodzące nawet 
z końca XIV w., akty własności i autografy królewskie, listy rodzinne Potockich, Tar
nowskich, Sapiehów i innych, dokumenty rodzinne hrabiego Gryfa i Korczaka-Branic- 
kiego z dwoma plikami listów i dokumentów pozostawionych przez dowódcę armii, 
Ksawerego Branickiego, dokumentację zarządców starych folwarków w Siemieniu 
i w Suchej, od zaborów do roku 1870;
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STOPNICA

STOPNICA—KIELCE VOIVODSHIP 
RELIGIOUS BUILDINGS

EAEISH CHUECH TREASURY
Treasury founded by King Casimir the Great in the 14th century. 

It contained iwo precious esamples of goldsmith’s workmanship :
(1) Reliąuary of St. Mary Magdaleno dating back to 1370, representing 
the head of the Saint, executed in gold ; (2) Gothic chalice, executed 
in gold and decorated with enamel work algo from 1370. Both works 
bear the name of the King next to the Polish Eagle.

Present Facts : The Germans without any foundation considered 
both works of art as being of German workmanship and exhibited 
them in Cracow at the display “ Altdeutsche Kunst,” wiiich was lield 
in 1942. They can be found in the catalogue under the numbers 
1 and 2. Neither of the treasures was returned to the Church.

STRZALKOW—poznan voivodship 
RELIGIOUS BUILDINGS 

CHUECH
Typical old country church.
Pr.es ent Facts : Confiscated by the Germans and turned into a 

granary. Inferior decorations, sculptured altars, pictures, liturgical 
piąte and yestments, destroyed.

STRZELNO—poznan voivodship
RELIGIOUS BUILDINGS

PAEISH CHUECH TREASURY
Contained liturgical piąte and vestments of great artistic and his- 

torical value.
Treasury founded with the Church in 1216.
Present Facts : Church closed by the Germans, treasury eon- 

fiscatsd and removed.

SUCHA—CRACOW VOIVOESIIIP
CULTURAL INSTITUTIONS

AROHIYES OF TARNOWSKI FAMILY
The Archhres contained parchment muniments dating from the 

end of the 14th century, deeds and royal autographs, the family 
letters of Potocki, Tarnowski, Sapieha and others, the family docu- 
ments of Count Gryf and Korczak-Branicki, with two bundles of 
correspondence and documents left by the Commander-in-Chief of the 
Army, Ksawery Branicki; the Menagement reoords of the old estates of 
Siemień and Sucha, from the partitions of Poland until 1870 ; many
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SUCHA Straty kultury polskiej

SUCHA — ciąg dalszy

wiele aktów własności i dokumentów kościelnych z różnych okresów. W sumie archi
wum zawierało ok. 7000 skatalogowanych dokumentów i mniej więcej tyle samo nie- 
skatalogowanych, 5 tomów autografów (w tym podpisy dwóch królów), 51 skrzyń 
materiałów archiwalnych in folio, 40 pudel nieskatalogowanych plików dokumentów 
zarządców folwarków w Siemieniu i w Suchej, 27 map i 7 tomów atlasów z XVII 
i XVIII w. Pobieżny spis zawierał jedynie dokumenty ponumerowane od 1 do 6357; po
zostałych (ok. 7000) nie było w spisie. Katalog archiwum był w przygotowaniu.

Założone przez hrabiego Branickiego w roku 1861. Własność Juliana Tarnowskiego.
STAN OBECNY: Właściciel został zmuszony przez Komisję ds. przejęcia i zabezpie

czenia skarbów kultury i sztuki do zeznania, iż wywiózł archiwa i zbiory i ukrył je w Ko
złówce niedaleko Lublina, która należała do Adama Zamojskiego. Część archiwum 
została skonfiskowana, w tym zdobione rękopisy i stare dokumenty.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.

ZBIORY TARNOWSKICH
Kolekcja sztuki zawierająca ponad 13000 eksponatów, w tym ok. 90 obrazów z okre

su XVLXIX w., 4 duże portrety członków rodziny Wazów autorstwa współczesnej 
szkoły Dolabelli, ok. 10000 eksponatów z kolekcji druków zakupionych w Dreźnie na 
aukcji przedmiotów należących do I.T. Kraszewskiego, kolekcja zabytkowej broni siecz
nej i palnej (kolekcja szabel i mieczy damaskeńskich hetmana Ksawerego Branickie
go), 2500 eksponatów numizmatycznych z Polski i z zagranicy, w tym greckich 
i rzymskich, ok. 300 medali, głównie polskich i papieskich, kilkaset przedmiotów wydo
bytych z piramid egipskich w Memfis, takich jak małe figurki z drewna, kamienia, brą
zu i kilkaset elementów architektonicznych. Biblioteka zawierała wiele starych 
i wartościowych książek i rękopisów, w tym Biblię z XIII w. znaną jako Biblia Suska.

Zbiór założył hrabia Branicki w roku 1861. Własność Juliana Tarnowskiego.
STAN OBECNY: Właściciel został zmuszony przez Komisję ds. przejęcia i zabezpie

czenia skarbów kultury i sztuki do zeznania, iż wywiózł zbiory i ukrył je w Kozłówce nie
daleko Lublina, która należała do Adama Zamojskiego. Część kolekcji została 
skonfiskowana, w tym słynna XIII-wieczna Biblia Suska, kilka obrazów, rysunków 
i eksponatów rękodzielnictwa artystycznego.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
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SUCHA

SUCHA—cont.
deeds and documents of the Church from different epochs. In con- 
clusion, the Archives contained about 7,000 catalogued documents 
and about the same number of uncatalogued documents ; 5 yolumes 
of autographs (amongst which were the signatures of two kings), 51 
boxes of archival matter in the shape of folios, 40 boxes of uncatalogued 
bundles of menagement records of the estates of Siemień and Sucha, 
27 maps and 7 volumes of atlases from the 17th and 18th centuries. 
A superficial inventory contained only the documents numbered 
1 to 6,357 ; the remainder (some 7,000) are not included. The 
catalogue of the Archives was in preparation.

Founded by Count Branicki in 1861. Property of Julian Tarnowski.
Present Facts : The owner was forced by the German Commission 

for the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and Culture to 
confess that he had removed the Archives and Collection and hidden 
them in Kozlowka, near Lublin, property of Adam Zamoyski. Part of 
the Archives was confiscatcd, ineluding illuminated manuscripts and 
old documents.
See : cracow, Germ. Insi. Commissionfor the Seizure and Safeguarding 

of Treasures of Art and Culture.

COLLECTION OF TARNOWSKI FAMILY

Art collection containing about 13,000 eshibits, among which there 
were about 90 pictures from the 16th-19th century ; 4 large portraits 
of the Waza family, by the contemporary school of Dolabella ; about 
10,000 exhibits in the collection of prints bought in Dresden at the 
auction of the possessions of I. T. Kraszewski; antique side-arms 
and fire-arms (collection of Damaskeen sabres and swords of hetman 
Ksawery Branicki) ; 2,500 exhibits of Polish, foreign, Greek and 
Roman numismatics; about 300 medals, mainly Polish or Papai; 
also some hundreds of excavated objects from the Egyptian pyramids 
from Memphis, such as smali figures in wood, stone, bronze, and a few 
hundred fragments of architecture. The library of the collection 
contained many old and yaluable books, manuscripts, amongst them 
a Bibie from the 13th century, known as the “ Sucha Bibie,” etc.

Collection founded by Count Branicki in 1861. Property of Julian 
Tarnowski.

Present Facts : The owner was forced by the German Commission 
for Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and Culture, to 
confess that he had remoyed the collection and hidden it in Kozlowka, 
near Lublin, property of Adam Zamoyski. Part of collection was 
confiscated, ineluding the famous Sucha Bibie from the 13th century, 
seyeral pictures, drawings and examples of artistic Industries.
See : cracow, Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safeguarding 

of Treasures of Art and Culture.

293

343



SUWAŁKI Straty kultury polskiej

SUWAŁKI — WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA GIMNAZJUM PAŃSTWOWEGO

Zawierała ponad 8000 woluminów, również bardzo wartościowych.
Założona przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
STAN OBECNY: Wywieziona przez Niemców w roku 1940 i włączona do Niemiec

kiej Biblioteki Państwowej w Królewcu.

SWARZEWO — województwo pomorskie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY — CUDOWNA FIGURA MATKI BOŻEJ

Figurka umieszczona była na głównym ołtarzu. Była to gotycka rzeźba sprzed XV w., 
wykonana z drewna i pozłacana.

STAN OBECNY: Przed wybuchem wojny wywieziona wraz z innymi cennymi przed
miotami do Wielkiej Wsi i tam ukryta. Niemcy odnaleźli kryjówkę i przenieśli statuet
kę do kościoła w Wejherowie. Cenne przedmioty zagrabił człowiek o nazwisku Knopp, 
podający się za księdza z Wejherowa.

SZAMOTUŁY — województwo poznańskie
POMNIKI HISTORII

POMNIK POWSTANIA
Współczesny.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców.

SZCZEBRZESZYN — województwo lubelskie
BUDOWLE SAKRALNE

SYNAGOGA
Wybudowana na początku XVII w. na wzór synagogi lubelskiej.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.
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SUWAŁKI

SUWAŁKI—BIAŁYSTOK VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

libbaby at the State secondaey school (Biblioteka Gimnazjum 
Państwowego)

Contained over 8,000 volum.es, some of great value.
Founded by the Ministry of Education.
Pbesent Eacts : Taken away by the Germans in 1940 and added 

to the German State Library in Konigsberg.

SWARZEWO—POMERANIA YOWODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

PABISH CHUBCH—MIBACULOUS STATUĘ OB OUB LADY

This statuę was on the main altar; it was a Gothic sculpture exe- 
cuted in wood and gilded, dating back to a period before the 15th 
century.

Pbesent Facts : Before the outbreak of war taken to Wielka Wieś 
with other valuables and hidden there. The Germans discovered 
the hiding place and removed the statuę to a church in Wejherowo. 
The valuables were looted by some individual calling himself Knop and 
pretending to be a priest from Wejherowo.

SZAMOTUŁY—poznan voivodship

MONUMENTS
MEMOBIAL OB THE INSUEEECTION

Modern.
Pbesent Eacts : Destroyed by the Germans.

SZCZEBRZESZYN—lublin voivodship
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE

Synagogue built in the early 17th century after the model of the 
Lublin Synagogue.

Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

295

345

volum.es


SZYDŁÓW Straty kultury polskiej

SZYDŁÓW — WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Wspaniała synagoga typu fortecznego ze wspornikami i attyką; wnętrze późnorene- 
sansowe; alowidia ścienne nieznanego autorstwa z 1699 roku oraz autorstwa Judy Lej
ba z 1784 roku. Biblioteka zawierała zdobiony modlitewnik z początku XVIII w.

Ufundowana na początku XVII w.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

TARNÓW — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM DIECEZJALNE w Ratuszu Miejskim

Jedno z najlepszych muzeów sztuki średniowiecznej w Polsce. Zawierało ponad 30 
rzeźb z okresu od XIV do XVI w., 60 obrazów z tego samego okresu, 400 szat liturgicz
nych z okresu XIV do XVIII w., tkaniny, hafty, koronki, naczynia liturgiczne, pamiąt
ki historyczne i te związane z miastem, oraz bibliotekę.

Założone w roku 1888; zreorganizowane w roku 1931.
Własność tarnowskiej kapituły biskupiej.
STAN OBECNY: Wiosną 1940 roku Niemcy zażądali przedstawienia im wykazu 

zbiorów muzeum. Po zapoznaniu się z listą skonfiskowali 8 cennych obrazów i rzeźbę 
dłuta Wita Stwosza przedstawiającą Świętą Annę z Madonną i Dzieciątkiem. Rzeźbę 
wywieziono pod pretekstem poddania jej renowacji. W 1941 r. Niemcy wywieźli kolej
ne dzieła sztuki średniowiecznej — obrazy, rzeźby i przykłady rzemiosła artystycznego. 
Konfiskatę przeprowadziła Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 
i sztuki. Muzeum przemianowano na „Heimatsmuseum”. Jeden z najsłynniejszych ob
razów, Zdjęcie z krzyża, datowany na początek XV w., pochodzący z kościoła w Chom- 
ranicach, został pokazany na wystawie zatytułowanej „Altdeutsche Kunst” (sztuka 
staroniemiecka), która odbyła się w Krakowie w roku 1942. Obraz oznaczony był w ka
talogu wystawy numerem 21. W roku 1944, na początku stycznia, Niemcy zamknęli mu
zeum i wywieźli wszystkie eksponaty. Niektóre z nich ocalały, zabrane wcześniej do 
prywatnych domów. Budynek zarekwirowano na ośrodek farmaceutyczny.
PATRZ: KRAKÓW, Insi. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
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SZYDŁÓW

SZYDŁÓW—KIELCE VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE

Outstanding synagogue of the fortress type, with buttresses and 
attica ; late Renaissance interior ; mural decorations executed by an 
unknown master in 1699 and by Juda Lejb in 1784. The library 
contained an illuminated prayer book of the early 18th century.

Founded in the early 17th century.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

TARNÓW—cbacow voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

museum of the diooese at the Town Hall
One of the best eąuipped Polish museums of mediaeval art. Con

tained over 30 sculptures from the 14th to the 16th centuries ; 60 
pictures from the same period; 400 liturgical vestments from the 
14th to the 18th centuries ; woven materials ; embroideries ; lace ; 
liturgical yessels ; historical souvenirs and souvenirs connected with 
the City of Tarnov, and a library.

Founded in 1888 ; re-organised in 1931.
Property of the Episcopal Chapter of Tarnor.
Pbesent Facts : In the spring of 1940 the Germans asked to be 

shown the inventories of the Museum ; after having seen them they 
confiscated 8 valuable pictures and Wit Stwosz’s (Veit Stoss’s) sculpture 
of St. Annę with the Madonna and Child. The latter was taken away 
under the pretext that it needed restoring. In 1941 the Germans 
removed further works of mediaeval art such as pictures, sculptures 
and examples of artistic industries. The confiscations were carried 
out by the of6.ce of the “ Sonderbeauftragter fur die Erfassung und 
Sicherstellung der Kunst und Kulturschatze.” The Museum was 
re-named “ Heimatsmuseum.” One of the most famous pictures, 
“ The Descent from the Cross,” dating back to the beginning of the 
15th century, and originally coming from the church in Chomranice, 
was shown at the exhibition “ Altdeutsche Kunst,” held in Cracow 
in 1942. The picture was marked 21 in the catalogue. At the begin- 
ning of January, 1944, the Germans closed down the Museum and 
removed all the exhibits. Some of them were saved by being taken 
to private houses. A pharmaceutical contrę requisitioned the building. 
See : cbacow, Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safeguarding 

of Treasures of Art and Culture.
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TARNÓW Straty kultury polskiej

TARNÓW — ciąg dalszy

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Budynek późnogotycki, z bogatą kolekcją sreber i haftów synagogalnych.
Założona w roku 1582.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w roku 1940.

TOMASZÓW — województwo łódzkie
INSTYTUCJE KULTURALNE

MUZEUM REGIONALNE
Składało się z następujących działów: 1. historia i sztuka, 2. archiwa i druki, 3. arche

ologia, 4. etnografia, 5. przyroda, 6. mineralogia, 7. górnictwo, przemysł i handel. Cał
kowita liczba eksponatów sięgała 6000. W muzeum była też biblioteka złożona z 70 
książek.

Założone w roku 1927.
Własność miejscowego Towarzystwa Geograficznego.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców.

TORUŃ — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA ZAKONU REDEMPTORYSTÓW

Biblioteka podręczna.
STAN OBECNY: Spalona przez niemiecki Selbztschutz w roku 1939. Płonęła przez 

kilka dni.

KSIĄŻNICA MIEJSKA IM. KOPERNIKA, ul. Wysoka 12
Biblioteka specjalizowała się w publikacjach i rękopisach dotyczących Pomorza, To

runia oraz Kopernika. W roku 1937 biblioteka zawierała 31924 woluminy, z których 
najstarsze pochodziły z XVI w., oraz 3 globusy z lat 1551, 1616 i 1622.

Założona w roku 1923 z okazji 450. rocznicy urodzin Kopernika.
STAN OBECNY: Częściowo spalona przez Niemców w roku 1940.
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TARNÓW

TARNÓW—cont.
RELIGIOUS BUILDINGS

SYNAGOGUE
Late Gothic building, with a rich collection of synagogual silver 

and embroidery.
Founded in 1582.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans in 1940.

TOMASZÓW—LODŹ VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

BEGIONAL MUSEUM
Contained soveral departments : (1) History and Art department; 

(2) Arcłdves and Prints; (3) Archaeology; (4) Etłmography; (5) 
Ńatural History ; (6) Minerology ; (7) Mining, Industry and Trade. 
The total number of eshibits amounted to about 6,000. There was 
also a Library of 70 volumes.

Founded in 1927.
Property of the local Geographical Society.
Pbesent Facts : Confiscated by the Germans.

TORUŃ—POMERANIA VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

LIBKABY OF THE BEDEMPTIONISTS OBDEB

Reference library.
Pbesent Facts : Burnt by German Selbztschutz in 1939. It 

burnt for several days.

town libbaby of copebnicus society (Książnicą Miejska im. 
Kopernika), 12, Wysoka Street

Reference library; specialised in publications and manuscripts 
concerning Pomerania, Toruń and Copernicus. In 1937 contained 
about 31,924 volumes from the 16th century onwards; 3 globes, 
from 1551, 1616 and 1622.

Founded in 1923 on the occasion of the 450th anniversary of Coper
nicus.

Pbesent Facts : Partly burnt by the Germans in 1940.
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TORUŃ Straty kultury polskiej

TORUŃ — ciąg dalszy

MUZEUM MIEJSKIE
Zawierało pięć oddziałów: (1) oddział sztuki i rzemiosła artystycznego, mający 

w swych zbiorach średniowieczne obrazy i rzeźby; dzieła z XVI i początków XVII wie
ku reprezentowane głównie przez obrazy lokalnych artystów z Torunia i Gdańska; dzie
ła osiemnastowieczne, obrazy (przeważnie portrety), ale głównie rzeźby. Znajdowała 
się tam również bogata kolekcja rzemiosła artystycznego od gotyku po styl empire. Naj
bogatsze zbiory w tym oddziale to zbiory prac wykonanych w metalu takie jak: pieczę
cie, dzieła złotników i kowali, jak również wspaniała zbrojownia, liczne, cenne 
przedmioty rzeźbione w drewnie, wyroby stolarzy. W oddziale tym znajdował się rów
nież dział ceramiki, w którym znajdowały się całe piece kaflowe, naczynia gliniane i ka
mienne, wyroby garncarskie, porcelana, jak również eksponaty architektoniczne. 
W dziale szklą znajdowały się witraże okienne z toruńskich kościołów, oraz domów bo
gatych mieszczan, a także szklane naczynia. W końcu znajdowały się tam także ekspo
naty wykonane ze skóry, tkane oraz haftowane.

(2) W oddziale numizmatycznym znajdowało się kilkanaście tysięcy (15 -16 tys.) mo
net i medali, stemple z toruńskiej mennicy z XVII i XVIII w.

(3) W oddziale geograficznym dominowała tematyka lokalna — pomorska, a zwłasz
cza toruńska. Oddział zawierał akwarele, druki oraz obrazy współczesne związane z Po
morzem. Znajdowała się tam również kolekcja ilustracji Chodowieckiego oraz duża 
ilość zdjęć, próbki druków i negatywy fotograficzne toruńskich pomników.

(4) W oddziale etnograficznym znajdowały się eksponaty związane z folklorem po
morskim: stroje ludowe, meble oraz sprzęty gospodarstwa domowego, ceramika z Ka
szub oraz Chełma, a także drewniane bloki wykorzystywane do drukowania, 
grawerowane szkło i inne eksponaty. Znajdowała się tam również kolekcja rysunków 
oraz szkiców architektury ludowej, akwarele kaszubskiej ornamentyki itp.

(5) W oddziale paleontologicznym znajdowało się 100 eksponatów z epoki potopu.
Muzeum założono w roku 1860. Własność miasta Torunia.
STAN OBECNY: w 1939 r. Niemcy przenieśli eksponaty muzealne do Gdańska, 

Malborka i Berlina. W miejscu muzeum Niemcy otworzyli galerie obrazów, gdzie po
kazywano charakterystyczne eksponaty XIX i XX wiecznej sztuki niemieckiej. Gale
ria pokazywała także dzieła znanych artystów ze wschodnich Niemiec. Do swoich 
zbiorów galeria zakupiła również ok. 80 dzieł takich artystów jak: Chodowiecki, 
Schwind, Theodor, Hildebrand, Kaulbach, Achenbach, Anton von Werner, Oeffug- 
ger, Stuck i Leistikon.

ZBIORY KS. KNOCZKA
Zawierały galerię malarstwa polskiego z XIX i XX w., z obrazami takich polskich 

malarzy jak: J. Kossak, J. Fałat, Weyssenhoff, J. Malczewski.
STAN OBECNY: Zbiory zostały przeniesione do Berlina z zamiarem sprzedaży. 

Przeniesienia dokonał Vollprecht, szef wydziału finansowego rady miejskiej Torunia.
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TORUŃ—cont.
MUNICIPAL MUSEUM

Contained the following 5 departments : (1) Art and Artistic Crafts, 
which comprised mediaeval paintings and sculptures ; works of the 16th 
century and the beginning of the 17th century represented mainly by 
paintings executed by local artists from Toruń or Gdańsk (Danzig) ; 
works of the 18th century represented by paintings (mostly portraits), 
but especially by sculptures. There was a rich display of crafts, 
ranging from Gothic to Empire period. The richest collection was that 
of metal works, such as seals, goldsmith’s work, blacksmith’s work ; 
there was also a remarkable armoury; many valuable objects carved 
in wood and joinery work. In the Ceramics section there were whole 
glazed tiled stoves, earthenware, stone vessels, pottery, porcelain and 
architectural exhibits; in the Glass section there were stained-glass 
Windows from the Toruń churches and from the houses of rich burghers ; 
also glass yessels. Finally, there were leather exhibits, woven fabries 
and embroideries. (2) The Numismatic department was composed of 
several thousand (15 to 16 thousand) coins and medals, the stamps 
of the Toruń Mint from the 17th and 18th centuries. (3) The Geo- 
graphical department borę mainly on local Pomeranian, and. especially 
Torunian, subjects ; it contained watercolours and modern paintings 
and prints with Pomeranian themes. There was also a collection of 
illustrations by Chodowiecki, a considerable collection of photographs, 
and samples of printing and photographic negatives of Toruń monu- 
ments. (4) The Ethnographical department contained spechnens of 
Pomeranian folk-costumes, furniture, domestic implements ; Cashubian 
and Chełm ceramics ; wood-blocks for printing on materiał; glass- 
engravings, etc. There was also a collection of drawings and drafts 
of folk arehitecture, watercolours of Cashubian ornaments, etc. 
(5) The Paleontological exhibits numbered 100 spechnens of the 
Diluvian Age.

Founded in 1860. Property of the City of Toruń.
Pbesent Facts : In 1939 removed by the Germans to Danzig, 

Marienburg and Berlin. In the place of this Museum the Germans 
established a picture gallery in which typical examples of German 
19th and 20th century art, as well as works by eminent East German 
artists were displayed. About 80 works by Chodowiecki, Schwind, 
Theodor, Hildebrand, Kaulbach, Achenbach, Anton von Werner, 
Oeffugger, Stuck and Leistikon were acąuired.

COLLECTION OF THE KEV. KNOCZEK
Contained a picture gallery of 19th and 20th century Polish painters, 

such as J. Kossak, J. Fałat, Weyssenhoff, J. Malczewski.
Pbesent Facts : Removed to Berlin to be sold. Removal carried 

out by the Chief of Finance Department in Toruń City Council named 
Yollprecht.
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TORUŃ Straty kultury polskiej

TORUŃ —ciąg dalszy

AKADEMIA MUZYCZNA, ul. Św. Katarzyny 4
Zawierała bibliotekę.
Założona w roku 1921. Własność państwa.
STAN OBECNY: Meble i biblioteka zostały zagrabione przez Niemców w latach 

1939-1940.
POMNIKI HISTORII

SZTANDARY MIEJSKIE
Pochodziły ze średniowiecza.
STAN OBECNY: Zniszczone lub wywiezione do Malborka w roku 1939.

KRZYŻ PRZYDROŻNY, Mokre
Pochodził z XVI w.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców w 1939 r.

POMNIK MIKOŁAJA KOPERNIKA, Rynek
Wzniesiony przez Tiecka w 1853 r.
STAN OBECNY: Usunięty przez Niemców i przeznaczony do przetopienia.

POMNIK GENERAŁA HALLERA
Współczesny.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1940 r.

FIGURA MATKI BOSKIEJ
Ufundowana w XIX w., wzniesiona ze składek publicznych.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
STAN OBECNY: Zniszczony we wrześniu 1939 r. przez niemiecki Selbstschutz.

POMNIK 63. PUŁKU (stacjonował się pomiędzy przedmieściem Mokre a Toruniem) 
Współczesny.
STAN OBECNY: Zniszczony we wrześniu 1939 r. przez niemiecki Selbstschutz.

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ ŚW. JANA

Zawierał słynną, alabastrową rzeźbę Madonny Brzemiennej z XV w.
STAN OBECNY: Drozd, dyrektor muzeum w Gdańsku, przyjechał do Torunia i wy

wiózł rzeźbę najprawdopodobniej do Gdańska.
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TORUŃ—cont.
academy oi? music, 4, Sw. Katatzyny Street

Contained Library.
Founded in 1921. State property.
Present Facts : Furniture and library looted by Germans in 

1939/40.
MONUMENTS

BANNBRS OF THE CITY
Erom the Middle Ages.
Present Facts : Destroyed or remoyed to Marienburg by the Ger

mans in 1939.

roadside CRUCIFIX, Mokre Suburb
Erom the 16th century.
Present Facts : Destroyed by the Germans in 1939.

MONUMENT OK COPEBNICUS, NICHOLAS, Rynek Square
Executed by Tieck in 1853.
Present Facts : Removed by Germans to be melted down.

MONUMENT OF GENERAL HALLER
Modern.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1940.

MONUMENT OF OUR LADY
19th century foundation, erected from public donations.
Present Facts : Destroyed by Germans in 1939/40.

MONUMENT OF PIŁSUDSKI, JOSEPH
Present Facts : Destroyed in September, 1939, by German 

Selbstschutz.

monument of the 63rd regiment (Placed between Mokre Suburb 
and Toruń City)

Modern.
Present Facts : Destroyed in September, 1939, by German 

Selbstschutz.
RELIGIOUS BUILDINGS

CHURCH OF ST. JOHN
Contained famous alabaster sculpture from the 15th century, of the 

Expectant Madonna.
Present Facts : The director of Danzig Museum, Drozd, came to 

Toruń and remoyed the sculpture, undoubtedly to Danzig.
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TRZEMESZNO Straty kultury polskiej

TRZEMESZNO — województwo poznańskie
BUDOWLE SAKRALNE

SKARBIEC KOŚCIELNY
Zawierał cenne dzieła sztuki, takie jak romańskie kielichy, relikwiarze, klejnoty, na

czynia i szaty liturgiczne. Przedmioty te zbierane były od XII w., kiedy to kościół został 
założony.

STAN OBECNY: Przed wybuchem wojny skarbiec ukryto na obszarze lubelskim. 
Niemcy jednak odkryli miejsce jego ukrycia i skonfiskowali go. Kościół w Trzemesznie 
zamknięto.

TUBODZIN — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
ARCHIWUM I ZBIORY WALEWSKICH

(1) Archiwum, wg spisu z 1927 r., zawierało 2344 oryginalne dokumenty z lat 
1540-1925; 2172 kopie dokumentów z Warszawskiego Archiwum Głównego (z lat 1385- 
1770); listy rodziny Walewskich z lat 1652-1926 w porządku alfabetycznym itp. Wszyst
ko to zostało zebrane przez właściciela i było owocem 35 lat jego pracy.

(2) Zbiory Walewskich zawierały galerie malarstwa, srebra i bibliotekę materiałów 
związanych z obszarem sieradzkim.

Założone w 1880 r. Cenna kolekcja ze względu na materiały związane z historią Sie
radza i okolic.

STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców. Obrazy, srebra i biblioteka zostały za
grabione przez Niemców, a archiwum zniszczone.

TUCHOLA — województwo pomorskie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
Zbudowany w 1784 r. na miejscu XIII-wiecznego kościoła, który spłonął. Styl klasy- 

cystyczny, piękne srebrne cyborium, które była prezentem od polskiej królowej Kon
stancji (1588-1635).

STAN OBECNY: Kościół został zburzony przez Niemców w 1939 r.
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TRZEMESZNO

TRZEMESZNO—poznan votvodship 
RELIGIOUS BUILDINGS 

CHURCH TBEASUBY

Contained raluable works of art, such as Roinanesque chalices, 
reliquaries, jewellery, liturgical piąte and vestments.
Collected sińce the 12th century, the time of the Church’s foundation.

Pbesent Facts : Before the outbreak of war hidden in Lublin 
province. The place of hiding was discovered by Germans and the 
Treasury confiscated. Church in Trzemeszno was closed.

TUBODZIN—LODŹ VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

ARCHIYES AND COLLECTION OE THE WALEWSKI FAMILY
(1) Archiyes—according to the inyentory of 1927, contained 

2,344 original documents from 1540-1925 ; 2,172 copies of documents 
from Main Archives of Warsaw (from the years 1385-1770); letters of 
the Walewski family from 1652-1926 in alphabetical order, etc. These 
were all collected by owner and represented 35 years’ work.

(2) Collection—contained picture gallery, silver, and reference 
materiał relating to Sieradz county.

Founded in 1880. Valuable collection as regards the history of 
Sieradz and its surroundings.

Pbesent Facts : Destroyed by Germans.
Pbesent Facts : Piotures, silver and reference materiał looted by 

the Germans ; archiyes destroyed.

TUCHOLA—POMERANIA VOIVODSHIP 
RELIGIOUS BUILDINGS 

RARISH CHURCH
Built in 1784 in place of 13th century church which was burnt 

down. Classical style, beautiful silver ciborium which was a present 
from the Polish Queen Constance (1588-1635).

Present Facts : Pulled down by the Germans in 1939.

305

355



TUM KOŁO ŁĘCZYCY Straty kultury polskiej

TUM KOŁO ŁĘCZYCY — województwo łódzkie
BUDOWLE SAKRALNE

KOLEGIATA
Jedna z najwspanialszych budowli wzniesionych w Polsce w stylu romańskim z pięk

nym, rzeźbionym portalem pochodzącym z llólr.
Wybudowana w XII w., ufundowana przez biskupa płockiego Aleksandra.
STAN OBECNY: Częściowo spalona, a częściowo zdemolowana przez oddziały nie

mieckie w 1939 r.

TUREK — WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
PLEBANIA

Zawierała cenne meble, obrazy i bibliotekę.
Własność ks. Florczaka.
STAN OBECNY: Zagrabione przez Niemców w latach 1939-1940.

UJAZDÓW — WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA OSTROWSKICH

Zawierała cenne rękopisy.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: skonfiskowana przez Niemców w latach 1939-1940 i przeniesiona 

do Tomaszowa, a następnie do Królewca (?).

WARSZAWA
INSTYTUCJE KULTURALNE

ARCHIWUM DEPARTAMENTU SZTUKI PRZY MINISTERSTWIE WYZNAŃ 
RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO, al. Szucha 25

Zawierało akta i dokumentację dotyczącą dzieł sztuki, ich rejestracji i ochrony.
Założone w latach 1919-20.
STAN OBECNY: Archiwum zostało ograbione przez Niemców w latach 1939-1940 

i częściowo przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Warszawie. 
Przeniesiono tam również katalogi archiwum.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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TUM NEAR ŁĘCZYCA

TUM NEAR ŁĘCZYCA—lodź voivodship 
RELIGIOUS BUILDINGS 

COLLEGIATE CHURCH

One of the most magnificent buildings in Poland ereoted in the 
Romanesque style ; beautiful, sculptured portal dating back to 1161.

Built in the 12th century ; founded by Alexander, Bishop of Płock.
Presbnt Facts : Partly burnt and partly demolished by German 

troops in 1939.

TUREK—POZNAN VOIVODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS

PARSONAGE
Contained yaluable furniture, pictures, library.
Propefty of the Rev. Florczak.
Pbesent Facts : Looted by the Germans in 1939/40.

UJAZDÓW—WARSAW VOIVODSEL1P 
CULTURAL INSTITUTIONS

LIBRARY OF THE OSTROWSKI FAMILY
Contained valuable manuscripts.
Private property.
Pbesent Facts: Confiscated by the Germans in 1939/40 and 

removed to Tomaszów, later on to Kónigsberg('?).

WARSAW
CULTURAL INSTITUTIONS

ABCHIYES AT THE ABT DEPARTMENT OF THE MINISTBY OF EDUCATION 
(Archiwum Departamentu Sztuki przy Ministerstwie W.R.i.O.P.), 
25, Szucha Alley.

Contained records and documents relating to works of arb, and 
their registration and protection.

Founded in 1919-20.
Pbesent Facts : Robbed by Germans in 1939/40 ; partly taken to 

German State Archives in Warsaw. The indices were also transferred 
there.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archives.
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WARSZAWA — ciąg dalszy

ARCHIWUM PRZY CENTRALNEJ BIBLIOTECE JUDAISTYCZNEJ, 
ul. Tlomackie 7

Archiwum znajdowało się przy Wielkiej Synagodze. Znajdowały się w nim rzadkie 
rękopisy. Najstarsze z nich pochodziły z X w.

Własność prywatna.
STAN OBECNY: Wywiezione w całości z Warszawy.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Centralna Biblioteka Judaistyczna.

ARCHIWUM KANCELARII PREMIERA, ul. Krakowskie Przedmieście 46-48
Zawierało akta i dokumentację dotyczącą działalności kancelarii.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców i przeniesione do Niemieckiego 

Archiwum Państwowego w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Kancelaria Premiera.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU ADMINISTRACYJNEGO 
ul. Miodowa 24

Zawierało akta i dokumenty związane z działalnością trybunału.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w War

szawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Zawierało akta i dokumenty związane z działalnością Najwyższej Izby Kontroli.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w War

szawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ, ul. Kredytowa 2
Zawierało akta i dokumenty dotyczące parafii od 1778 r.
Własność parafii.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez władze niemieckie.
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WARSAW—cont.
archiyes of the central judaic libbaby (Archiwum przy Centralnej
Bibliotece Judaistycznej), 7, Tlomackie Street

Tłiese were at the Great Synagogue, Contained rare manuscripts 
dating back to the lOth century.

Private property.
Pbesent Facts : Entirely remoyed from Warsaw by the Germans.

See: warsaw, Cult. Inst. Central Judaic Library.

ARCHIYES OF THE CHANCERY OF THE PRIME MINISTER, 46-48, Krak.
Przedmieście Street

Contained records and docutnents relating to the activities of 
the Chancery.

State property.
Present Facts : Confiscated by the Germans and taken to the 

German State Arcłiiyes in Warsaw.
See : warsaw, Cult. Inst. Chancery of the Prime Minister.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archiwes.

ABCHIVES OF THE CHIEF ADMINISTBATIYE TBIBUNAL (Archiwum Naj-
wyzszego Trybunału Administracyjnego), 24, Miodowa Street

Contained records and documents relating to the activities of this 
office.

State property.
Present Facts : Remoyed to the German State Archives in 

Warsaw.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archines.

archives of the chief BOARD of control (Archiwum Najwyższej
Izby Kontroli)

Contained records and documents relating to the activities of the 
Chief Board of Control.

State property.
Present Facts : Remoyed by the Germans to the German State 

Archives in Warsaw.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archiues.

abchives of the EYANGELICAL PABISH (Augsburg denomination),
2, Kredytowa Street

Contained documents and records relating to the parish, dating 
from 1778.

Property of the parish.
Present Facts : Confiscated by German authorities.
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WARSZAWA — ciąg dalszy

ARCHIWUM POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
Zawierało akta i dokumenty związane z działalnością Powszechnego Zakładu Ubez

pieczeń Wzajemnych.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: We wrześniu 1939 r. spalono całą dokumentację dotyczącą wyce

ny nieruchomości.

ARCHIWUM KOMISARIATU RZĄDU NA MIASTO WARSZAWĘ, 
ul. Senatorska 16

Zawierało akta i dokumenty dotyczące działalności urzędu.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: W trakcie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. spalone zosta

ły akta z wydziałów: handlu, transportu, pracy i spraw społecznych.

ARCHIWUM TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO, pl. Mała
chowskiego 6

Instytucja założono w 1825 r.
Zawierała akta związane z działalnością towarzystwa, czyli z wyceną własności ziem

skiej, oraz dokumenty kredytowe.
STAN OBECNY: W trakcie bombardowania we wrześniu 1939 r. większa część ar

chiwum uległa zniszczeniu. Przed pożarem ocalało około 8000 map własności ziem
skiej. Niemcy przenieśli je do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Warszawie. 
W czasie bombardowania spłonął również dach i górne piętra archiwum.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE, ul. Nalewki 2a
Zawierało akta i dokumenty związane z działalnością sądu okręgowego w ilości po

nad 1000000 tomów.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Całe archiwum spłonęło we wrześniu 1939 r.
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WARSAW

WARSAW—cont.
archiyes of the geneeal INSURANCE society (Archiwum Powszech
nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych)

Contained records and documents concerning the aetivities of the
General Insurance Society.

State property.
Present Facts : In September, 1939, the complete records of 

yaluation of real estate were burnt.

ARCHIYES OF THE GOYERNMENT COMMISSAR FOR THE CITY OF WARSAW 
(Archiwum Komissariatu Rządu na m. Warszawę), 16, Senatorska 
Street

Contained records and documents relating to the actiyities of this 
office.

State property.
Present Facts : The records of the following departments were 

burnt in September, 1939, during the siege of Warsaw : Commerce, 
Transport, Labour and Social Welfare.

archiyes of the land credit society (Archiwum Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego), 6, Małachowskiego Square

The Institution was founded in 1825.
Contained records connected with the activities of the Society, i.e., 

yaluations of landed property and credit documents.
Present Facts : During bombardment in September, 1939, the 

greater part of the records were lost. About 8,000 maps of landed 
properties connected with the Institution were saved from fire. The 
Germans took them to German State Archiyes in Warsaw. Also the 
roof of the building and part of the upper storeys were burnt.
See : warsaw, Germ, Inst. German State. Archiyes.

ARomvES of the law courts (Archiwum Sadu Okręgowego w War
szawie), 2a, Nalewki Street

Contained records and documents relating to the actiyities of the 
District Magistrate’s Office, over 1,000,000 yolumes.

State property.
Present Facts : The entire Archives were burnt in September,
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WARSZAWA — ciąg dalszy

ARCHIWUM BIBLIOTEKI KRASIŃSKICH, ul. Okólnik 9
Zawierało archiwum rodziny Krasińskich oraz archiwalia innych polskich rodów. Ar

chiwum zawierało również bogatą kolekcję autografów królewskich, aktów własności, 
map oraz planów.

Założone w 1860 r.
Instytucja była własnością prywatną, ale miała charakter instytucji publicznej.
STAN OBECNY: Budynek biblioteki uległ zniszczeniu 24 i 25 września 1939 r. w wy

niku ostrzału artyleryjskiego i wybuchu 3 bomb lotniczych.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Krasińskich.

ARCHIWUM PRZY BIBLIOTECE ZAMOYSKICH, ul. Żabia 4
Zawierało zbiór korespondencji kanclerza Zamoyskiego (XVI w.), bardzo cenne rę

kopisy związane z historią Polski od XVI w., listy i mapy.
Archiwum założono w 1589 roku.
STAN OBECNY: W trakcie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku całkowicie 

spłonęło 18 pomieszczeń, w których znajdowało się archiwum i biblioteka.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Zamoyskich.

ARCHIWUM GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Zawierało akta dotyczące politycznego i gospodarczego rozwoju państwa polskiego.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Archiwum spłonęło prawie całkowicie podczas oblężenia Warsza

wy w 1939 r. wraz z dokumentami dotyczącymi spisu ludności z 1931 roku.

ARCHIWUM MINISTERSTWA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH, 
ul. Senatorska 16 i ul. Bielańska 9

Zawierało akta i dokumenty dotyczące Ministerstwa.
Własność państwa.
STAN OBECNY: We wrześniu 1939 roku spłonęły prawie wszystkie dokumenty 

z wszystkich departamentów ministerstwa. Nieliczne, które ocalały, zostały zabrane do 
Niemieckiego Archiwum Państwowego w Warszawie.
PATRZ WARSZAWA: Inst. Kult., Ministerstwo Rolnictwa.
PATRZ WARSZAWA: Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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WARSAW—cont.
ABCHIVBS AT THB LIBRARY OB THE KRASIŃSKI FAMILY, 9, Okólnik Street 
three bombs.

Contained archives of the Krasiński family, and deposited archives 
of several otlier Polish families, a rich oollection of royal autographs, 
muniments, maps and plans.

Founded in 1860.
Private property, but had the character of a public institution.
Present Facts : Library building was damaged on the 24th and 

25th September, 1939, when it was fired at by artillery ; also hit by 
three bombs.
See : wabsaw, Guli. Inst. Library of the Krasiński family.

ARCHIVES AT THE LIBRARY OF ZAMOYSKI FAMILY, 4, Żabia Street
Contained the collected correspondence of Chancellor Zamoyski 

(16th century), very valuable manuscripts relating to the history of Po- 
land from the 16th century—letters and maps.

Founded in 1589.
Present Facts : During the siege of Warsaw in September, 1939, 

18 rooms containing the Archives and Library were completely burnt. 
See : warsaw, Guli. Inst. Library of Zamoyski family.

archives of the main Office of statistics (Archiwum Glownego 
Urzędu Statystcznego)

Contained records relating to political and eeonomic development 
of the Polish State.

State property.
Present Facts : Almost completely burnt during the siege of War

saw in 1939, together with the documents relating to the census of 
1931.

ABCHIVES OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRICULTUBAL 
beforms, 15, Senatorska Street and 9, Bielańska Street

Contained records and documents concerning the Ministry of 
Agriculture and Agricultural Reform.

State property.
Present Facts : In September, 1939, nearly all records from all 

departments were burnt. The very few remaining ones were taken 
to the German State Archives in Warsaw.
See : warsaw, Cult. Inst. Ministry of Agriculture.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archires.
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WARSZAWA — ciąg dalszy

ARCHIWUM MINISTERSTWA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO, al. Szucha 25

Zawierało akta i dokumenty dotyczące działalności Ministerstwa.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Archiwum pozostało nietknięte w czasie oblężenia Warszawy we 

wrześniu 1939 r. Gestapo, które zajęło budynek, wyrzuciło cała zawartość archiwum do 
kilku pomieszczeń, a następnie przeznaczyło ja na przemiał. Niewielka część archiwum 
została przeniesiona do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Ministerstwa Wyznań Rei. i Oświeć. Publ. 
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM MINISTERSTWA FINANSÓW, ul. Rymarska 3-5
Zawierało akta dotyczące rozwoju polskiego systemu finansowego w latach 1918- 

1939.
Własność państwa.
STAN OBECNY: Znaczna część archiwum spłonęła w trakcie bombardowania War

szawy w 1939 r. Nieliczne niezniszczone dokumenty zostały przeniesione do Niemiec
kiego Archiwum Państwowego w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Ministerstwo Finansów.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH ul. Wierzbowa 1
Zawierało akta i dokumenty dotyczące polskiej polityki zagranicznej w latach 1918- 

1939.
Utworzone w roku 1919. Własność państwa.
STAN OBECNY: Przed okupacją Warszawy, archiwum zostało częściowo ewaku

owane. Pozostała część spłonęła albo została przeniesiona do Wrocławskiego Archi
wum Państwowego, gdzie władze niemieckie przeznaczyły przywiezione dokumenty na 
przemiał. Pozostała część dokumentów została wywieziona do Berlina i wykorzystana 
w publikacji Dokumente zur Yorgeschichte des Krieges.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

ARCHIWUM MINISTERSTWA PRZEMYSŁU I HANDLU ul. Elektoralna 2
Zawierało akta i dokumenty dotyczące działalności Ministerstwa.
Własność państwa.
STAN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w War

szawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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WARSAW—cant.
arohives oi? the ministry oi? educatiow, 25, Aleja Szucha Street

Contained records and documents relating to the activities of this 
Ministry.

State property.
Prbsent Facts : Undamaged during the siege of Warsaw in 

September, 1939 ; the Gestapo, who occupied the building, threw 
the entire contents of the archives into several rooms and then turned 
the documents and records into paper pulp. A smali part was taken 
to the German State Archives in Warsaw.
See : warsaw, Guli. Inst. Library of the Ministry of Education.
See : warsaw, Germ. Insi. German State Archwes.

archwes OJF the ministry of finance, 3-5, Rymarska Street
Contained records relating to the development of Polish finance 

from 1918-1939.
State property.
Present Pacts : Greater part burnt during the bombardment of 

Warsaw in 1939. The few remaining documents were taken to the 
German State Archwes in Warsaw.
See : warsaw, Gult. Inst. Ministry of Finance.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archwes.

AROHIYES of ministry for foreign AEFAIRS, 1, Wierzbowa Street
Contained records and documents relating to Poland’s foreign 

policy from 1918 to 1939.
Organised in 1919. State property.
Present Facts : Before the occupation of Warsaw, the archwes 

were partly evacuated ; the remainder were either burnt or taken 
to the Breslau State Archwes by the Germans. There, most of the 
documents were turned into paper pulp by the German authorities. 
The remainder were taken to Berlin and used in the publication 
“ Dokumente zur Yorgeschichte des Krieges.”
See : warsaw, Gult. Inst. Ministry for Foreign Affairs.

arohives of the ministry of industry and commerce, 2, Elektoralna 
Street

Contained records and documents relating to the actwities of the 
Ministry of Industry and Commerce.'

State property.
Present Facts : Removed by the Germans to the German State 

Archwes in Warsaw.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archwes.
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WARSZAWA — ciąg dalszy

ARCHIWUM MINISTERSWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, ul. Nowy Świat 69
Zawierało akta i dokumenty dotyczące działalności Ministerstwa.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: We wrześniu 1939 r. akta gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i departamentu politycznego spłonęły w trakcie bombardowania. Pozostałe akta zosta
ły zabrane do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI, ul. Długa 7
Zawierało akta i dokumenty dotyczące działalności Ministerstwa.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w War

szawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM MINISTERSTWA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ul. Długa 38-40
Zawierało akta i dokumenty dotyczące Ministerstwa.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w War

szawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM MINISTERSTWA POCZTY I URZĘDÓW TELEGRAFICZNYCH 
ul. Warecka 16

Zawierało akta i dokumenty dotyczące Ministerstwa.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: W styczniu 1940 r. przeniesione do Niemieckiego Archiwum Pań

stwowego w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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ARCHTFES OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR, 69, Nowy Świat Street

Contained records and doeuments relating to the activities of the 
Ministry of the Interior.

State property.
Pbesent Faots : In September, 1939, records in the Minister’s 

rooin and the Political Department were bumt during bombardment. 
The remaining records were taken to the German State Archiyes in 
Warsaw.
See : wabsaw, Cult. Inst. Ministry of the Interior.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archwes.

arohives of the ministby of jhstioe, 7, Długa Street
Contained records and doeuments concerning the activities of the 

Ministry of Justice.
State property.
Pbesent Faots : Remoyed by the Germans to the German State 

Archives in Warsaw.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archwes.

ARCHIYES OF THE MINISTBY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE, 38-40, 
Długa Street

Contained records and doeuments relating to the Ministry of Social 
Welfare.

State property.
Pbesent Faots : Remoyed by the Germans to the German State 

Archiyes in Warsaw.
See : warsaw, Cult. Inst. Library of the Ministry of Labour and 

Social Welfare.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archwes.

ABCHIVES OF THE MINISTRY OF POST AND TELEGRAFII OFFICES, 16, 
Warecka Street

Contained records and doeuments relating to the Ministry of Post 
and Telegraph Offices.

State property.
Pbesent Faots : Remoyed by the Germans to the German State 

Archiyes in Warsaw in January, 1940.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archwes.
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ARCHIWUM MINISTERSTWA TRANSPORTU, ul. Chałubińskiego 4
Zawierało akta i dokumenty dotyczące działalności Ministerstwa.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w War

szawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Ministerstwa Transportu.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niernieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM MINISTERSTWA WOJNY
Zawierało akta i dokumenty dotyczące działalności Ministerstwa.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Budynek spłonął we wrześniu 1939 r. wraz ze wszystkimi doku

mentami, które się w nim znajdowały. Następnie Niemcy zburzyli pozostałości bu
dynku.

ARCHIWUM AKT NOWYCH ul. Długa 13
Zawierało około 100000 woluminów dokumentów dotyczących niemieckiej i au

striackiej okupacji Polski. Archiwum Akt Dawnych zawierało również archiwum byłe
go, niemieckiego gubernatora generalnego.

Archiwum posiadało w swych zbiorach również dokumenty dotyczące dawnych insty
tucji niepodległej Polski, np. dokumenty kancelarii! głowy państwa.

Archiwum założono w 1930 r.
Własność państwa.
STAN OBECNY: W listopadzie 1939 r. przeniesiono część archiwum do Niemiec

kiego Archiwum Wojskowego w Poczdamie, zwłaszcza akta dotyczące niemieckiej i au
striackiej okupacji Polski w latach 1914-1918.

Dokumenty dotyczące obszaru Galicji, które zostały przekazane Polsce zgodnie 
z umową z 1932 r., zostały zabrane do Wiednia. Pozostałe akta przeniesiono do Nie
mieckiego Archiwum Państwowego w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM AKT DAWNYCH ul. Jezuicka 1 i Fort Sokolnickiego.
Zawierało ponad 500000 tomów dokumentów, włącznie z aktami rosyjskiego wice

króla, oraz aktami urzędu namiestnika Królestwa Kongresowego (1815-1915). W ar
chiwum znajdowały się również akta Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego (1807), 
akta tymczasowej Rady Najwyższej (1813-1814), dokumenty związane z centralnymi 
władzami powstańczymi (1830-1831), oraz dokumenty związane z komisjami badający
mi ruchy niepodległościowe w Królestwie.
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archiyes of the ministry oi? transport, 4, Chałubińskiego Street

Contained records and documents connected with the activities of 
the Ministry of Transport.

State property.
Present Facts : Romoved by the Germans to the German State 

Archiyes in Warsa w.
See : warsaw, Gult. Inst. Library of the Ministry of Transport.
See : WARSAW, Germ. Inst. German State Archiyes.

ARCHIYES OF THE MINISTRY OF WAR

Contained records and documents concerning the activities of the 
Ministry of War.

State property.
Present Facts : The building was burnt in September, 1939, and 

with it all documents which had remained there. Later on the building 
was pulled down by the Germans.

archiyes of new records (Archiwum Akt Nowych), 13, Długa Street
Contained about 100,000 yolumes of records relating to the German 

and Austrian occupation of Poland, including also the former archiyes 
of the German Go vernor-General. The archiyes also contained the 
out-of-date records of the Central Institutions of Independent Poland, 
such as documents from the Chief of State’s office.

Founded in 1930.
Property of the State.
Present Facts : Partly taken to German Military Archiyes in 

Potsdam in Noyember, 1939, particularly those records relating to 
the German and Austrian occupation of Poland in 1914-1918. Docu
ments concerning the former province of Galicia which the Austrian 
Government, by an agreement in 1932, had handed over to the Polish 
Goyernment, were taken to Vienna; the remaining records were 
removed to the German State Archiyes in Warsaw.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archwes.

archiyes of old becords (Archiwum Akt Dawnych), 1, Jezuicka Street 
and Fort Sokolnickiego

Contained over 500,000 volumes, including records from the Russian 
Viceroy’s and the Governor-General’s office (1815-1915); records 
and documents of the Goyerning Commission of the Duchy of Warsaw 
(1807), of the temporary Goyerning Commission (1813-1814), of the
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W archiwum znajdowały się również dokumenty związane z ruchem rewolucyjnym 
(1904-1908), oraz około 2650 map i planów. Przed wybuchem wojny złożono tam rów
nież zbiory Archiwum Greckiego Konsystorza Prawosławnego.

Własność państwa.
STAN OBECNY: Archiwum Akt Dawnych wraz z Archiwum Greckiego Konsysto

rza Prawosławnego zostały skonfiskowane przez władze niemieckie.

ARCHIWUM AKT DAWNYCH KONSYSTORZA
EWANGELICKO-REFORMOWANEGO, ul. Leszno 16

Zawierało akta dotyczące konsystorza od roku 1776.
Własność konsystorza.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez władze niemieckie.

ARCHIWUM INSTYTUTU DO BADANIA WSPÓŁCZESNEJ HISTORII 
POLSKIEJ IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, Al. Ujazdowskie

Zawierało materiały na temat działalności Piłsudskiego, archiwum Polskiej Partii So
cjalistycznej do roku 1909, materiały związane z polskim ruchem niepodległościowym 
od roku 1865 ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rewolucyjnego (1904-1908), a tak
że dokumenty związane z polskimi organizacjami zbrojnymi w trakcie wojny w latach 
1914-1918.

Celem instytutu były badania współczesnej historii Polski.
Własność państwa.
STAN OBECNY: Archiwum częściowo spłonęło w czasie oblężenia Warszawy 

w 1939 r., pozostała część została skonfiskowana przez Niemców.

ARCHIWUM UNIWERSYTETU IM. J. PIŁSUDSKIEGO, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26-28

Zawierało akta i dokumenty dotyczące rektorów, dziekanów i studentów uczelni.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: We wrześniu 1939 r. wszystkie dokumenty dotyczące rektorów 

i dziekanów zostały spalone. Ocalało jedynie archiwum studentów. Pozostałe doku
menty, akta, indeksy itp. zostały wyrzucone z pomieszczeń, w których się znajdowały, 
na korytarze przez żołnierzy niemieckich, którzy kwaterowali w pomieszczeniach uni
wersytetu.
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Central Insurgent Authorities (1830-1831), and of the commissions in- 
yestigating independence movements in the Kingdom ; also documents 
relating to the revolutionary moyement (1904-1908), and c.a. 2,650 
maps and plans. The Arcłnves of Greek Orthodox Consistory were 
deposited there before the outbreak of war.

Property of the State.
Pbesent Facts : Confiscated by the German authorities, together 

with Archives from Greek Orthodox Consistory.

ARCHIVES OF OLD BECOBDS OF THE BEFOBMED-EVANGELICAŁ CONSISTOBY 
(Archiwum Akt Dawnych Konsystorza Ewangelicko Reformowanego), 
16, Leszno Street

Contained records relating to the consistory dating from 1776.
Property of the Consistory.
Pbesent Facts : Confiscated by the German authorities.

archives OF the Piłsudski institute (Archiwum Instytutu do 
Badania Współczesnej Historii Polskiej im. Jozefa Piłsudskiego), 
Ujazdowskie Av.

Contained materiał on Piłsudski’s activities; the archives of the 
Polish Socialist Party up to 1909 ; materiał relating to the Polish 
Independence Movement dating from 1865 with special reference to the 
Revolutionary Movement (1904-1908); ałso records relating to the 
Polish Military Organization during the 1914-1918 war.

Institute’s purpose was research on contemporary history of Poland.
Property of the State.
Pbesent Facts : Partly burnt during the siege of Warsaw in 1939. 

The remainder confiscated by the Germans.

abchiyes of the PIŁSUDSKI university, 26-28, Krakowskie Przed
mieście Street

Contained records and documents relating to the rectors and deans, 
and also studenfs records.

State property.
Pbesent Facts : In September, 1939, all the rectors’ and almost all 

the deans’ documents were burnt; only the students’ archives were 
saved. The romaining documents, records, indices, etc., were thrown
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Żołnierze bezmyślnie zniszczyli większość dokumentów. Tą część archiwum, która oca
lała, Niemcy włączyli do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Uniwersytet im. J. Piłsudskiego.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM PRZY BIBLIOTECE PRZEŹDZIECKICH, ul. Foksal 6
Zawierało archiwa Przeździeckich, Tyzenhauzów, Radziwiłłów oraz innych polskich 

rodów. Archiwum zawierało również zbiór manifestów i rozkazów władz powstańczych 
z lat 1863-1864.

Założone w 1870 r.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. większa część ar

chiwum została zniszczona i spalona.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Przeździeckich.

ARCHIWUM OŚWIECENIA PUBLICZNEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 26-28
Zawierało akta i dokumenty związane z organizacją szkół i systemu szkolnictwa 

w dziewiętnastowiecznej Polsce (1807-1918). Archiwum zawierało również ustawy 
o szkolnictwie uchwalone przez władze niepodległej Polski do 1929 r. W sumie znajdo
wało się tam około 100000 tomów akt. Archiwum było źródłem informacji na temat 
polskiego systemu szkolnictwa.

Założone w 1807 r. Zreorganizowane w 1866 r.
STAN OBECNY: Archiwum spłonęło w trakcie bombardowania Warszawy w 1939 r.

ARCHIWUM PROKURATORII GENERALNEJ, ul. Kopernika 36-40
Zawierało akta i dokumenty związane z działalnością Prokuratorii Generalnej.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: We wrześniu 1939 r. akta z trzeciego i piątego oddziału prokura

torii zostały spalone. Oddział trzeci zajmował się własnością ziemską oraz dzierżawą; 
oddział piąty systemem melioracji, leśnictwem, górnictwem, handlem, oraz przemy
słem stoczniowym. Spalono również akta z kancelarii generalnej. Pozostała część zosta
ła przeniesiona do Niemieckiego Archiwum Państwowego w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Prokuratom Generalnej.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.
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haphazard in heaps in the passages, by the German soldiers who were 
billeted in some University pavilions ; the soldiers wantonly destroyed 
a great part of them, the remainder included into German State 
Archives in Warsaw.
Sbe : warsaw, Cult. Inst. Piłsudski University.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archives.

ARCHTVES AT THE LIBRARY OF THE PRZEZDZIECKI FAMILY, 6, Foksal 
Street

Contained archives of the Przezdziecki, Tyzenhauz, Radziwiłł, and 
several other old Polish families ; ałso collection of manifestos and 
orders of the dayo f the insurgent authorities, from the years 1863/1864.

Founded in 1870.
Private property.
Present Facts : In September, 1939, a great part of the archives 

were destroyed and burnt during the siege of Warsaw.
See : warsaw, Cult. Inst. Library of Przezdziecki family.

archives of Public enlightenment (Archiwum Oświecenia Pub
licznego), 26-28, Krakowskie Przedmieście Street

Contained records and documents connected with the organisation 
of schools and the school system in Poland in the 19th century (1807- 
1918). Ałso education Acts passed by the authorities of Independent 
Poland up to 1929. Altogether there were about 100,000 volumes. 
The Archives were the source of all information concerning the Polish 
school system.

Founded in 1807 ; re-organised in 1866.
Present Facts: BurntduringthebombardmentofWarsawin 1939.

archives of the public prosecutor’s Office (Archiwum Prokuratorii 
Generalnej), 36-40, Kopernika Street

Contained records and documents connected with the activities of 
the Public Prosecutor’s Office.

State property.
Present Facts : In September, 1939, the records of the 3rd (landed 

properties, lease-holdings) and 5th (water engineering, forestry, mining, 
commerce, shipping) departments were burnt, also records of the 
General Chancery with names’ register. The remainder were taken 
to the German State Archives in Warsaw.
See : warsaw, Cult. Inst. Library of the Public Prosecutor’s Office. 
See : warsaw, Germ. Inst. German State Archwes.
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ARCHIWUM RAPPERSWILSKIE, Al. Ujazdowskie
Zawierało dekrety, dokumenty centralnych władz powstania styczniowego 1863-64, 

oraz dokumenty i rozkazy polskich związków rewolucyjnych we Francji, Szwajcarii 
i Wielkiej Brytanii (1831-1867).

Własność państwa.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczone w trakcie oblężenia Warszawy w 1939 r., 

a częściowo skonfiskowane wraz z zawartością Archiwum Wojskowego i wywiezione do 
Poczdamu.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Wojskowe.

ARCHIWUM SEJMU I SENATU ul. Wiejska 4-6-8
Zawierało akta i dokumenty dotyczące działalności Sejmu i Senatu.
Własność państwa.
STAN OBECNY: Przeniesione do Niemieckiego Archiwum Państwowego w War

szawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Sejmu i Senatu.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemieckie Archiwum Państwowe.

ARCHIWUM SKARBOWE ul. Rymarska 5
Zawierało akta władz skarbowych od roku 1494 aż po wiek XIX, akta dotyczące kwe

stii chłopskiej w Królestwie Polskim, oraz akta związane z Bankiem Chłopskim. Archi
wum zawierało również projekty ustaw oraz akta od roku 1829, które dotyczyły 
założenia oraz rozwoju Banku Polskiego. Dokumenty te pokazywały zakres działalno
ści Banku Polskiego, oraz jego rolę nie tylko jako banku emisyjno-depozytowego, ale 
przede wszystkim jako banku przemysłowego. W sumie w archiwum znajdowało się 
około 350000 tomów akt i biblioteka licząca ponad 2000 tomów.

Archiwum założono w 1871 r.
STAN OBECNY: W trakcie bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 r. archi

wum zostało spalone. Całkowicie zniszczona została jedna trzecia akt (około 120000 
tomów), oraz katalogi wraz z cenną biblioteką. Pozostała część dokumentów, przecho
wywana w innym budynku, ocalała. Spośród spalonych dokumentów najcenniejsze by
ły te dotyczące własności chłopskiej od daty uwłaszczenia chłopów (1884), aż do 1915 r. 
Akta te miały ogromne znaczenie w związku z reformami rolnymi. Również spalona bi
blioteka, katalogi, akta dotyczące stanu zalesienia oraz własności państwa miały 
ogromne znaczenie jako dokumentacja sytuacji gospodarczej Polski w XIX w.
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abohives of the bappebswil libbaey (Archiwum Rapperswilskie), 
Ujazdowskie Av.

Contained enactments and documents of the central authorities of 
the 1863-64 insurrection, also records and orders of the Polish Revo- 
lutionary Associations in France, Switzerland and Great Britain 
(1831-1867),

Property of the State.
Pbesent Pacts : Partly destroyed during the siege of Warsaw 

in 1939, partly confiscated together with the eontents of the Military 
Archives and transferred to Potsdam.
See : wabsaw, Cult. Inst. Military Archiues.

ABCHIYES of the sejm (pabliament) and senate, 4-6-8, Wiejska Street
Contained records and documents relating to the activities of the 

Sejm and Senate.
State property.
Pbesent Pacts : Remoyed by the Germans to the German State 

Archives in Warsaw.
See : wabsaw, Cult. Inst. Library of the Sejm (Parliament) and Senate. 
See : wabsaw, Germ. Inst. German State Archives.

abchives of the treasuby (Archiwum Skarbowe), 5, Rymarska Street
Contained records of Treasury authorities from 1494, until the 

19th century, records relating to peasant ąuestions of the Kingdom 
of Poland, and to the Peasant Bank; also enactments [and records 
dating from 18'29, concerning the foundation and development of the 
Bank of Poland, showing the scope of its activities, the dominating 
feature of which was the role it played not only as a bank for issue 
and deposit but also as an industrial bank. There were altogether 
about 350,000 volumes, and the Reference Library, over 2,000 vohunes.

Founded in 1871.
Pbesent Pacts : Burnt during the bombardment of Warsaw in 

September, 1939. One-third of the records (about 120,000 volumes) 
and inventories, together with a valuable library were completely 
destroyed. The remaining records, which were kept in another 
building, were saved. Of those which were burnt, the most valuable 
ones were documents relating to the property of peasants from the 
datę of enfranchisement (1884) until 1915. The records were of great 
importance with regard to the agricultural reforma. Library and maps, 
indices, records relating to forestry conditions and State property, all 
of major importance as records of economic affairs in Poland in the 
19th century, were also burnt.
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CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE, Fort Legionów oraz ul. Zakroczymska
Zawierało ponad 100000 tomów, oraz akta carskich władz wojskowych z czasów pol

skiego Królestwa Kongresowego. Archiwum zawierało również dokumenty dotyczące 
Armii Polskiej z czasów I wojny światowej (Legiony, Polskie Siły Zbrojne w Rosji, Pol
ska Armia we Francji itp.), oraz z czasów wojny polsko-bolszewickiej (1918-1920). 
W archiwum były także dokumenty dotyczące powstań śląskich (1918-1921).

Archiwum założono w 1918 r.
STAN OBECNY: W latach 1939-1940 archiwum wywieziono do Niemieckiego Ar

chiwum Państwowego w Poczdamie.

ARCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCH ul. Długa 24
Zawierało akta z kancelarii królewskiej, akta władz państwa polskiego sprzed rozbio

rów, dokumenty sądowe, akta dotyczące historii miast polskich, jak również akta sądów 
polskich z XIX w., oraz akta austriackie i pruskie z lat 1796-1807. W sumie około 
1800000 akt.

Archiwum założono w 1808 r.
Własność państwa.
STAN OBECNY: Pod koniec 1939 r., Niemcy przenieśli do Berlina wszystkie akta 

związane z administracją pruską w latach 1796-1807. Dokumenty te zostały wcześniej 
przekazane Księstwu Warszawskiemu zgodnie z postanowieniami Traktatu w Tylży 
(1807), ponieważ związane one były z obszarami odebranymi zaborcy pruskiemu 
w trakcie kampanii 1806-1807, z których utworzono Księstwo Warszawskie. Niemcy 
usprawiedliwiali zagarnięcie dokumentów tym, że stanowią one dowód ich prawa do 
ziem polskich, nie zważając na fakt, że dokumenty te zostały wcześniej zwrócone Pol
sce w wyniku międzynarodowego porozumienia, podpisanego również przez króla pru
skiego.

Do Państwowego Archiwum w Królewcu przeniesionych zostało kilkadziesiąt perga
minowych dokumentów pochodzących z archiwum krzyżackiego. Wcześniej, zgodnie 
z Traktatem Toruńskim (1467), dokumenty te przekazano Polsce wraz z ziemiami, któ
re Polska odzyskała według tego samego traktatu. Dr Randt opublikował w „Die Burg” 
Jahrg. 2, Heft I, 1941, zdjęcie jednego z tych pergaminowych dokumentów, w którym 
Konrad Mazowiecki nadaje Krzyżakom ziemię chełmińską w 1228 r. Zdjęcie opatrzo
ne jest przypisem: „Orig. Perg. aus dem Hauptarchiv in Warschau, Jetzt im Staatsar- 
chiv Kónigsberg”.

Wszystkie akta dotyczące miast polskich na Śląsku przeniesiono do Katowic. Akta 
administracyjne obszaru olkuskiego (od 1367 do XVIII w.) przeniesiono do Oddziału 
Katowickiego Wrocławskiego Archiwum Państwowego. Najstarsze pieczęcie miejskie 
Warszawy, Krakowa, oraz Lublina zabrane zostały do Królewca.
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central military archiyes, Fort Legionów, Zakroczymska Street

Contained over 100,000 volumes and reeords of the Tsarist military 
authorities from the time of the Polish Congress Kingdom; also 
documents relating to the Polish Army from the time of the first 
World War (The Legions, The Polish Foroes in Russia, The Polish 
Army in France, etc.), and during the Polish-Soviet War (1918-1920) 
and the Silesian Risings (1918-1921).

Founded in 1918.
Present Facts : Taken away to German Military Archives (Heere- 

sarchiv) in Potsdam in 1939/40.

main AB0mvES of old RBCORDS (Archiwum Główne Akt Dawnych), 
24, Długa Street

Contained reeords from the Royal Chancery and authorities of the 
Polish State before Partitions, documents from the law courts, reeords 
relating to the towns in bygone days; also reeords of the Polish law 
courts from the 19th century, Austrian and Prussian reeords from the 
years 1796-1807, numbering in all about 1,800,000.

Founded in 1808.
Property of the State.
Present Facts : At the end of 1939 the Germans took to Berlin all 

reeords of Prussian administration (1796-1807), which at one time had 
been handed over to the Kingdom of Warsaw in accordance with the 
Treaty of Tilsit (1807), as the reeords were connected with those parta 
of Poland reconquered from the Prussians during the campaign of 
1806-7, which became the Kingdom of Warsaw. The Germans explained 
this on the ground that these reeords were proof of their right to 
Poland, in spite of the fact that the reeords had been returned to 
Poland, as the result of an International agreement, signed by the 
King of Prussia. Several score parchment documents, which originally 
came from the Archives of the Order of Teutonic Knights and had beeii 
given to Poland by the Treaty of Toruń (1467), together with that 
part of Poland which was regained by this Treaty, were removed to 
the State Archiwes in Kónigsberg. (Dr. Randt published in “ Die 
Burg,” Jahrg. 2, Heft I, 1941); the photograph of one of those parch
ment documents—the one in which Conrad of Masovia presented 
Chełmno province to the Teutonic Knights in 1228. The photograph 
bears the footnote, “ Orig. Perg. aus dem Hauptarchiy in Warschau, 
Jetzt im Staatsarchiv Kónigsberg ”). All documents concerning 
Polish towns in Silesia were taken to Katowice. Administratiye reeords 
of Olkusz proyince (1367-18th century) were taken to Katowice Depart
ment of Breslau State Archives. The oldest seals of the towns of

327

377



WARSZAWA Straty kultury polskiej

WARSZAWA — ciąg dalszy

W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 listopada 1941 r. władze niemieckie nakazały prze
niesienie do Poznania wszystkich akt dotyczących zachodniej Polski. Do Poznania już 
wcześniej przywieziono ponad 400 dokumentów z okresu od XIII do XVIII w.

ARCHIWUM WOJSKOWE, ul. Długa 13
Zawierało akta związane z austriackimi i niemieckimi władzami okupacyjnym pod

czas I wojny światowej. W sumie znajdowało się tam około 95135 tomów akt.
Założone w 1918.
STAN OBECNY: W latach 1939-1940 przeniesione do Niemieckiego Archiwum 

Państwowego w Poczdamie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Rapperswilskie.

ARCHIWUM MIEJSKIE, budynek Arsenału
Zawierało około 300000 tomów aktów własności oraz dokumentów związanych 

z miastem Warszawą, począwszy od roku 1724.
Własność miasta Warszawy. Archiwum zreorganizowano w 1935 r.
STAN OBECNY: Częściowo skonfiskowane przez władze niemieckie.

ARCHIWUM GENERALNEGO INSPEKTORATU SIŁ ZBROJNYCH, 
Al. Ujazdowskie 135

Zawierało akta dotyczące systemu obronnego Polski.
STAN OBECNY: Budynek całkowicie zniszczony we wrześniu 1939 r. wraz ze znaj

dującą się w nim dokumentacją, której władze polskie wcześniej nie usunęły z budyn
ku.

CENTRALNA BIBLIOTEKA JUDAISTYCZNA przy Wielkiej Synagodze
Centralna Biblioteka Judaistyczna przy Wielkiej Synagodze była głównie biblioteką 

naukową specjalizującą się w „judaikach” i dziełach dotyczących narodów semickich. 
Biblioteka zawierała również zbiór dziel polskich i zagranicznych związanych z juda
izmem, kolekcję skarbów sztuki z Bliskiego Wschodu, a także unikalne rękopisy. Naj
starsze z nich sięgały X w. W sumie w bibliotece znajdowało się ponad 33 000 tomów.

Bibliotekę założyła Gmina Żydowska Warszawy w 1879 r.
STAN OBECNY: W latach 1939-1940 cała biblioteka wraz z katalogami i spisami in

wentarzowymi została wywieziona przez Niemców, prawdopodobnie do Wiednia.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Centralnej Biblioteki Judaistycznej.
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Warsaw, Cracow and Lublin were taken to Konigsberg. During 
the period between April Ist and October 30th, 1941, the German 
authorities ordered tbe removal to Poznan of all records concerning 
Western Poland. A nunaber of separate documents from tbe 13th to 
the 18th centuries (over 400) had already been sent to Poznan.

military archives, 13, Długa Street
Contained records of Austrian and German oceupation authorities 

from the Great War. There were altogether about 95,135 volumes.
Founded in 1918.
Present Facts : Taken to German Military Archives in Potsdam 

in 1939/40.
See : warsaw, Oult. Inst. Archwes of the Rapperszoil Library.

municipal archives, The Arsenał Buildings
Contained about 300,000 volumes of deeds and documents relating 

to the City of Warsaw, beginning with the year 1724.
Property of the City. Reorganised in 1935.
Present Facts : Partly confiscated by the German authorities.

RECORD OFFICES OF THE INSPECTÓB-GENEBAL OF THE POLISH ARMED 
eorces (Archiwum Generalnego Inspektoratu Sil Zbrojnych), 135, 
Ujazdowskie Avenue

Contained records concerning the organisation of the defence of 
Poland.

Present Facts : The building was completely destroyed in Sep- 
tember, 1939, together with those documents which were still there, 
and not removed by the Polish authorities.

central judaic library (Centralna Biblioteka Judaistyczna przy 
Wielkiej Synagodze)

The Library was at the Great Synagogue; it was chiefly a research 
library which specialised in “Judaica” and Semitic works. It also 
included Polish and foreign works relating to Judaism and a collection 
of art treasures from the Middle Fast; also rare manuscripts from the 
lOth century onwards. There were altogether over 33,000 volumes.

Founded by the Jewish Community of Warsaw in 1879.
Present Facts : Entire collection, together with all catalogues and 

inventories, removed by the Germans in 1939/40, probably to Vienna. 
See : warsaw, Gutt. Inst. Archiues of the Central Judaic Library.
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CENTRALNA BIBLIOTEKA WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA 
NAUKOWEGO, ul. Śniadeckich 8

Składała się z biblioteki centralnej, oraz bibliotek poszczególnych instytutów. Miała 
charakter biblioteki naukowej i zawierała ponad 50000 tomów, zbiór książek z dziedzi
ny mineralogii, radiologii i antropologii.

Bibliotekę założono w 1908 r., głownie ze spadków i darowizn członków towarzy
stwa.

STAN OBECNY: Budynek został zniszczony w trakcie bombardowania Warszawy 
w 1939 r., a książki zginęły w zgliszczach budynku. Straty szacuje się na kilka tysięcy to
mów.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Warszawskie Towarzystwo Naukowe.

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA, al. Ujazdowskie 1, 3, 5
W 1939 r. biblioteka miała w swych zbiorach około 300000 tomów, oraz kontrolowa

ła 452 filie w całym kraju. W Centralnej Bibliotece Wojskowej złożono na przechowa
nie zbiory Biblioteki Narodowej, podobnie jak zbiory rapperswilskie (książki, 
czasopisma, rękopisy), które zwrócono ze Szwajcarii w 1927 r.

Centralna Biblioteka Wojskowa była jedną z najmłodszych bibliotek w Polsce.
Założona w 1917 r. przez polskie władze wojskowe.
STAN OBECNY. W trakcie bombardowania Warszawy w 1939 r. budynek został cał

kowicie zniszczony, a biblioteka straciła około 250000 tomów, katalogi, rewersy oraz 
większość Archiwum Wojska Polskiego.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Narodowa.

BIBLIOTEKI WARSZAWSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH
Każda szkoła posiadała bibliotekę dla uczniów z książkami popularnymi i naukowymi.
STAN OBECNY: Po zamknięciu szkół Niemcy skonfiskowali zbiory 25 bibliotek 

szkół średnich i dołączyli je do Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA ZWIĄZKU WYDAWCÓW CZASOPISM
Zawierała cenną kolekcję książek i czasopism.
Własność związku.
STAN OBECNY: Niemcy zamknęli budynek na początku wojny. W 1943 r. budynek 

został zajęty przez niemieckiego przedsiębiorcę pogrzebowego. Zbiory biblioteki wy
rzucono w ciągu 48 godzin.
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CENTRAL LIBRARY OK WARSAW SCIBNTIFIC SOCIETY, 8, Snaideckich 
Street

Consisted of central library and libraries of different Institutes. 
Had the charaeter of a research library. Contained over 50,000 
volumes, collection of books on mineralogy, radiology, anthropology.

Founded in 1908, chiefly from beąuests and foundations from its 
members.

Present Facts : -Building damaged during bombardment of 
Warsaw in 1939, books buried under debris. The damage may be 
considered as amounting to the loss of several thousand volumes.
See : warsaw, Cult. Insi. Warsaw Scientific Society.

central military Libraby, 1, 3, 5, Ujazdowskie Avenue
In 1939 it contained about 300,000 volumes and controlled 452 

branches in the country. The National Library was deposited in the 
Central Military Library, and also the Rapperswil collection (books, 
periodicals, manuscripts), which was returned from Switzerland in 
1927.

Central Military Library was one of the recently organised libraries 
in Poland.

Founded in 1917 by the Polish military authorities.
Present Facts : During the German bombardment of Warsaw in 

1939, the building was completely destroyed and the library lost 
about 250,000 volumes, catalogues, receipts and also the greater 
part of the Polish Army Archives.
See : warsaw, Cult. Inst. National Library.

LIBRARIES OE WABSAW SECONDARY SCHOOLS

Each school possessed a library for studenta which contained popular 
and reference books.

Present Facts : After closing the schools the Germans confiscated 
25 secondary school libraries and added them to German State Library 
in Warsaw.
Sbe : warsaw, Germ. Inst, German State Library.

LIBBABY OF THE ASSOCIATION OF BDITORS OF PEBIODICALS (Biblioteka 
Związku Wydawców Czasopism)

Contained Yaluable collection of books and periodicals.
Property of the Association.
Pbesent Facts : Building was closed by the Germans at the 

beginning of the war ; in 1943 it was occupied by a German undertaker. 
The library was thrown out within 48 hours.
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BIBLIOTEKA STOWARZYSTWA TECHNIKÓW POLSKICH, ul. Czackiego 3-5
Zawierała książki o tematyce technicznej, naukowej, oraz polskie i zagraniczne ma

teriały bibliograficzne. W sumie w katalogu znajdowało się ponad 30000 pozycji.
Założona w 1895 r.
Własność prywatna stowarzyszenia.
STAN OBECNY: W latach 1939-1940 Niemcy zniszczyli materiały bibliograficzne.

BIOBLIOTEKA PROF. M. BAŁABANA, ul. Sienna
Niezwykle bogata kolekcja historyka Żydów polskich. Zawierała dużą ilość oryginal

nych dokumentów, jak również kopie dokumentów dotyczących Żydów w Polsce i na 
Litwie, oraz ważne dzielą sztuki żydowskiej zwłaszcza z Polski.

STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

BIBLIOTEKA KANCELARII PREMIERA ul. Krakowskie Przedmieście 46
W 1933 r. biblioteka zawierała 3320 tomów, oraz prenumerowała 77 czasopism.
Własność państwa.
STAN OBECNY: Częściowo spalona w czasie bombardowania Warszawy w 1939 r., 

pozostała część dołączona do Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Kancelaria Premiera.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY INŻYNIERSKIEJ, ul. Polna 3
Zawierała około 50000 tomów oraz kolekcję czasopism.
Założona w 1889 r. Własność państwa.
STAN OBECNY: Biblioteka została ograbiona przez Niemców w latach 1939-1940.

Skradziono liczne czasopisma i dzieła techniczne o różnorodnej tematyce.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Wyższa Szkoła Inżynierska.

BIBLIOTEKA ZWIĄZKU RAD DZIELNICOWYCH MIASTA WARSZAWY
Zawierała książki i czasopisma.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zbiory biblioteki dołączono do Niemieckiej Biblioteki Państwo

wej w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.
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LIBRARY OB THE ASSOCIATION OB POLISH TECHNICIANS (Biblioteka 
Stowarzyszenia Techników Polskich), 3-5, Czackiego Street

Contained books on technical matters, science and materiał for 
Polish and foreign bibliographies. Altogether there were about 30,000 
cards.

Founded in 1895.
Private property of the Association.
Present Facts : Bibliographical materiał destroyed by the Germans 

in 1939/40.

library OB balaban, PRÓB, m., Sienna Street
A very rich collection of books of the historian of Polish Jewry. 

Contained also a great number of original documents and copies of 
documents relating to the history of Jews in Poland and Lithuania and 
important works of Jewish art especially from Poland.

Present Bacts : Destroyed by the Germans.

LIBRARY OB THE CHANCERY OB THE PRIME MINISTER, 46, Krakowskie 
Przedmieście Street

In 1933 contained 3,320 volumes and subscribed to 77 periodicals.
State property.
Present bacts : Partly burnt during the bombardment of Warsaw 

in 1939, remainder included in German State Library in Warsaw. 
Sbe : warsaw, Cult. Insi. Chanowy of the. Prime Minister.
See : warsaw, Germ. Insi. German State Library.

LIBRARY OB THE ENGINEERING COLLEGE, 3, Polna Street
Reference library, containing about 50,000 volumes and collection 

of periodicals.
Founded in 1889. State property.
Present Facts : The Library was robbed by the Germans in 1939/40 

of numerous sets of periodicals and technical works on rarious subjects. 
See : warsaw, Cult. Inst. Engineering College.

LIBRARY OB THE BEDBRATION OB DISTRICT MUNICIPALITIES (Biblioteka 
Związku Rad Dzielnicowych m. Warszawy)

Contained books and periodicals.
Private property.
Present Facts : Included in German State Library in Warsaw. 

See : warsaw, Germ. Inst. German State Library.
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BIBLIOTEKA WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ, ul. Opaczewska 2a
Zawierała bibliotekę naukową dla profesorów i studentów. W sumie około 100000 

tomów
Założona w 1906 r., zreorganizowana w 1920 r.
STAN OBECNY: Biblioteka wraz ze wszystkimi książkami z różnych katedr spłonę

ła w trakcie niemieckich operacji zbrojnych we wrześniu 1939 r.
PATRZ: WARSZAWA, Insi. Kult., Wolna Wszechnica Polska.

BIBLIOTEKA FUNDUSZU KULTURY NARODOWEJ ul. Krakowskie Przedmie
ście 46-48

Zawierała książki o różnorodnej tematyce naukowej. W sumie około 1000 tomów.
Założona w 1918 r.
Własność Funduszu Kultury Narodowej.
STAN OBECNY: Biblioteka została skonfiskowana przez Niemców i dołączona do 

zbiorów Niemieckiej Biblioteki Narodowej w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Narodowa.

BIBLIOTEKA INSTYTUTU STUDIÓW JUDAISTYCZNYCH, ul. Nowolipki
Zawierała bibliotekę literatury i historii żydowskiej. W sumie ponad 3000 tomów.
Założona w latach dwudziestych tego wieku.
STAN OBECNY: Zlupiona przez Niemców.

BIBLIOTEKA ORDYNACJI KRASIŃSKICH, ul. Okólnik 9
Miała głównie charakter biblioteki naukowej specjalizującej się w historii Polski. 

W 1937 r. biblioteka zawierała około 82000 tomów, w tym 2000 starodruków z XV 
i XVI w. Oprócz tego w bibliotece znajdowało się około 6000 rękopisów, ok. 500 do
kumentów dotyczących praw własności, 1500 map i atlasów, a także liczne dokumenty 
dotyczące historii rodu Krasińskich i ich własności.

Założona w 1860 r. przez W. Krasińskiego wraz z archiwum i muzeum. Budynek zo
stał wzniesiony w XX w. przez architektów Nagórskiego i Gaya.

STAN OBECNY: Budynek został poważnie uszkodzony przez bomby w trakcie ob
lężenia Warszawy we wrześniu 1939 r., a zbiory częściowo zniszczone. W obawie o stan 
pozostałych książek fundacja rodziny Krasińskich zamierzała naprawić budynek na 
swój własny koszt. Jednak władze niemieckie odmówiły wydania pozwolenia na prze
wóz materiału niezbędnego do wykonania remontu.
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library OJ? THE “ fbee polish university,” 2a, Opaczewska Street 

Contained a research library for professors and studenta, with 
altogether about 100,000 yolumes.

Founded in 1906 ; re-organised in 1920.
Present Faots : The library with all books of the various semi- 

naries was completely burnt during German military operations in 
September, 1939.
See : warsaw, Gult. Inst. Free Polish Uniwrsity.

LIBRARY OF THE FUND OF NATIONAL OULTURE (Biblioteka FundllSZU 
Kultury Narodowej), 46-48, Krakowskie Przedmieście Street

Collected books on different branches of learning. Contained about 
1,000 volumes.

Founded in 1918.
Property of the Fund of National Culture.
Pbesent Faots : Confiscated by the Germans and added to the 

German State Library in Warsaw.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Library.

library of the institute of hebrew studies, Nowolipki Street 
Contained a reference library of Jewish literaturę and history of 

over 3,000 yolumes.
Founded in the twenties of the present century.
Pbesent Faots : Looted by the Germans.

libbaey of the kbasinski Family (Biblioteka Ordynacji Krasińskich), 
9, Okólnik Street

 Chiefly a research library which specialised in works on Polish 
history. In 1937 it contained about 82,000 yolumes, including about 
2,000 old books from the 15th and 16th centuries. Apart from these 
there were about 6,000 manuscripts, about 500 muniments, 1,500 maps 
and atlases; also many documents relating to the history of the 
Krasiński family and their property.

Founded by W. Krasiński in 1860 together with the Archiyes and 
Museum. Building erected in the 20th century by the architects 
Nagórski and Gay.

Present Faots : Building seriously damaged by German bombs 
during the siege of Warsaw in September, 1939 ; collection partly 
destroyed. Fearing for the preseryation of the books, the- Krasiński 
family foundation intended to repair the building from their own
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W latach 1939-1940 niemiecka Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 
i sztuki przejęła zbiór wybranych cennych rękopisów. Inne, bliżej nie znane władze nie
mieckie, przejęły rękopisy muzyczne.

Po śmierci w obozie koncentracyjnym w Dachau hr. Edwarda Krasińskiego, bibliote
ka przeszła w ręce jego spadkobierców. Władze Warszawy prowadziły z nimi negocja
cje, ale nie zdołano dojść do zadawalającego porozumienia i Biblioteka Krasińskich 
została skonfiskowana przez Niemców. 12 maja 1941 r. niemiecki komisarz dr Witte 
ogłosił przyłączenie kolekcji Krasińskich, wraz z budynkiem biblioteki, do Niemieckiej 
Biblioteki Państwowej. Ochotnikom obsługującym do tej pory bibliotekę zakazano 
wstępu do budynku. Budynek Biblioteki Krasińskich przeznaczono na trzeci oddział 
świeżo zreorganizowanej Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Warszawie. 12 maja dr 
Witte ogłosił także, że kolekcja Krasińskich jako taka miała pozostać nienaruszona, ale 
w rzeczywistości w trakcie procesu reorganizacji duplikaty książek zostały usunięte 
z kolekcji, a obietnica nienaruszenia zbiorów sprowadziła się do tego, że książki z ko
lekcji umieszczono osobno w różnych działach nowej biblioteki. Nie stworzono dokład
nego spisu dotyczącego podziału kolekcji Krasińskich, co dr Witte usprawiedliwiał 
„brakiem czasu”.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Biblioteki Krasińskich, Muzeum przy Bi

bliotece Krasińskich.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa, Komisja ds. prze

jęcia i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki.

BIBLIOTEKA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO, 
Al. Jerozolimskie 32

W 1933 r. biblioteka zawierała 38 280 tomów oraz prenumerowała 671 czasopism. 
Własność państwa.
STAN OBECNY: Częściowo spalona w trakcie bombardowania Warszawy w 1939 r.

BIBLIOTEKA MINISTERSTWA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 
ul. Senatorska 15

W 1933 r. biblioteka zawierała 14000 tomów i prenumerowała 98 czasopism. 
Własność państwa.
STAN OBECNY: Spalona w trakcie bombardowania Warszawy w 1939 r.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Ministerstwo Rolnictwa.
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funda, but the German authorities refused permission to transport 
the necessary materiał.

A seleotion of valuable manuscripts was taken in 1939-40 by the 
German “ Commission for the Seizure and Safeguarding of Treasures 
of Art and Culture.” Another unknown German authority carried off 
the most valuable musie manuscripts. After the death, in Dachau 
concentration camp, of its owner, Count Edward Krasiński, the library 
passed into the hands of his heirs, with whom the Warsaw authorities 
entered into negotiations, but failing to arrive at any satisfactory 
agreement, the Krasiński Library was eonfiscated by the Germans. 
German Commissioner, Dr. Witte, on May 12th, 1941, announced the 
annesation of the Krasiński CoUections to the German State Library, 
together with the building. The volunteer Polish staff, who had 
hitherto worked in the library, were now denied entrance. The 
building of the Krasiński Library was selected for housing the third 
section of the newly re-organised German State Library of Warsaw. 
On May 12th, Dr. Witte announced that the Krasiński Collection as 
such, had to remain intact, but in fact in the process of re-organisation, 
duplicate copies were removed from this collection and all the an- 
nouncement amounted to was that books from the Krasiński Collection 
were placed in separate groups in the different sections of the new 
library. There was to be no detailed inventory of the division of the 
Krasiński CoUections—“ owing to lack of time ” announced Dr. Witte. 
Se® : warsaw, Cult. Inst. Archines at the Library of the Krasiński 

family. Museum at the Library of the Krasiński family.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Library. Commission for 

the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and Culture.

library of the main STATiSTics ottice (Biblioteka Glownego Urzędu 
Statystycznego), 32, Jerozolimskie Avenue.

Contained in 1933 38,280 volum.es and subscribed to 671 periodicals. 
State property.
Present Facts : Partly burnt during the bombardment of Warsaw 

in 1939.

LIBRARY OF THE MINISTRY OF AGBICULTURE AND AGBICULTURAL 
refobms, 15, Senatorska Street

Contained in 1933 14,000 volumes and subscribed to 98 periodicals.
State property.
Pbesent Facts : Burnt during bombardment of Warsaw in 1939.

See : warsaw, Cult. Inst. Ministry of Agriculture.
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BIBLIOTEKA MINISTERSTWA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA 
PUBLICZNEGO

Z biblioteki korzystali pracownicy ministerstwa. Biblioteka specjalizowała się w lite
raturze dydaktycznej i pedagogicznej. W 1937 r. biblioteka zawierała 22535 tomów 
i 498 czasopism w 5501 woluminach.

Bibliotekę założono w 1917 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców i dołączona do Niemieckiej Bi

blioteki Państwowej w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Ministerstwa Wyznań Rei. i Oświeć. Publ. 
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Nieni., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA MINISTERSTWA FINANSÓW ul. Rymarska 3-5
W 1933 r. biblioteka zawierała 12000 tomów i prenumerowała 77 czasopism.
Własność państwa.
STAN OBECNY: spłonęła w trakcie bombardowania Warszawy w 1939 r.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Ministerstwo Finansów

BIBLIOTEKA MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH, Pałac Bruhla, ul. 
Wierzbowa

Biblioteka specjalizowała się w literaturze o problematyce międzynarodowej, histo
rycznej, w publikacjach dyplomatycznych i prawniczych. Biblioteka posiadała również 
publikacje obcojęzyczne o Polsce, oraz polskie publikacje o innych krajach. W sumie 
w roku 1937 w bibliotece znajdowało się 18000 tomów.

Bibliotekę założono w 1917 r. Własność państwa.
STAN OBECNY: Bibliotekę przeniesiono prawdopodobnie do Berlina. Część zbio

rów przeznaczono na przemiał.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

BIBLIOTEKA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ul. Nowy Świat 69
Biblioteka przeznaczona dla pracowników ministerstwa, specjalizowała się w publi

kacjach na temat administracji, prawa, ekonomii i polityki. W 1934 r. biblioteka posia
dała w swych zbiorach 20000 tomów, oraz prenumerowała 230 czasopism.

Bibliotekę założono w 1919 r. Własność państwa.
STAN OBECNY: Większość książek została zniszczona wraz z całym budynkiem. 

Pozostałe książki dołączono do Niemieckiej Biblioteki Państwowej.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.
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LIBRARY OK THE MINSITRY OK EDUOATION

This library was for the use of employees of the Ministry. It spe- 
cialised in works on Teaching and Education. In 1937 contained 
22,535 yolumes and 498 periodicals in 5,501 yolumes.

Founded in 1917.
Pbesent Facts : Confiscated by the Germans and incorporated in 

the German State Library in Warsaw.
See : wabsaw, Cult. Inst. Archines of the Ministry of Education.
See : wabsaw, Gem. Inst. German State Library.

libbaby OK the ministby ok einance, 3-5, Rymarska Street
Contained in 1933 12,000 yolumes and subscribed to 77 periodicals.
State property.
Pbesent Facts : Burnt during the bombardment of Warsaw in 

1939.
See : warsaw, Cult. Inst. Ministry of Finance.

LIBRARY OK THE MINISTRY KOR KOBEIGN AKKAIRS, Palais Briihl, 
Wierzbowa Street

Specialised in books on international problems, history, diplomatic 
publications and law. Also contained foreign publications about 
Poland and Polish publications about foreign countries. Altogether 
there were over 18,000 yolumes in the library in 1937.

Founded in 1917. State property.
Pbesent Facts : Probably remoyed to Berlin. Part of the collec- 

tion was turned into paper pulp.
See : wabsaw, Cult. Inst. Ministry for Foreign Affairs.

libbaby ok the ministby ok the intebior, 69, Nowy Swait Street
For the persónal use of the Ministry’s staff. Specialised in works 

on administration, law, economics and politics. In 1934 the library 
contained 20,000 yolumes and subscribed to 230 periodicals.

Founded in 1919. State property.
Pbesent Facts : Greater part of books destroyed, together with 

the whole building. The remaining books were incorporated in the 
German State Library.
See : warsaw, Cult. Inst. Ministry of the Interior.
See : wabsaw, Germ. Inst. German State Library.
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BIBLIOTEKA MINISTERSTWA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ,
pl. Dąbrowskiego 1

Zawierała książki dotyczące problemów społecznych, ubezpieczeń, opieki społecznej 
itd.; razem około 30 tys. woluminów.

Założona w 1918 r. Własność państwa.
Biblioteka została przejęta przez Niemiecką Bibliotekę Państwową, a książki zostały 

umieszczone w magazynach Biblioteki Krasińskich.
PATRZ: WARSZAWA, Inst.Kult. Archiwum Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Bi

blioteka Krasińskich.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem. Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA MINISTERSTWA TRANSPORTU, ul. Nowy Świat 14
Księgozbiór podręczny dla pracowników Ministerstwa. Zbiór książek związanych 

z pracą Ministerstwa oraz z kwestiami prawnymi dotyczącymi Ministerstwa i jego 
funkcjonowania. W roku 1934 zawierał on 10963 woluminy i prenumerował 164 cza
sopisma.

Założona w 1920 r. Własność państwa.
STAN OBECNY: Zniszczona podczas rosyjskiego bombardowania Warszawy 1 

września 1942 r.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Ministerstwa Transportu.

BIBLIOTEKA ZAKONU MISJONARZY
Zawierała cenną kolekcję książek, szczególnie dotyczących teologii.
Własność zakonu.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców w lutym 1944 r.

BIBLIOTEKA MUZYCZNA I DRAMATYCZNA TEATRU WIĘLKIEGO, 
ul. Senatorska 21-23

Do użytku członków teatru. Dział muzyczny założony w celu wspierania baletu, ope
ry itd. W roku 1927 zawierała 4378 wydawnictwa. Dział dramatyczny zawierał rzadkie 
dzieła zarówno ze starego, jak i nowego repertuaru. W roku 1927 zawierał 701 rękopi
sów, 5577 druków, 650 woluminów z plakatami z lat od 1787 do 1924. Około roku 1930 
większa część Biblioteki (działy dramatyczny i operowy) została zdeponowana w Bi
bliotece Narodowej w Warszawie.

Założona w latach 1778-1783. Własność Teatru Wielkiego.
STAN OBECNY: W czasie oblężenia Warszawy w roku 1939 budynek został poważ

nie uszkodzony, a część Biblioteki, która była przechowywana w Teatrze Wielkim, 
prawdopodobnie zaginęła. Część zdeponowana w Bibliotece Narodowej podzieliła los 
Biblioteki.
PATRZ: WARSZAWA, Inst.Kult,. Teatr Wielki, Biblioteka Narodowa.
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LIBRARY OB THE MINISTBY OE LABOUB AND SOCIAL WELEATE, 1, Dąb
rowskiego Square

Contained books on social problems, insurance, welfare, etc.; alto- 
gether about 30,000 volumes.

Founded in 1918. State property.
The library was taken over by the German State Library and the 

books were put into the storę rooms of the Library of the Krasiński 
family.
See : wabsaw, Gult. Inst. Archines at the. Ministry of Labour and 

Social Welfare. Library of the Krasiński family.
See : wabsaw, Germ. Inst. German State Library.

LIBRARY OB THE MINISTBY OE TRANSPORT, 14, Nowy Świat
Reference library for the staff of the Ministry. Collection of books 

connected with the work of the Ministry and also with legał matters 
bearing on the Ministry and its work. In 1934 contained 10,963 
Yolumes and subscribed to 164 periodicals.

Founded in 1920. State property.
Peesbnt Facts : Destroyed during Russian bombardment of 

Warsaw on September Ist, 1942.
See : wabsaw, Gult. Inst. Archwes of the Ministry of Transport.

LIBBARY OE THE MONASTERY OE THE MISSIONABIES
Contained valuable collection of books, particułarly on theology.
Property of the Monastery.
Pbesent Facts : Destroyed by Germans in February, 1944.

LIBBABY OE MUSIC AND DRAMA AT THE GREAT THEATRE (Biblioteka 
Muzyczna i Dramatyczna Teatru Wielkiego), 21-23, Senatorska Street

For the use of members of the theatre. Musie section founded for 
the furthering of ballet, opera, etc. In 1927 it contained 4,378 editions. 
The Drama section contained rare works from the old and new reper- 
toires. In 1927 it had 701 manuscripts, 5,577 prints, 650 volum.es 
with posters from the years 1787 to 1924. About 1930 the greater 
part of the Library (Drama and Opera sections) was deposited in the 
National Library in Warsaw.

Founded in 1778-1783. Property of the Great Theatre.
Pbesent Facts : During the siege of Warsaw in 1939, the building 

was seriously damaged, and the part of the Library which was kept in 
the Great Theatre was presumably lost. The part that was deposited 
in the National Library suffered the same fate as that Library.
See wabsaw, Gult. Inst. Great Theatre. National Library.
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BIBLIOTEKA OBOZU ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO
Zawierała książki i czasopisma na temat prawa i polityki.
Własność partii politycznej — O.Z.N.
STAN OBECNY: Sprzedana na przemiał firmie papierniczej Machowskiego. Każda 

z książek została przedarta w poprzek, aby uniemożliwić uratowanie.

BIBLIOTEKA POLSKIEJ AKADEMII LITERATURY, ul. Krakowskie Przedmie
ście 32

Zawierała prace dotyczące literatury polskiej i zagranicznej oraz arcydzieła literatu
ry polskiej, około 2 tys. woluminów.

STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców i włączona do Niemieckiej Biblio
teki Państwowej w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst.Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO, ul. Polna 3
Książki o charakterze naukowym, w tym piękny zbiór dotyczący chemii.
Własność Towarzystwa.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców.

BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI SZKÓŁ WYŻSZYCH
I ŚREDNICH, ul. Bracka 18

Zawierała książki dotyczące w głównej mierze pedagogiki i psychologii. W roku 1927 
było 7768 woluminów.

Założona w roku 1906. Własność prywatna.
STAN OBECNY: Książki z tej biblioteki, po przedarciu uniemożliwiającym urato

wanie, zostały sprzedane przez Niemców firmie papierniczej Sioda.

BIBLIOTEKA BIURA PRASOWEGO MINISTERSTWA SPRAW 
ZAGRANICZNYCH

Zawierała zbiory polskich oraz zagranicznych czasopism i magazynów.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Włączona do Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Warszawie.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.
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library of the o.z.n. (Biblioteka Obozu zjednoczenia Narodowego) 

Contained books and periodicals on special law and policy.
Property of O.Z.N.—the political party.
Present Faots : Sold for paper pulp to the paper making firm 

of Machowski. Fach book was tom across, to prevent salvaging.

LIBRARY OF THE POLISH AOADEMY OF LITERATURĘ, 32, Krakowskie 
Przedmieście Street

Contained works on Polish and foreign literaturę and masterpieces 
of Polish literaturę, about 2,000 volumes.

Present ' Faots : Confiscated by the Germans and added to the 
German State Library in Warsaw.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Library.

library OF THE polish chemistry associatiok (Biblioteka Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego), 3, Polna Street

Books of a scientific character, including fine collection on chemistry.
Property of the Association.
Presbnt Faots : Confiscated by the Germans.

LIBRARY OF THE POLISH TBAOHERS’ ASSOCIATION (Biblioteka Tow. 
Nauczycieli Szkol Wyższych i Średnich), 18, Bracka Street

Contained books mainly on pedagogy and psychology. In 1927 
there were 7,768 volumes.

Founded in 1906. Priyate property.
Present Faots : The books from this Library, after being torn 

across to prevent salvaging, were sold by Germans to the paper 
making firm of Sioda.

LIBRARY OF THE PRESS BUREAU OF THE MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS

Contained collections of Polish and foreign periodicals and newspapers 
State property.
Present Faots : Inoluded in German State Library in Warsaw.

See : warsaw, Germ. Inst. German State Library.
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BIBLIOTEKA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ, ul. Rakowiecka 6
Biblioteka naukowa dla studentów i personelu dydaktycznego. Zawierała książki do

tyczące gospodarki, prawa, geografii itd. W roku 1939 zawierała ponad 100 tys. wolu
minów, 9645 broszur, 2051 czasopism w 8641 woluminach, około 350 rękopisów, około 
600 map i atlasów, około 500 plakatów artystycznych.

Założona w 1912 r.
STAN OBECNY: Włączona do Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Warszawie.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult.,. Szkoła Główna Handłowa.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Bibłioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, ul Rako
wiecka 8

Biblioteka naukowa związana z rolnictwem, ogrodnictwem, leśnictwem itd. Zbiór 
czasopism. W roku 1936 zawierała 34500 woluminów.

Założona w 1908 r. Własność państwa.
STAN OBECNY: Podzieliła los pozostałego wyposażenia szkoły.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

BIBLIOTEKA ORDYNACJI PRZEŹDZIECKICH, ul. Foksal 6
Biblioteka w głównej mierze naukowa, która specjalizowała się w opracowaniach do

tyczących teologii, historii sztuki, pamiętników i heraldyki; zawierała również cenny 
zbiór rycin i rysunków autorstwa polskich artystów z XVIII i XIX wieku oraz kolekcję 
numizmatyczną. W roku 1927 biblioteka zawierała około 30 tys. woluminów, w tym po
nad 600 inkunabułów w 1100 woluminach, 400 rękopisów, ponad 500 map itd. Znajdo
wały się tam również książki na temat historii Polski z XVII i XVIII wieku.

Założona przez rodzinę Przeździeckich w roku 1841 wraz z archiwum i muzeum.
STAN OBECNY: Spłonęła doszczętnie podczas oblężenia Warszawy w roku 1939, 

kiedy spalone zostały również wszystkie katalogi i inwentarze.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kułt., Archiwum przy Bibliotece Przeździeckich. Muzeum 

przy Bibliotece Przeździeckich.
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library at the Principal SCHOOL of commerce, 6, Rakowiecka Street

Research library for studenta and teaching staff. Contained books 
on economics, law, geography, etc. In 1939 contained over 100,000 
volum.es, 9,645 pamphlets, 2,051 periodicals in 8,641 volum.es, about 
350 manuscripts, about 600 maps and atlases, about 500 artistic 
posters.

Founded in 1912.
Present Faots : Included in Warsaw German State Library.

See : warsaw, Cult. Inst. Principal School of Commerce.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Library

LIBRARY OF THE PRINCIPAL SCHOOL OF RTTRAL ECONOMY (Biblioteka 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), 8, Rakowiecka Street

Research library on agriculture, horticulture, forestry, etc. Collec- 
tion of periodicals. In 1936 it contained 34,500 volumes.

Founded in 1908. Property of the State.
Present Facts : Suffered the same fate as the rest of the School’s 

equipment.
See : warsaw, Cult. Inst. Principal School of Rural Economy.

LIBRARY OF the przezdzieoki Family (Biblioteka Ordynacji Przezd- 
zieckich), 6, Foksal Street

Chiefly a research library which specialised in works on theology, 
history of art, memoirs and heraldry; also contained a valuable 
collection of engravings and drawings by Polish artists from the 18th 
and 19th centuries and numismatical collection. In 1927 the library 
contained about 30,000 volumes, including over 600 incunabula in 
1,100 volumes, 400 manuscripts, over 500 maps, etc. There were 
books on Poland’s history from the 17th and 18th centuries.

Founded by the Przezdzieoki family in 1841, together with the 
Archives and Museujn.

Present Faots : Completely burnt during the siege of Warsaw in 
1939, when all catalogues and inventories were also burnt.
See : warsaw, Cult. Inst. Archwes at the Library of the Przezdzieoki 

family. Museum at the Library of the Przezdzieoki family.
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BIBLIOTEKA PROKURATORII GENERALNEJ
Biblioteka ta służyła do wyłącznego użytku urzędników zatrudnionych w Prokurato

rii. Specjalizowała się w opracowaniach z dziedziny prawa i ekonomii. W roku 1933 za
wierała 4926 woluminów i prenumerowała 61 czasopism.

Założona w 1919 r.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców i włączona do Niemieckiej Biblio

teki Państwowej w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Prokuratorii Generalnej.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA RATNEHMERA
Biblioteka ta posiadała bogaty zbiór książek związanych z tematyką żydowską.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

BIBLIOTEKA DR SCHIPPERA
Właściciel był historykiem Żydów polskich.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

BIBLIOTEKA SZKOŁY NAUK POLITYCZNYCH, ul. Reja 7
Specjalizowała się w książkach z dziedziny nauk politycznych, społecznych i ekono

micznych. W roku 1927 zawierała 2600 prac w 3000 woluminach.
Założona w 1915 r.
STAN OBECNY: Włączona do Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Warszawie.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Szkoła Nauk Politycznych.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA PROE M. SCHORRA, Tłomackie
Bogaty zbiór ksiąg związanych z literaturą i historią hebrajską, który zawierał biblio

tekę sławnego bibliografa żydowskiego, Bena Jacoba.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

BIBLIOTEKA SEJMU I SENATU, ul. Wiejska 4-8
Zawierała opracowania dotyczące procedur i historii parlamentu, prawa międzyna

rodowego, ekonomii; do użytku specjalnych komisji parlamentarnych. Jedyny komplet
ny zbiór opracowań na temat parlamentów zagranicznych oraz Ligi Narodów w Polsce.

Założona w 1920 r.
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libbaby of the Public pboseoutob’s Office (Biblioteka Prokuratorii 
Generalnej)

This library was for the exclusive use of the officials employed at 
the Office. Specialised in works on law and economics. In 1933 it 
contained 4,926 volumes and subscribed to 61 periodicals.

Founded in 1919.
Pbesent Facts : Confiscated by the Germans and incorporated in 

the German State Library in Warsaw.
See : wabsaw, Cult. Inst. Archives of the Public ProsecutoPs Office. 
See : wabsaw, Germ. Inst. German State Library.

LIBBABY OF BATNEHMEB

This library had a rich collection of books on Jewish subjects.
Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

libbaby of SGHippEB, db. (Owner was historian of Polish Jewry) 
Pbesent Facts f Destroyed by the Germans.

LIBBABY OF THE SOHOOL OF POLITIOAL SCIENCE, 7, Reya Street
Specialised in books on political, social and economic Sciences. In 

1927 contained 2,600 works in 3,000 volumes.
Founded in 1915.
Pbesent Facts : Incorporated in German State Library in Warsaw. 

See : wabsaw, Gutt. Inst. School of Political Science.
See : wabsaw, Germ. Inst. German State Library.

LIBBABY OF scHOEE, m., PBOF., Tlomackie
A rich collection of books relating to Hebrew literaturę and history, 

which comprised the library of the famous Jewish bibliosrapher, 
Ben Jacob.

Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

libbaby of the sejm (pabliambnt) and senate, 4-8, Wiejska Street
Contained works on parliamentary procedurę and history, Inter

national law, economics ; for the use of special parliamentary com- 
missions who did their research work in the library. Only collection of 
eomplete editions of works on foreign parliaments and the League of 
Nations in Poland.

Founded in 1920.
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STAN OBECNY: 15 i 16 listopada 1939 roku najważniejsza część książek została wy
wieziona (podobno do Berlina i Wrocławia) bez jakiegokolwiek powiadomienia dyrek
tora. Usunięto około 38 tys. opracowań w ponad 50 tys. woluminów i około 3500 
czasopism w 52 tys. woluminów, zawierających publikacje zagranicznych ciał ustawo
dawczych, dzienniki urzędowe, kodeksy prawne wielu państw, kompendia traktatów 
i dokumenty dyplomatyczne. Książki zostały wywiezione trzema ciężarówkami z przy
czepami, należącymi do firmy Richard Schultze: Spediteur, Berlin-Neukolln. Zbiór 
polskich i zagranicznych gazet oraz czasopism sięgających roku 1924 i zebranych w po
nad 5 tys. woluminów został najpierw wrzucony do wilgotnej piwnicy przez władze po
licyjne, a następnie wysłany do przerobienia na papier. Jego pozostałości leżące na 
podwórzu Warszawskiej Drukarni Obligacji i Banknotów można było jeszcze zobaczyć 
w lutym 1941 r.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Sejmu i Senatu.
PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace, Budynek Sejmu i Senatu.

BIBLIOTEKA W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM, 
ul. Agrykola 9

W roku 1939 Biblioteka posiadała ponad 10 tys. woluminów i wydawała „Wiadomo
ści archeologiczne”.

Założona w 1920 r. Własność Muzeum Archeologicznego.
STAN OBECNY: Książki zostały wywiezione przez Niemców wraz z katalogami i in

wentarzami. Odpowiedzialny za to był dr Ernst Petersen, profesor Uniwersytetu 
w Rostocku, oraz policja niemiecka. Wykorzystali oni Żydów, którzy zostali tam spe
cjalnie przywiezieni w celu przetransportowania książek. Personel biblioteki był nadal 
utrzymywany podczas jej likwidacji. Dr Ernst Peterson polecił, aby zniszczono wszyst
kie istniejące egzemplarze „Wiadomości archeologicznych”.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Państwowe Muzeum Archeologiczne.

BIBLIOTEKA PAŃSTWOWYCH ZBIORÓW SZTUKI, Pałac pod Blachą
W roku 1935 zawierała 8756 woluminów z dziedzin sztuki, muzyki, literatury i dra

matu, ponad 5 tys. partytur, m.in. kilka bardzo cennych rękopisów muzycznych sięga
jących XVI wieku oraz około tysiąc duplikatów, i prenumerowała 36 czasopism.

Założona w roku 1919 przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
STAN OBECNY: Zarekwirowana w 1940 r. przez niemiecką Komisję ds. przejęcia 

i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Państwowe Zbiory Sztuki.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kul

tury i sztuki.

398



Cultural Losses ofPoland

WARSAW

WARSAW—cont.
Peesent Facts : On the 15th and 16th November, 1939, the most 

important part of the books was taken away (to Berlin and Breslau, 
it is reported), without any notification to the Director. About 
38,000 works in oyer 50,000 yolumes and sonie 3,500 periodicals in about 
52,000 yolumes, comprising publications of foreign legislatiye bodies, 
official gazettes, law codes of many oountries, compendiums of treaties 
and diplomatic documents, were remoyed. The books were carted 
away on three lorries with trailers, belonging to the firm of Richard 
Schultze: Spediteur, Berlin-Neukolln. A collection of Polish and 
foreign newspapers and periodicals, ranging back to the year 1924, 
and bound in over 5,000 yolumes, was first pitched into a damp cellar 
by the Police authorities, and then sent to be turned into paper pulp. 
Remąins of it could still be seen in February, 1941, lying in the snów 
in the courtyard of the Warsaw Security and Notę Printing Works. 
See : warsaw, Cult. Inst. Archives of the Sejm (Parliament) and 

Senate.
See : warsaw, Houses, Palaces. House of the Sejm (Parliament) and 

Senate.

LIBRARY AT THE STATE ARCHAEOLOGICAL MTTSEUM, 9, Agrykola Street 
In 1939 the Library possessed over 10,000 yolumes and published 

“ Archaeological News.”
Founded in 1920. Property of the Archaeological Museum.
Presbnt Faots : Books were remoyed by the Germans together 

with catalogues and inyentories. Dr. Ernst Petersen, Professor at the 
Uniyersity of Rostock, and the German police, were responsible for 
this. They used Jews, who were especially brought there for the 
purpose of transporting the books. The staff of the Library were 
kept on while it was being liquidated. Dr. Ernst Peterson ordered all 
existing copies of “ Archaeological News ” to be destroyed.
See : warsaw, Cult. Inst. State Archaeological Museum.

LIBRARY OF THE STATE COLLECTION OF ART, “ Tin-Roof ” Pałace 
(“ Pod Blacha ”)

In 1935 contained 8,756 yolumes on art, musie, literaturę and the 
theatre, over 5,000 musie sheets, amongst others some very yaluable 
musical manuscripts dating back to the 16th century, as weń as about 
1,000 duplicates and it subscribed to 36 periodicals.

Founded in 1919 by the Department of Arts and Culture.
Present Faots : Requisitioned in 1940 by the German Commission 

for the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and Culture. 
See : warsaw, Cult. Inst. State Collection of Art.
See : warsaw, Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safe

guarding of Treasures of Art and Culture.
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BIBLIOTEKA B. KURATORA MINISTERSTWA WYZNAŃ RELIGIJNYCH
I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO

Własność prywatna.
STAN OBECNY: W roku 1943 kurator został aresztowany przez gestapo i zabrany do 

obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Biblioteka została zagrabiona przez Niemców.

BIBLIOTEKA URZĘDU SKARBOWEGO
Zawierała książki i czasopisma.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Książki z tej biblioteki zostały przedarte w poprzek, by uniemoż

liwić uratowanie i sprzedane firmie papierniczej Machowskiego.

BIBLIOTEKA WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO, 
ul. Sienkiewicza 8

Był to księgozbiór zawierający rękopisy oraz partytury, książki na temat muzykolo
gii, czasopisma, autografy muzyków itp. W roku 1930 posiadał on około 1500 rękopi
sów i książek oraz ponad 26 tys. woluminów partytur.

Założona w 1871 roku.
STAN OBECNY: Skonfiskowana przez Niemców i włączona do Niemieckiej Biblio

teki Państwowej w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Warszawskie Towarzystwo Muzyczne.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

BIBLIOTEKA WARSZAWSKIEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 
PAŃSTWOWYCH

Zawierała książki i czasopisma.
STAN OBECNY: Wiadomo, iż firma papiernicza Machowskiego kupiła książki z tej 

biblioteki na przemiał. Aby zapobiec jakiemukolwiek ratowaniu książek, każda z nich 
została rozdarta w poprzek.

BIBLIOTEKA ORDYNACJI ZAMOYSKICH, ul. Żabia 4
Zawierała bibliotekę naukową ze szczególnie cennymi wydaniami na temat polskiej 

historii i literatury. W roku 1927 miała ona około 100 tys. woluminów, 1357 inkunabu
łów, 2065 rękopisów, 1500 map itp. Zawierała również 165 książek ze zbioru króla Zyg
munta Augusta (XVI w.); bogaty zbiór pamiątek historycznych, obrazów oraz cenny 
zbiór broni.

400



Cultural Losses ofPoland

WARSAW

WARSAW—cont.
LIBBARY OF THE SUPERINTENLENT OF THE MINISTBY OF EDUCATION 
(Biblioteka b. Kuratora Min. Wyzn, Bel. i Oświecenia Publ.)

Ig! Private property.
Present Facts : In 1943 the Superintendent was arrested by the 

Gestapo and taken to Oświęcim concentration camp. The library 
was looted by the Germans.

library of THE WARSAW finance OFFICES (Biblioteka Skarbowego)
Contained books and periodicals.
Private property.
Present Facts : The books from this library were sold after 

being toni across to prevent salvaging to the papei making firm of 
Machowski.

library of the wabsaw musioal sociETY (Biblioteka Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego), 8, Sienkiewicza Street

This was a reference library, and contained manuscripts and printed 
musie, books on the science of musie, periodicals, autographs of 
musicians, etc. In 1930 it had about 1,500 manuscripts and books and 
over 26,000 volumes of musie.

Founded in 1871.
Present Faots : Confiscated by the Germans and added to German 

State Library in Warsaw.
Seb : warsaw, Cult. Insi. Warsaw Musical Society.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Library.

LIBBARY OF THE WABSAW STATE INSURANCE INSTITUTE (Biblioteka 
Warszawskiego Zakładu Ubezpieczeń Panstowych)

Contained books and periodicals.
Present Facts : It is known that a paper making firm of Machowski 

bought books from this library for pulp. In order to prevent any 
salvaging of books, each book was torn across.

LIBRARY of the Zamoyski FAMILY (Biblioteka Ordynaoii Zamoyskich). 
4, Żabia Street

Contained research library with particularly yaluable editions on 
Polish history and literaturę. In 1927 it had about 100,000 volumes, 
1,357 incunabula, 2,065 manuscripts, 1,500 maps, etc. It also con
tained 165 books from the colleotion of King Sigismund Augustus
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Własność rodziny Zamoyskich, utworzona w roku 1589 wraz z archiwum i muzeum; 
jedna z najstarszych prywatnych bibliotek w Polsce. Mieściła się w tzw. „Niebieskim Pa
łacu”.

STAN OBECNY: Podczas bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku 18 po
mieszczeń zostało całkowicie zniszczonych. Zawierały one około 1500 rękopisów, 70 
tys. druków, zbiór kalendarzy, polskie i zagraniczne wydawnictwa na temat heraldyki, 
gazety i czasopisma. Pozostała część zbioru została skonfiskowana przez Niemców. Zi
mą 1939/40 władze niemieckie usunęły około 100 rękopisów z XIV, XV, XVI oraz XVII 
wieku w języku perskim, arabskim i łacińskim, jak również autografy i ryciny. W tym sa
mym czasie nieznana grupa Niemców usunęła około 50 najcenniejszych zdobionych rę
kopisów wywodzących się ze średniowiecza, które pracownicy biblioteki uratowali 
w czasie pożaru ryzykując własnym życiem. Na książki itp., które zostały zabrane, nie 
wystawiono żadnych pokwitowań. Los rękopisów jest tym bardziej niejasny, że ci nie
mieccy urzędnicy, którzy je usuwali, nie należeli do grupy gestapowców, którzy konfi
skowali eksponaty z innych zbiorów warszawskich. Niektóre z nich zostały 
skonfiskowane przez niemiecką Komisję utworzoną w celu usunięcia książek z polskich 
bibliotek.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum przy Bibliotece Zamoyskich, Muzeum przy 
Bibliotece Zamoyskich.

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace, Pałac Zamoyskich, tzw. „Niebieski Pałac”.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kul

tury i sztuki.

BIBLIOTEKA PROF. TADEUSZA ZIELIŃSKIEGO
Biblioteka ta zawierała książki filologiczne zdeponowane tymczasowo w Katedrze 

Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Własność profesora Zielińskiego, wybitnego filologa polskiego.
STAN OBECNY: Doszczętnie spalona podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 

1939 r.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Uniwersytet im. J. Piłsudskiego.

BIBLIOTEKA NARODOWA, ul. Krakowskie Przedmieście 32
Biblioteka ta została zorganizowana z bibliotek polskich utworzonych na emigracji, 

takich jak Biblioteka Rapperswilska, Biblioteka Battignoles oraz Biblioteka Załuskich, 
z których ostatnia jest jedną z najstarszych i najbogatszych kolekcji w Polsce. Została 
ona utworzona na początku XVIII wieku, zabrana do Petersburga podczas carskiej 
okupacji Polski, a po podpisaniu Traktatu Ryskiego w roku 1920 jej część została zwró
cona Polsce.
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(16th century); a rich collection of historical souvenirs, pictures and 
valuable collection of weapons.

Property of the Zamoyski family, founded in 1589, together with 
the Archives and Museum ; one of the oldest priyate libraries in 
Poland. It was Łoused in the so-called “ Blue Pałace.”

Present Facts : During the bombardment of Warsaw in Sep- 
tember, 1939, 18 rooms were completely destroyed. They contained 
about 1,500 manuscripts, 70,000 prints, a collection of calendars, 
Polish and foreign editions on heraldry, papers and periodicals. The 
remaining part of the collection was confiscated by the Germans. 
In the winter of 1939/40 the German authorities remoyed about 100 
manuscripts, dating back to the 14th, 15th, 16th and 17th centuries in 
Persian, Arabie and Latin languages, also autographs and engravings. 
At the same time unknown Germans removed about 50 of the most 
valuable illuminated manuscripts dating back to the Middle Ages 
which had been saved by the. library’s staff during the fire at the risk 
of their oto lives. No receipts were issued for the books, etc., which 
were removed. The fate of the manuscripts is all the morę uncertain 
because those German ofiicials who removed them did not belong to 
the group of Gestapo men who confiscated exhibits from other Warsaw 
collections. Some of them were confiscated by the German Committee 
created for remoyal of books from Polish libraries.
See : warsaw, Cult. Inst. Archives at the Library of the Zamoyski 

family. Museum, at the Library of the Zamoyski family.
See : warsaw, Houses, Palaces. House of Zamoyski’s family, so-called 

“ Blue Pałace.”
See : warsaw, Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safe- 

guarding of Treasures of Art and Oulture.

LIBRARY Ot? ZIELIŃSKI, TADEUSZ, BROI’.

Library contained books on philology deposited temporarily at the 
Seminary of Classical Philology of the University of Warsaw.

Property of Professor Zieliński, eminent Polish philologist.
Present Facts : Burnt completely during the siege of Warsaw in 

September, 1939.
See : warsaw, Cult. Inst. Piłsudski Uniuersity.

National library, 32, Krakowskie Przedmieście Street
This library was organised from Polish libraries created in exile, such 

as the Bapperswil Library, the Batignolłes Library and the Załuski 
Library, the latter being one of the oldest and richest collections in 
Poland. It was founded at the beginning of the 18th century, taken to
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Biblioteka Załuskich zawierała 11334 rękopisów, 600 inkunabułów oraz 50 tys. rzad
kich książek. Należy dodać, że zbiór w Bibliotece Załuskich nie był ostemplowany 
stemplem Biblioteki Narodowej i nadal nosił stare rosyjskie stemple carskiej biblioteki 
publicznej, Biblioteki Sztabu Generalnego itd. Biblioteka Wilanowska również należa
ła do Biblioteki Narodowej, podobnie jak inne zbiory, które zostały utworzone po za
łożeniu Biblioteki Narodowej. W sumie te ostatnie z wymienionych zbiorów zawierały 
ponad 500 tys. woluminów, 20 tys. rękopisów, 2200 inkunabułów, 12 tys. map, 80 tys. 
rycin, 4 tys. rękopisów muzycznych, 25 tys. książek muzycznych, 1500 płyt gramofono
wych z polską muzyką i piosenkami. Wśród rękopisów znajdowały się słynne rękopisy 
polskie, takie jak Kazania Świętokrzyskie z XIII wieku, Psałterz Floriański z XIV wieku 
itp. Biblioteka ta była najcenniejsza ze względu na znajdujące się w niej materiały do
tyczące historii Polski, historii filozofii i historii religii. Biblioteka miała również dział 
zajmujący się historią sztuki, teatru oraz największy katalog kartograficzny w Polsce. 
Instytut Bibliograficzny, wcześniej część Biblioteki, publikował oficjalny tygodnik doty
czący bieżącej bibliografii. W roku 1930 część Biblioteki Muzyki i Dramatu została zde
ponowana w Bibliotece Narodowej.

Założona w 1928 r. Własność państwowa. Jej siedziba znajdowała się na ul. Rako
wieckiej 6. W tym budynku znajdował się zbiór współczesnych książek, był on też sie
dzibą Instytutu Bibliograficznego itd. Starodruki i rękopisy znajdowały się przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 32. Biblioteki Rapperswilska i Battignoles zostały zdepono
wane w Centralnej Bibliotece Wojskowej.

STAN OBECNY: Budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 został poważnie 
uszkodzony we wrześniu 1939 r. Aż do 1 lutego 1940 roku pracownicy biblioteki kon
tynuowali pracę bez wynagrodzenia i w sytuacji zagrożenia życia, aby ratować zbiory. 
Kiedy Niemcy utworzyli tymczasowy Komitet ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa 
Edukacji, Biblioteka znalazła się pod władzą Komitetu. 1 lutego 1940 roku komitet za
mknął Bibliotekę Narodową, pozostawiając ją pod opieką urzędnika administracji 
i dwóch pracowników obsługi, którzy byli opłacani. Byli oni członkami starego perso
nelu, który przed wojną składał się z 59 urzędników i 17 pracowników obsługi. Urzęd
nicy Komitetu, mianowani w marcu 1940 roku, zaczęli przenosić do kwatery Biblioteki 
Narodowej książki należące do różnych szkół warszawskich. W maju tego samego ro
ku kilku innych byłych bibliotekarzy polskich zostało ponownie zatrudnionych w celu 
powtórnego zorganizowania zbiorów.
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Petersburg during the Tsarist ocoupation of Poland, and after the 
Treaty of Biga in 1920, part was retumed to Poland. The Załuski 
Library contained 11,334 manuscripts, 600 incunabula and 50,000 
rare books. It must be added that the collection at the Załuski Library 
had not been stamped with the stamp of the National Library, and still 
borę the old Russian stamps of the Tsar’s public library, Library of 
the General Staff, etc. The. Wilanów Library also belongcd to the 
National Library, as well as other collections which had been formed 
after the foundation of the National Library. Altogether the latter 
collections contained over 500,000 volum.es, 20,000 manuscripts, 2,200 
incunabula, 12,000 maps, 80,000 engravings, 4,000 musie manuscripts, 
25,000 musie books, 1,500 gramophone records with Polish musie and 
songs. Among the manuscripts were famous Polish ones such as the 
“ Świętokrzyski© Sermons ” ftom the 13th century, St. Florian’s Psalter 
from the 14th century, etc. The Library was most valuable for the 
materiał it contained for researeh on Polish history, history of philo- 
sophy and of religious history. The Library also had a department 
dealing with the history of art, the theatre and the largest cartographical 
catalogue in Poland. The Bibliographical Institute, formerly a part of 
the Library, published an “ Official Weekly Current Bibliography.” 
In 1930 part of the Library of Musie and Drama was deposited in the 
National Library.

Founded in 1'928. State property. Its headquarters were at 6, 
Rakowiecka Street. In this building was a collection of modern books, 
and it was the seat of the Bibliographical Institute, etc. Old books 
and manuscripts were at 32, Krakowskie Przedmieście Street. Rappers- 
wil and Batignolles Librariea were deposited in the Central Miłitarv 
Library.

Present Facts : The building at 32, Krakowskie Przedmieście 
Street was seriously damaged during September, 1939. Till February 
Ist, 1940, the Library Staff continued to work, unpaid and in danger of 
their lives, to save the collections. When the Germans created the pro- 
visional Committee for Liquidating the Polish Ministry of Edueation, the 
Library found itsolf under the Committee’s authority. On February Ist, 
1940, the Committee closed the National Library, leaving it in the care 
of an administratiye official and two attendants, each with salaries. 
They were members of the old staff which before the war consisted of 
59 officials and 17 attendants. The Committee’s officials, appointed in 
March, 1940, began to take books belonging to various Warsaw schools, 
to the quarters of the National Library. In the May of that yea-r, 
several other former Polish librarians were again employed for once 
moro organising the collections. At the end of 1939, the German

355

405

volum.es


WARSZAWA Straty kultury polskiej

WARSZAWA — ciąg dalszy

Pod koniec roku 1939 niemiecka Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kul
tury i sztuki zabrała pewną liczbę iluminowanych rękopisów, rycin, 116 woluminów rę
kopisów na pergaminie oraz 84 oryginalnych rysunków architekta Aignera (XVIII-XIX 
wiek). W lipcu 1940 roku Biblioteka została włączona do Niemieckiej Biblioteki Pań
stwowej w Warszawie i jako taka, zimą 1941 roku, w skrajnie niekorzystnych warunkach 
pogodowych, została przetransportowana do uszkodzonego i nieodpowiedniego bu
dynku Biblioteki Krasińskich, a następnie z powrotem do poprzedniego budynku. Pod
czas transportu książki uległy uszkodzeniom. 10 października 1940 roku pewna liczba 
rękopisów muzycznych (cały zbiór dzieł Elsnera) została wywieziona do Berlina. 
Wszystkie z wyjątkiem sześciu rękopisów zabranych w roku 1939 zostały zwrócone. 
Nieco później grupa esesmanów zarekwirowała budynek Instytutu Geologii, który 
znajdował się w pobliżu Biblioteki, i zamieniła go w strzelnicę. Niemcy ustawili również 
na dachu Biblioteki karabin maszynowy, lekceważąc protesty polskich pracowników bi
blioteki, którzy widzieli w tym zagrożenie dla cennej kolekcji.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Centralna Biblioteka Wojskowa, Biblioteka Muzyki 

i Dramatu.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kul

tury i sztuki.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY, ul. Koszykowa 26
W roku 1938 Biblioteka zawierała 250 595 woluminów opracowań encyklopedycz

nych, szczególnie dotyczących dydaktyki i pedagogiki. Filie dzielnicowe zawierały 
40750 woluminów; 33 filie powszechne miały 124 250 woluminów; 16 bibliotek dzie
cięcych zawierało 12 500 książek, a Biblioteka dla Niewidomych posiadała 819 wolu
minów.

Założona w 1907 r.
STAN OBECNY: W pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji biblioteka była je

dyną w Generalnej Guberni dostępną dla polskiego społeczeństwa. Wszystkie książki 
francuskie, angielskie oraz większość książek polskich, w szczególności dotyczących hi
storii i literatury polskiej usunięto w tym czasie. 30 listopada 1942 roku biblioteka zo
stała zamknięta pod pretekstem zbyt dużych nakładów na jej utrzymanie, chociaż 
wiadomo na pewno, iż w tym czasie Biblioteka przynosiła pewne zyski. Od tego czasu 
książki pozostawały bez opieki i istnieją obawy, że wiele z nich uległo zniszczeniu.
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Commission for the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and 
Culture took away a certain number of illuminated manuscripts, en- 
grayings, 116 yolumes of parcłnnent manuscripts and 84 original 
drawings by the architect, Aigner (18tłi-19tŁ century). In July, 1940, 
the Library was included in the German State Library in Warsaw, and 
as such, it was transported in the winter of 1941, under extremely bad 
weather conditions, to the damaged and unsuitable building of the 
Library of the Krasiński family and then back again to its preyious 
building. During the various joumeys the books suffered damage. On 
the lOth October, 1940, a certain number of musie manuscripts (the 
entire collection of Elsner’s works) were taken to Berlin. Ali but six of 
the manuscripts taken in 1939 wers retumed. Sonie time later a 
group of S.S. men requisitioned the building of the Geological Institute, 
which was near the Library, and tumed it into a rifle rangę. The 
Germans also put a machine-gun on the roof of the Library, disregarding 
the protests of the Polish Library Staff who saw in it a danger to the 
yaluable collection.
See : warsaw, Cult. Inst. Central Military Library. Library of 

Musie and Drama.
See : warsaw, Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safe

guarding of Treasures of Art and Culture.
See : warsaw, Germ. Inst. German State Library.

FUBŁIO library of the oity (Miejska Biblioteka Publiczna m. st. 
Warszawy), 26, Koszykowa Street

In 1938 the Library contained 250,595 yolumes of reference works, 
especially works on teaching and education. The distriet branches 
contained 40,750 yolumes ; 33 popular branches had 124,250 yolumes ; 
the 16 children’s libraries contained 12,500 books, and the Library 
for the Blind possessed 819 yolumes.

Founded in 1907.
Present Faots : During the first months of German oecupation the 

library was the only one in the Generalgouyernement aocessible to the 
Polish public. Ali French, English and most of the Polish books, 
particularly those on Polish history and literaturę, were remoyed 
during that period. On the 30th Noyember, 1942, the Library was 
closed under the pretext that its upkeep involved too high expenditure, 
although it is positively known that the Library brought in a certain 
profit during that time. Erom then onwards the books were left without 
care, and it is feared that many of them have been damaged.
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BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA, ul. Krakowskie Przedmieście 26-28
Specjalizowała się w opracowaniach naukowych. W roku 1937 zawierała 811 334 wo

luminy, 4132 rękopisy oraz duży zbiór rysunków i rycin. Zawierała ona również Gabi
net Rycin króla Stanisława Augusta; razem 10 4347 sztychów i rycin.

Założona w roku 1817, włączona w strukturę Uniwersytetu w roku 1918, przeniesio
na i powiększona w latach 1918-1939.

STAN OBECNY: W latach 1939-1940 część budynku zajmowała grupa niemieckiej 
policji (Sicherheitspolizei). W tym okresie kilku reprezentantów rządu niemieckiego 
odwiedziło bibliotekę i przeniosło część zbiorów w nieznane miejsce. Na książki nie wy
stawiono żadnych pokwitowań. Pozostałe książki zostały włączone do Niemieckiej Bi
blioteki Państwowej zorganizowanej przez Niemców w Warszawie. Gabinet Rycin 
został prawdopodobnie wywieziony do Berlina. Kopie książek zostały przeniesione do 
Biblioteki Krasińskich podczas jej reorganizacji.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Niemiecka Biblioteka Państwowa, Komisja ds. prze

jęcia i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki.

ŻYDOWSKIE MUZEUM I GALERIA SZTUKI BERSONA, Tłomackie, budynek 
Gminy Żydowskiej

Najważniejsze muzeum żydowskie w Polsce i jedno z najświetniejszych w Europie. 
Zbiór sztuki żydowskiej, zwłaszcza w Polsce, dzieła sztuki w srebrze, biżuteria, hafty 
i porcelana; obrazy i rzeźby autorstwa artystów żydowskich i polskich, jak również ga
leria portretów. Ponadto była tam piękna kolekcja starych ksiąg z licznymi inkunabu
łami oraz specjalny zbiór żydowskich opraw książek.

Założona przez Bersona, a później podarowana Gminie Żydowskiej w Warszawie.
STAN OBECNY: Niektóre eksponaty zostały zrabowane przez Niemców w 1940 ro

ku, pozostała część uległa zniszczeniu, kiedy Niemcy wysadzili budynek, w którym mie
ściły się zbiory.

GABINET RYCIN KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA W BIBLIOTECE 
UNIWERSYTECKIEJ

Kolekcja grafiki i druków Gabinetu Rycin została utworzona ze zbioru założonego 
w roku 1767 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i powiększanego głównie 
w latach 1780-1788. Gabinet grafiki i rysunków został przekazany Uniwersytetowi War
szawskiemu w roku 1818 i został on w tym samym czasie znacznie wzbogacony o kolek
cję hrabiego Stanisława Potockiego.
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university libbaby, 26-28, Krakowskie Przedmieście Street

Specialised in works for research purposes. In 1937 it contained 
811,334 yolumes, 4,132 manuscripts and a large collection of drawings 
and engravings. It also included King Staniałaś Augustus’ Gabinet of 
Engravings ; altogether 104,347 etchings and engravings.

Founded in 1817, incorporated in the University in 1918, transferred 
and enlarged between the years 1918 and 1939.

Pbesent Facts : In 1939/40 part of the building was occupied by a 
group of the German Police (Sicherheitspolizei). During that period 
several representatives of the German government visited the library 
and .rem.oved part of the collection to an unknown destination. No 
receipts for the books remowed were issued. The remaining books 
were included in the German State Library, organised by the Germans 
in Warsaw. The Gabinet of Engravings was probably removed to 
Berlin. Duplicates of books were taken to the Krasiński Library 
during its re-organisation.
See : wabsaw, Gult. Insi. Gabinet of Engranings of King Staniałaś 

Augustus.
See : wabsaw, Germ. Inst. German State Library. Gommission for 

the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and Oulture.

BEB30N JEWISH MUSEUM AND ABT GAŁLEBY, Tlomackie, Bnilding of 
the Jewish Community

The most important Jewish Museum in Poland and one of the finest 
in Europę. Collection of objects illustrating Jewish art, particularly 
in Poland, works of art in silver, jewellery embroidery and china; 
collection of illuminated marriage deeds. The gallery contained 
pictures and sculptures of Jewish and Polish artists, as well as a gallery 
of portraits. Also there was a fine collection of old books with many 
incunabula, and a special collection of Jewish book-bindings.

Founded by Berson, and later presented to the Jewish Community 
in Warsaw.

Pbesent Facts : Some of the eshibits were looted by the Germans 
in 1940, the remainder destroyed when the Germans blew up the 
building where the collection was housed.

GABINET ON ENGBAYINGS OF KING STANISLAS AUGUSTUS AT UNIYEESITY 
LIBBABY

The collection of prints of the Gabinet of Engravings was started 
from the collection founded in 1767 by King Stanislas Augustus 
Poniatowski, and enlarged mostly during the years 1780-1788.° The
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W latach 1818-1832 zbiór został uzupełniony zakupami i darami dla samego Uniwer
sytetu. W roku 1882 Gabinet został skonfiskowany i wysłany do Rosji, gdzie został włą
czony do kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz kolekcji księcia E. 
Sapiehy wywiezionej wcześniej do Rosji; cały Gabinet został ostatecznie zwrócony Pol
sce w 1923 roku.

Kolekcja składała się ze 104 tys. druków i rysunków, a grafikę reprezentowały dzie
ła z XVI-XIX wieku z przewagą dzieł XVIII-wiecznych. Kolekcja była szczególnie bo
gata w portrety większości dobrze znanych osobowości tego czasu w Europie. Wśród 
druków były serie M.A. Raimondiego, A. Durera, Rembrandta oraz seria angielskich 
druków z XVIII wieku autorstwa najbardziej znanych malarzy i miedziorytników. 
Wśród rysunków były projekty architektoniczne dekoracji wnętrz itd. oraz oryginalne 
rysunki Durera, H. Baldung-Griena i Rembrandta. Duża część kolekcji została utwo
rzona ze zbioru Generała Dąbrowskiego i miała charakter militarny, z ok. 10 tys. eks
ponatów.

STAN OBECNY: W grudniu 1939 roku przeniesiona do Krakowa przez Komisję ds. 
przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki, a następnie wywieziona w niezna
ne miejsce, prawdopodobnie do Berlina.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Uniwersytecka.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem, Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kul

tury i sztuki.

GABINET ODLEWÓW GIPSOWYCH INSTYTU ARCHEOLOGII
KLASYCZNEJ UNIWERSYTETU

Zawierała około 800 odlewów najcenniejszych rzeźb starożytnej sztuki greckiej 
i rzymskiej. Część kolekcji stanowiła własność króla Stanisława Augusta.

Założona w 1810 r. Własność państwowa.
STAN OBECNY: W roku 1939 budynek został zajęty przez policję niemiecką. Od

lewy zostały połamane i zniszczone.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Uniwersytet im. I. Piłsudskiego.

PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH
Mieściły się w pięknym klasycystycznym gmachu zdobionym rzeźbami i malowidłami 

ściennymi autorstwa Bacciarellego, Monaldiego, Le Bruna, Plerscha itd. Zawierały 
bezcenne żyrandole, galerię obrazów łącznie z dziełami takich mistrzów jak Rem- 
brandt, Houdon, Le Brun, Watteau i im; wiele cennych antyków, dzieł sztuki itd.
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Gabinet of prints and drawings was given to Warsaw University in 
1818, and at the same time was greatly enriched by the collection of 
Count Staniałaś Potocki. Between the years 1818-32, the collection 
was completed by purchases and by grfts to the University itself. 
In 1882 the Gabinet was expropriated and sent to Russia, where it was 
incorporated in the collection of the Warsaw Scientific Society and 
the collection of Prince E. Sapieha earlier remoyed to Russia; the 
whole Gabinet was finally retumed to Roland in 1923.

The collection consisted of 104,000 prints and drawings, and the 
graphic arts were represented by prints from the 16th-19th centuries, 
with a predominance of 18th century prints. The collection was 
especially rich in portraits of most of the well-known personalities of 
the day in Europę. Among the prints there were series by M. A. Rai- 
mondi, A. Diirer, Bembrandt, and a series of English prints from the 
18th century, by the best-known painters and engravers. Among 
the drawings there were architectural designs for interior decorations, 
etc., and original drawings by Durer, H. Baldung-Grien and Rembrandt. 
A great part of the collection was formed from the collection of General 
Dąbrowski and was of a military character, with about 10,000 exhibits.

Pbesent Fagts : In December, 1939, removed to Cracow by the 
Commission for the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and 
Culture, and then taken to an unknown destination, probably Berlin. 
See : warsaw, Gult. Inst. Uninersiiy Library.
Sbb : warsaw, Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safe

guarding of Treasures of Art and Culture.

GABINET OF PLASTER CASTS OFTHEINSTITUTE OFOLASSICALAROHAEOLOGY 
AT THE UNIYERSITY

Contained about 800 easts of most valuable sculptures of ancient 
Greek and Roman art. Part of the collection was the property of King 
Staniałaś Augustus.

Founded in 1810. State property.
Present Facts : In 1939 the building was oocupięd by the German 

police. The easts were broken and destroyed.
Ser : warsaw, Oult. Inst. Piłsudski University.

collection at łazienki pałace (Państwowe Zbiory Sztuki w Łazien
kach Królewskich)

Housed in a beautiful classical building decorated with sculptures 
and mural paintings by Baceiarelli, Monaldi, Le Brun, Plersch, etc. 
Contained precious chandeliers ; picture gallery, including such mastera
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Kolekcja została wywieziona przez władze carskie na początku XIX wieku, ale została 
zwrócona w stanie prawie zupełnie nienaruszonym po Traktacie Ryskim w roku 1920, 
kiedy to została ponownie umieszczona w pałacu.

Budynek został wzniesiony w roku 1784 przez Merliniego i Kamsetzera na rozkaz 
króla Stanisława Augusta.

Własność państwowa.
STAN OBECNY: Podczas oblężenia Warszawy co bardziej wartościowe obiekty zo

stały przeniesione do Muzeum Narodowego w Warszawie, a po kapitulacji miasta 
Niemcy zabrali je do Krakowa. Wśród wywiezionych eksponatów znalazło się ponad 
100 obrazów z galerii króla Stanisława Augusta, rzeźby, zegary, meble z XVIII wieku 
i wyroby garncarskie. Uważa się, że „Portret młodego mężczyzny” Rembrandta został 
podarowany Gubernatorowi Generalnemu Frankowi jako osobisty prezent od Hitlera; 
los reszty kolekcji jest nieznany, ale istnieją obawy, że jej części użyto do renowacji pa
łacu w Krzeszowicach, podarowanego przez Hitlera Gubernatorowi Generalnemu 
Frankowi, a inna część pozostała w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. 
Wiadomo również, że niektóre eksponaty znajdowały się w rękach prywatnych Niem
ców mieszkających w Krakowie, którzy rzekomo kupili je w sklepach z antykami. Jesie- 
nią 1939 roku część zabytkowych mebli z pałacu została przeniesiona do różnych 
siedzib niemieckich urzędników i klubów wojskowych, między innymi do klubu gesta
po; żyrandole zostały zabrane do rezydencji Franka w poselstwie czechosłowackim 
w Warszawie. Latem 1940 roku pałac w Łazienkach został przekształcony w rezydencję 
letnią Franka, który rozkazał, aby odesłano tam 144 obrazy na początku września tego 
samego roku; 104 spośród tych obrazów pochodziły ze zbiorów łazienkowskich (powin
no się je zidentyfikować według katalogów), a 40 z innych zbiorów warszawskich, głów
nie ze Zbiorów Państwowych w rezydencji Premiera, z Muzeum Narodowego itd. 
W związku ze zbliżaniem się armii rosyjskiej, Niemcy przenieśli zbiory w październiku 
i listopadzie 1943 r. Umożliwiło to pojedynczym Niemcom wysyłanie obiektów ze zbio
rów pod prywatne adresy w Niemczech.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Narodowe. 
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Magazyny dzieł sztuki.

MUZEUM PEDAGOGICZNE, ul. Jezuicka 4
Mieściło laboratoria i sprzęt do użytku publicznego.
Założone w XVII wieku jako szkoła jezuicka.
STAN OBECNY: Część środkowa budynku uległa zniszczeniu podczas oblężenia 

Warszawy w roku 1939, sprzęt zaginął.
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as Rembrandt, Houdpń, Le Brun, Watteau, etc.; many valuable pieces 
of antique furniture, works of art, etc. The collection had been re- 
moved by the Tsarist authorities at the beginning of the 19th cen- 
tury, but it was returned almost completely intact after the Treaty 
of Riga in 1920 when it was installed once morę at the Pałace.

Bmłding erected in 1784 by Merlini and Kamsetzer by order of 
King Staniałaś Augustus.

State property.
Present Facts : During the siege of Warsaw the morę valuable 

objects were transferred to the National Museum in Warsaw and 
after the city’s capitulation the Germans took them to Oracow. Among 
the exhibits removed were over 100 pictures fcom the gallery of King 
Stanisłas Augustus, seulptures, clocks, furniture from the 18th century 
and pottery. It is believed that Rembrandfs “ Portrait of a Young 
Man ” was offered to General Govemor Frank as a personal present 
from Hitler ; the fate of the rest of the collection is unknown, but it is 
feared that part of it was used for the renovation of Krzeszowice 
Pałace offered by Hitler to Governor General Frank and part of it 
remained in the storerooms of the University Library in Oracow. It 
is also known that some of the exhibits were in the private possession 
of some Germans living in Oracow who were alleged to have bought 
them in antiąue shops. In the autumn of 1939 part of the antique 
furniture from the Pałace was taken to various German officials and 
military clubs, among them a club of the Gestapo ; the chandeliers 
were taken to the residence of Frank in the Czechoslovak Legation in 
Warsaw. In the summer of 1940 Łazienki Pałace was turned into a 
summer residence for Frank, who ordered 144 pictures to be sent back 
there at the beginning of September of the same year; 104 of these 
pictures had been taken from the Łazienki collection (they should be 
identified from the catalogues) and 40 from different Warsaw collections, 
chiefly from the State Collection at the residence of the Prime Minister, 
the National Museum, etc. Owing to the approach of the Russian 
Anny, the collection was removed by the Germans in October and 
November, 1943. It gave an opportunity to indiyidual Germans to 
send objects from the Collection to private addresses in Germany. 
See : warsaw, Cult. Inst. State Collection of Art. National Museum. 
See : oracow, Germ. Inst. Storę rooms of works of Art.

eduoationał museum (Muzeum Pedagogiczne), 4, Jezuicka Street 
Contained laboratories and equipment for use of the generał public. 
Founded in 17th century as Jesuit School.
Present Facts : The middle portion of the building was destroyed 

during the siege of Warsaw in 1939, eąuipment lost.
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MUZEUM ETNOGRAFICZNE, ul. Krakowskie Przedmieście 66
Znajdowało się w nim 20 tys. eksponatów, łącznie z przykładami artystycznego rze

miosła ludowego ze wszystkich regionów Polski, takimi jak ubiory, tekstylia, hafty, wy
roby ceramiczne, sprzęt kuchenny, codziennego użytku i odświętny. Były tam również 
działy etnografii zagranicznej, europejskiej i krajowej. Muzeum zawierało również ma
teriały do spisu inwentarza, takie jak rysunki, fotografie, listy inwentarza — wynik 
24 lat pracy — oraz podwaliny pod badania rzemiosła ludowego. W muzeum mieściło 
się laboratorium fotograficzne, laboratorium kustosza oraz księgozbiór podręczny. 
Właścicielem tego muzeum, które zostało utworzone w roku 1888 w większości z da
rów i zapisów polskich naukowców, podróżników i kolekcjonerów, było Muzeum Prze
mysłu i Rolnictwa.

STAN OBECNY: Wszystko uległo spaleniu w ostatnich dniach bombardowania 
wrześniowego, kiedy prace ratownicze były niemożliwe ze względu na brak wody i prze
pełnienie gmachu muzeum uchodźcami ze Starego Miasta. Spisy inwentarza muzeum 
z rysunkami, akwarelami, fotografiami i katalogami rękopisów również uległy zniszcze
niu.

INSTYTUT PROPAGANDY SZTUKI, ul. Królewska 13
Zawierał wystawę współczesnej sztuki polskiej.
Założony w roku 1929.
Własność Instytutu.
STAN OBECNY: Budynek wystawowy uszkodzony, obrazy częściowo spalone przez 

Niemców w 1939 roku. Budynek zarekwirowany i przekształcony w „Soldatenheim”. 
Zbiory częściowo skonfiskowane, a częściowo rozproszone.
PATRZ: ŁÓDŹ, Inst. Kult., Instytut Propagandy Sztuki.

MUZEUM WOJSKOWE, al. 3-go Maja
Zawierało około 16 tys. eksponatów, głównie polskich. Zbiory nawiązywały do okre

su prehistorycznego i historii Polski. Były one podzielone na 13 działów. Wśród ekspo
natów znajdował się grobowiec słowiańskiego dowódcy wojskowego 
(wczesnohistoryczny), bogata kolekcja broni i zbroi średniowiecznych, kolekcja broni 
orientalnej i krajowej oraz kolekcja około 10 tys. rycin, rysunków i fotografii. Archiwa 
zawierały około 2 tys. dokumentów i 2 tys. plansz; specjalistyczna biblioteka zawierała 
około 5 tys. dzieł.

Założona w 1920 roku.
Własność państwowa, zawierała również depozyty z Muzeum Narodowego.
STAN OBECNY: Pomiędzy wrześniem a grudniem 1939 roku wszystkie eksponaty, 

liczące wiele tysięcy sztuk, od czasów najdawniejszych aż do XVIII wieku włącznie, zo
stały spakowane do ponad trzydziestu skrzyń i zabrane do Krakowa.
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ethnogbafhical museum, 66, Krakowskie Przedmieście Street

Contained 20,000 exhibits, including examples of artistic folkcrafts 
from allparts ofPoland, such as dresses, textiles, embroideries, ceramics, 
utensils, utilitarian and ceremoniał. There were also departments of 
foreign, European and native ethnography. The Museum also con
tained materiał for an inyentory, such as drawings, photographs, 
inventory lists, the result of 24 years’ labour, and unfinished groundwork 
for the inyestigation of folk craftsmanship. In the Museum 
were the Photographic Laboratory, Custodians’ Laboratory, and 
Reference Library. The Museum of Industry and Agriculture owned 
this Museum, which was founded in 1888, for the most part from gifts 
and beąuests of Polish scientists, trayellers and collectors.

Pkesbnt Facts : Eyerything was bumt during the last days of the 
September bombardment, when salyage work was impossible owing 
to lack of water and the overcrowding of the Museum building by 
refugees from the Old Town quarter. The Museum’s inyentories, 
with drawings, watercolours, photographs, and manuscript catalogues 
were also destroyed.

institute fob the furthebing of FINE arts (Instytut Propagandy 
Sztuki), 13, Królewska Street.

Contained exhibition of contemporary Polish art.
Founded in 1929.
Priyate property of I.P..S
Presbnt Facts : Exhibition building damaged, pictures partly 

burnt by Germans in 1939. Building reąuisitioned and turned into 
“ Soldatenheim.” Colleotion partly confiscated and partly scattered. 
See : lodź, Cult. Inst. Institute for the Furthering of Fine Arts.

militaby museum. 3-go, Maja Avenue
Contained about 16,000 exhibits, chiefly Polish. The collectiońs 

related to the pre-historic period and history of Poland. They were 
diyided into 13 departments. Among the exhibits was the tomb of a 
Slavonic Commander (early historie), rich colleotion of weapons and 
armour of the Middle Ages, a colleotion of Oriental and natiye weapons 
and a colleotion of about 10,000 engrayings, drawings, and photographs. 
The archiyes contained about 2,000 documents and 2,000 plates; a 
special library contained about 5,000 works.

Founded in 1920.
State property, also contained deposits from the National Museum.
Pbesent Facts : Between October and December, 1939, all exhibits, 

numbering many thousands, from the earliest times, up to and including
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Wśród nich znajdował się wczesnohistoryczny grobowiec, zwany „Grobowcem słowiań
skiego dowódcy”, zabytki średniowieczne, takie jak miecze i zbroje krzyżackie; wiele 
zbroi, między innymi zbroje husarskie, broń sieczna i broń palna, np. „Zygmuntówki”, 
„Batorówki” itd. Wiele cennych wydawnictw zostało zabranych z biblioteki muzeum, 
ale bliższe szczegóły nie są znane. O ile wiadomo kolekcja uległa rozproszeniu, jedna 
część została wysłana do Monachium, druga do jednego z czeskich muzeów, natomiast 
trzecia pozostała w magazynie w Krakowie. Wiosną 1940 roku reszta kolekcji została 
włączona do Muzeum Narodowego w Warszawie.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Muzeum Narodowe.

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE
Zawierało dzieła sztuki sakralnej, zwłaszcza cenne tkaniny i ornaty liturgiczne, po

chodzące z okresu od XV do XVIII wieku oraz dział rzeźby, zawierający antyki cecho
we, jak również przykłady sztuki ludowej. W muzeum znajdowały się także obrazy, 
meble, naczynia liturgiczne itp.

Własność Archidiecezji.
STAN OBECNY: Większość wartościowych obiektów, łącznie z kilkoma średnio

wiecznymi rzeźbami, zostało skonfiskowanych przez Niemców.

MUZEUM RZEMIOSŁ I SZTUKI STOSOWANEJ, ul. Chmielna 52
Zawierało duży zbiór ceramiki polskiej, ponad 1 tys. eksponatów; jak również kolek

cję starych mebli krajowych, kolekcję wyrobów z żelaza, brązu, mosiądzu i cyny — ra
zem około tysiąc eksponatów z wieloma dziełami wykonanymi z metali szlachetnych. 
Muzeum posiadało księgozbiór podręczny.

Założone w 1891 roku, głównie z darów ofiarowanych przez polskich przemysłow
ców.

Własność „Towarzystwa Muzeum Przemysłu i Rolnictwa”.
STAN OBECNY: Zbiory zostały zniszczone podczas niemieckiego bombardowania 

w 1939 roku, kiedy to gmach został poważnie uszkodzony.
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the 18th century, were packed into over thirty boxes, and taken to 
Craoow. Among them were early historie tomb, called the 
“ Tomb of a Sławonio Commander,” relics of the Middle Ages, 
such as swords and armour of the Teutonic Knights ; much armour, 
including hussar armour, side-arms and fire-arms, Hke “ Zygmuntowki,” 
“ Batorowki,” etc. Many waluable editions were taken from the 
Museum Library, but further particulars are not awailable. As far 
as is known, the collection was dispersed, one part being sent to Munich, 
another to one of the Czech Museums, while a third part remained 
in storage in Cracow. In the spring of 1940 the rest of the collection 
was included in the National Museum in Warsaw.
Sbe : warsaw, Cult. Inst. National Museum.

MUSEUM OK THE ABOHDIOCESB

Contained works of ecclesiastical art, espeeially waluable wowen 
fabrics and liturgical westments, covering the period from the 15th 
to the 18th century and a department of sculpture, including guild 
antiąuities and also examples of folk art. The Museum also contained 
pictures, furniture, liturgical wessels, etc.

Property of the Archdiocese.
Peesent Facts.: Most waluable objects, including a number of 

mediaewal sculptures, were confiscated by the Germans.

museum of handicrafts and Applied arts (Muzeum Rzemiosł i 
Sztuki Stosowanej), 52, Chmielna Street

Contained a large collection of Polish ceramics, ower 1,000 exhibits ; 
also a collection of antiąue and native furniture, collection of iron 
ware, bronze, brass, and tin, altogether some thousand exhibits with 
many works executed in precious metals. The Museum possessed a 
reference library.

Founded in 1891, chiefly from gifts offered by Polish industrialists.
Property of the “ Society of Museum of Industry and Agriculture.”
Prbsent Facts : Collection was practically destroyed during 

German bombardment in 1939, when the building was badly damaged.
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MUZEUM PRZEMYSŁU I ROLNICTWA, ul. Krakowskie Przedmieście 66
Muzeum zawierało dział etnograficzny z częścią polską, w której mieściło się ponad 

10000 eksponatów, oraz częścią zagraniczną z około 10000 eksponatów. W dziale ar
cheologicznym znajdowało się 5000 eksponatów; w mineralogicznym 1500; w zoolo
gicznym 2000; w rolniczym 1000.

Założone w latach 1919-1925, mieściło się w dawnym budynku klasztornym; przebu
dowane w roku 1818 według planów P. Aignera.

Własność „Towarzystwa Muzeum Przemysłu i Rolnictwa”.
STAN OBECNY: Spalone przez Niemców w 1939 r.

MUZEUM PRZY BIBLIOTECE KRASIŃSKICH, ul. Okólnik 5
Muzeum było połączone z biblioteką i archiwum. Powstało ono ze zbiorów rodzin 

Krasińskich i Świdzińskich. Galeria malarstwa zawierała wiele polskich portretów, 
głównie rodziny Krasińskich i rodzin z nimi spokrewnionych, od XVI do XIX wieku; 
obrazy nieznanych artystów, ale również dzieła takich artystów, jak Silvestre, Mignard, 
Lampi, Grassi, Mengs, Bacciarelli, Winterhalter; jak również polskich, takich jak Bro
dowski, Damel, Sokołowski; cenną kolekcję karykatur najwybitniejszych osobistości 
warszawskich w roku 1822 (około 40 sztuk), wykonanych przez Wańkowicza i innych; 
znaczną liczbę obrazów należących do różnych szkół, zwłaszcza do szkoły flamandzkiej 
i włoskiej XVI i XVII wieku (między innymi obrazy PI. Colcka, v. Aelsta, Mistrza 
z Messkirch, D. Colyna itd.); ponadto obrazy z polskiej szkoły XVIII/XIX wieku (Woj- 
niakowski, Kossak, Zalewski i inni). Główną część zbiorów stanowił arsenał, zawiera
jący cenne okazy zbroi zarówno z zachodnich, jak i z orientalnych warsztatów, 
reprezentujące wszystkie rodzaje „militariów” znanych od tysiąca lat, począwszy od 
skandynawskich mieczy z X wieku, a skończywszy na współczesnej broni XIX-wiecznej. 
Dział broni orientalnej był szczególnie cenny — wśród najbardziej wartościowych oka
zów europejskich znajdowały się eksponaty XVI-wieczne (częściowo datowane i pod
pisane), włoskie zbroje i hełmy, niemieckie zbroje i miecze, jak również polskie XVI 
i XVII-wieczne zbroje, kolczugi, hełmy, broń palna. Wśród nowszych eksponatów na
leży wymienić pamiątki z wojen napoleońskich, pełny komplet mundurów i wyposaże
nia pułku lekkiej kawalerii straży przybocznej Napoleona, jak również sprzęt polski 
z lat 1815 i 1830, unikatowy zbiór, liczący kilkaset obiektów.
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museum of TNDTiSTfiY and agkioultube (Muzeum Przemyślu i 
Rolnictwa), 66, Krakowskie Przedmieście Street

The Museum contained an ethnographical departament with a Polish 
section comprising over 10,000 exhibits, and a foreign section with 
about 10,000 exhibits. The Archaeological departament contained 
5,000 exhibits ; the Mineralogical 1,500; the Zoological 2,000; the 
Agricultural, 1,000.

Fonnded in the years 1919-1925, the Museum. was housed in the 
former monastery building ; re-built in 1818 according to piana by 
P. Aigner.

Property of the “ Society of Museum of Industry and Agriculture.” 
Pbesent Facts ; Bumt by Germans in 1939.

MUSEUM AT THE LIBRABY OF THE KRASIŃSKI FAMILY, 5, Okólnik Street
The Museum was combined with the Library and Archives. Origi- 

nated from collections of the Krasiński and Swidzinski families. The 
Picture Gallery contained a great number of Polish portraits, mainly 
of the Krasiński family, and families related to them, from the 16th 
to 19th centuries ; pictures of unknown artists, but also works of such 
artists as Silvestre, Mignard, Lampi, Grassi, Mengs, Bacciarelli, 
Winterhalter ; and works of Polish artists, such as Brodowski, Damel, 
Sokołowski; a Yaluable collection of caricatures of the most eminent 
Warsaw personages in 1822 (about 40 items), executed by Wańkowicz 
and others ; a considerable number of paintings belonging to various 
Schools, mainly to the Flemish and Italian Schools of the 16th and 
17th centuries (amongst others, pictures by PI. Gołek, v. Aelst, Master 
of Messkirch, D. Colyn, etc.); also pictures from the Polish School of the 
18th/19th century (Woyniakowski, Kossak, Zalewski and others). The 
main part of the collection was the armoury, containing Yaluable 
specimens of armour both from Western and Oriental workshops, 
representing all kinds of “militaria” known for a thousand years, 
beginning with Scandinavian swords of the lOth century, and ending 
with modern 19th century weapons. The department of Oriental 
weapons was of particular value—among the most Yaluable European 
specimens were the 16th century exhibits (partly dated and signed), 
Italian armour and helmets, German armour and swords, as well as 
Polish 16th and 17th century armour, coats ofmail, helmets, fire-arms. 
Among the morę recent exhibits mention should be madę of the military 
souvenirs of the Napoleonie Wars, a complete set of uniforms and equip- 
ment of a light caYalry regiment of Napoleon’s Guards as well as 
Polish equipment from the years 1815 and 1830, a unique collection
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Było też wiele flag i sztandarów, oraz pamiątek militarnych, jak również osobiste pa
miątki Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego.

STAN OBECNY: Budynek i zbiory uległy częściowemu zniszczeniu i uszkodzeniu 
podczas niemieckiego bombardowania Warszawy w 1939 roku. Zimą 1939-1940 wiele 
eksponatów, takich jak Portret młodzieńca Mistrza z Messkirch; Hołd pasterza G. v. Ael- 
sta, wiele artykułów ze srebra, złota i kości słoniowej oraz „militaria”, zostały wywie
zione na rozkaz Komisji ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki 
i przetransportowane prawdopodobnie do „Zeughaus” w Berlinie. Do jesieni 1941 ro
ku reszta zbiorów pozostawała bez opieki, a następnie została przeniesiona do Mu
zeum Narodowego (Muzeum Miasta Warszawy).
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Biblioteki Krasińskich, Biblioteka Krasiń

skich.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kul

tury i sztuki.

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, Pałac Belwederski
Mieściło się w pałacu klasycystycznym, rezydencji Marszalka Piłsudskiego, która po 

jego śmierci w roku 1935 została przekształcona w muzeum. Zawierało wyposażenie 
i eksponaty z tego okresu, jak również wiele pamiątek związanych z życiem i działalno
ścią Marszałka Piłsudskiego oraz dary od narodu i armii.

Pałac zbudowany w roku 1659 dla Paca i przebudowany przez architekta Kubickiego 
w 1822 roku; pod koniec XVIII wieku mieściła się tam słynna kolekcja porcelany zna
na jako „belwederska”.

STAN OBECNY: Na początku grudnia 1939 roku „Baurat” z regionu Heidelbergu 
na rozkaz Gubernatora Fischera zatwierdził szybki wywóz wszystkich zbiorów z Belwe
deru, oświadczając, iż pałac będzie wykorzystywany do innych celów. W związku z tym 
wyposażenie i zbiory zostały przeniesione do Muzeum Narodowego. Pałac został prze
budowany na zimową rezydencję Gubernatora Generalnego Franka i w tym celu znisz
czono zabytkowe wnętrze, a reszta eksponatów muzeum została wyrzucona. Pod 
koniec 1940 roku wszystkie stare drzewa otaczające pałac zostały wycięte. Prywatna ka
plica została przekształcona w salę koncertową.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Muzeum Narodowe.
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numbering several hundred objects. There were algo many flaga and 
banners and military souwenirs as wełl as personal souvenirs of 
Kościuszko and Prince Joseph Poniatowski.

Present Pacts : Building and collection were partly destroyed and 
damaged during German bombardment of Warsaw, 1939. In the 
winter of 1939/40 many exhibits, such as “ Portrait of a Youth,” by 
Master of Messkirch ; “ Shepherd’s Homage,” by G. v. Aelst, many 
articles in silver, gold and ivory, and “ militaria,” were removed by 
order of the “ Sonderbeauftragter,” and transported probably to 
“ Zeughaus ” in Berlin. Until the autumn of 1941 the remainder was 
left without protection, then it was removed to the National Museum 
(Museum of the City of Warsaw).
See : warsaw, Cult. Inst. Archiues at the Library of the Krasinki 

family. Library of the Krasiński family.
See : warsaw, Germ. Inst. Gommission for the Seizure and Safe- 

guarding of Treasures of Art and Gulture.

museum oe Piłsudski, jozef, Belweder Pałace.
Displayed in the classical pałace, residence of Marshal Piłsudski 

which, after his death in 1935, was converted into a Museum. Contained 
furnishings and exhibits of this period, and also many souvenirs con- 
nected with the life and activities of Marshal Piłsudski, and gifts from 
the nation and army.

Pałace built in 1659 for Commander Pac, and rebuilt by Kubicki, 
the architect, in 1822 ; the famous porcelain ware known as “ Bel- 
wedere ” was housed there at the end of the 18th century.

Presbnt Pacts : Early in December, 1939, the “ Baurat ” from 
the Heidelberg district, at the order of Gorernor Pischer, authorised 
the swift removal of all collections from the Belweder, stating that the 
pałace was to be used for other purposes. Accordingly, the fittings 
and collections were transferred to the National Museum. The Pałace 
was reconstructed for the winter residence of General-Govemor Prank, 
and for this purpose, the ancient and valuabłe interior was destroyed, 
and the rest of the Museum exhibits thrown out. At the end of 1940, 
all the old trees surrounding the Pałace, were out down. The private 
chapel was converted into a concert hall.
See : warsaw, Cult. Inst. National Museum.
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MUZEUM PRZY BIBLIOTECE PRZEŹDZIECKICH, ul. Szczygla 7
Muzeum było połączone z biblioteką i archiwum. Powstało ze zbiorów rodzinnych 

Tyzenhausów i Przeździeckich. Zawierało galerię obrazów polskich i zagranicznych ar
tystów, takich jak Domenichino, Breughel, B. v. Orley i inni; cenne zbiory gobelinów, 
zabytkowych mebli i dzieł rzemiosła artystycznego; zawierało gabinet rysunków i gra
fik (10 tys. eksponatów) autorstwa polskich artystów, takich jak Orłowski, Chodowiec
ki, Smuglewicz, Norwid, Matejko itd. oraz artystów zagranicznych, takich jak Falek, 
S. della Belli.

Założone przez Aleksandra Przeździeckiego, znanego polskiego historyka, w poło
wie XIX wieku.

Własność rodziny Przeździeckich.
STAN OBECNY: Prawie całkowicie spalone podczas bombardowania Warszawy 

w 1939 roku. Tylko niektóre obrazy zostały uratowane, ale uległy tak poważnym uszko
dzeniom, że zatraciły prawie całkowicie swoją wartość artystyczną. Ogień strawił rów
nież wyposażenie pałacu, rzeźby z brązu, zegary, żyrandole, meble, dywany, zbiory 
porcelany drezdeńskiej, berlińskiej, wiedeńskiej i polskiej —jak również zbiór „milita
riów” i kolekcję około 10 tys. ważnych grafik i rysunków.
PATRZ: WARSZAWA, Insi. Kult., Archiwum przy Bibliotece Przeździeckich, Biblioteka 

Przeździeckich.

MUZEUM PRZY BIBLIOTECE ZAMOYSKICH, ul. Senatorska 35
Muzeum było połączone z biblioteką i archiwum. Powstało ze zbiorów rodziny Za

moyskich i zawierało obrazy, w głównej mierze portrety, autorstwa tak słynnych mala
rzy, jak Carlo Maratta, Gerard, A. Kaufman, Marteau, Kucharski. Muzeum zawierało 
pamiątki po rodzinie Zamoyskich, szczególnie kanclerzu Janie Zamoyskim (1541- 
1605) oraz królu Zygmuncie Auguście, Stefanie Batorym, Zygmuncie III i Janie Sobie
skim; po hetmanie Żółkiewskim i Czarnieckim i po bohaterach narodowych, 
Kościuszce i księciu Józefie Poniatowskim. Oprócz tego muzeum posiadało arsenał za
wierający kilka rzadkich okazów; cenną kolekcję sztuki dekoracyjnej; jak również wspa
niały zbiór wyrobów garncarskich. W dziale numizmatycznym znajdowały się prawie 
kompletne kolekcje monet dynastii Piastów i Jagiellonów, niektóre unikatowe; duży 
zbiór odcisków zabytkowej biżuterii oraz cenny zestaw medali. Dział grafiki zawierał 
bogatą kolekcję publikacji z dziedziny sztuki i XVIII-wiecznych druków.
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MUSEUM AT THE LIBRARY OE THE PRZEZDZIBOKI FAMILY, 7, Szczygla 
Street

The Museum was combined with the Library and the Archives. 
Originated with the family collections of Tyzenhaus and Przezdziecki. 
Contained a gallery of Polish and foreign pictures, such as works by 
Domenichino, Breughel, B. v, Orley and others; yaluable collections 
of tapestry, antiąue furniture and works of artistic crafts ; contained 
a room of drawings and prints (10,000 exhibits) by Polish artists, such 
as Orłowski, Chodowiecki, Smuglewicz, Norwid, Matejko, etc., and 
foreign artists, such as Palek, S. della Belli.

Founded by Aleksander Przezdziecki, the well-known Polish his- 
torian in the middle of the 19th century.

Property of the Przezdziecki family.
Pbesent Facts : Almost completely bumt down during the bom- 

bardment of Warsaw in 1939. Ordy sonie of the pictures were sayed, 
and these were so badly damaged that their artistic value has been 
almost entirely destroyed. The fire also destroyed the pałace fur- 
nishings, bronzes, eloeks, chandeliers, furniture, carpets, collections 
of Dresden, Berlin, Viennese and Polish china—as weń as a collection 
of “ militaria ” and a collection of some 10,000 important prints and 
drawings.
See : warsaw, Guli. Inst. Archiaes at the Library of the Przezdziecki 

family. Library of the Przezdziecki family.

museum at the library OE the Zamoyski eamtTjY, 35, Senatorska 
Street

The Museum was combined with the Library and Archives. Origi
nated with the collections of the Zamoyski family, and contained 
collection of pictures, mostly portraits, by such famous painters as 
Carlo Maratta, Gerard, A. Kaufman, Marteau, Kucharski. The Museum 
contained relics of the Zamoyski family, particularly of the Chancellor 
Jan Zamoyski (154-1-1605), and of the Kings Sigismund Augustus, 
Stephen Bathory, Sigismund III and John Sobieski; of the Hetmen 
Żółkiewski and Czarniecki, and of the national heroes, Kościuszko 
and Prince Joseph Poniatowski. In addition to this, the Museum 
possessed an armoury comprising a number of rare pieces ; a yaluable 
collection of the decoratiye arts; and also a splendid selection of 
pottery. In the numismatic section there were almost complete s.ets 
of coins of the Piast and Jagellonian dynasties, some of them unique ; 
a large collection of imprints from antiąue gems and a yaluable set of 
medals. The section of graphic art contained a rich collection of art 
publications and 18th century prints. AU these, together with the
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Wszystko to, wraz z archiwami, tworzyło cenne źródło dla badań nad czterema wieka
mi kultury polskiej. Tylko mała część materiałów została dotychczas wykorzystana.

Własność rodziny Zamoyskich.
Utworzona w roku 1589, w tym samym czasie, co biblioteka.
STAN OBECNY: Zbiory zostały niemal doszczętnie spalone podczas bombardowa

nia Warszawy w 1939 r.
PATRZ: WARSZAWA, Insi. Kult., Archiwum przy Bibliotece Zamoyskich. Biblioteka 

Zamoyskich.

MUZEUM NARODOWE, al. 3-go Maja
Pod koniec roku 1938 inwentarz Muzeum Narodowego składał się z około 112000 

eksponatów (z wyłączeniem biblioteki i depozytów), pogrupowanych w następujących 
siedmiu działach: (1) dział sztuki zabytkowej — około 4000 eksponatów; (2) galeria 
malarstwa zagranicznego — około 1200 obrazów; (3) galeria malarstwa polskiego — 
około 3000 obrazów od średniowiecza do XIX wieku włącznie; (4) zbiór sztuki deko
racyjnej — około 10200 eksponatów, w tym ponad 2300 eksponatów ze szkła, 1900 wy
robów garncarskich i ponad 1800 ubiorów; (5) zbiór grafiki — około 25000 druków, 
mniej więcej 10000 rysunków autorstwa polskich artystów oraz około 500 rysunków ar
tystów zagranicznych. Archiwum również należało do działu grafiki i zawierało około 
27000 dokumentów. W archiwum tym znajdowały się dokumenty związane ze sztuką 
i kulturą polską, takie jak rysunki i akwarele, kopie zabytków czy kopie druków i sta
rych ilustracji; (6) kolekcja numizmatyczna — kolekcja zagraniczna, grecka, rzymska, 
bizantyjska itd., liczyła około 29570 monet, a kolekcja polska około 10300 monet i 2000 
medali; kolekcja współczesnych eksponatów zagranicznych liczyła około 3300 monet 
i 700 medali. Pieczęcie (około 2300 sztuk) również należały do tego działu; (7) „Mu
zeum Starej Warszawy” i „Kolekcja pamiątek po sławnych polskich pisarzach i arty
stach” zawierały kilka tysięcy eksponatów. Biblioteka zawierała około 9000 woluminów 
dotyczących historii sztuki i muzealnictwa, 2100 rękopisów, 5000 klisz fotograficznych. 
Ponadto muzeum posiadało około 1400 prehistorycznych eksponatów archeologicz
nych i 5300 eksponatów etnograficznych z ziem polskich. Pracownie ze sprzętem do 
konserwacji obrazów i zabytków rzemiosła artystycznego oraz studio fotograficzne słu
żyły do opieki nad eksponatami muzealnymi, zapewniając im właściwe warunki.

Muzeum Narodowe zostało założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, 
a w roku 1916 zostało przekształcone w Muzeum Narodowe, własność Miasta Warsza
wy. W roku 1938 zbiory zostały przetransportowane do nowego gmachu, wzniesionego 
specjalnie w tym celu.
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archives, formed a valuable source for the study of four centuries of 
Polish culture. Only a smali part of the materiał had hitherto been 
utilised.

Property of the Zamoyski family.
Founded in 1589, at the same time as the Library.
Pbesent Facts : Collections practically burnt out during bombard- 

ment of Warsaw, 1939.
See : warsaw, Oult. Inst. Archives at the, Library of the Zamoyski 

family. Library of the Zamoyski family.

National museum, 3, Maja Avenue
At the end of 1938 the inventory of the National Museum eomprised 

about 112,000 exhibits (excepting the library and deposits), grouped 
into the sevon folio wing departments : (1) Collection of Antiąue Art— 
about 4,000 exhibits; (2) Gallery of foreign painting—about 1,200 
pictures ; (3) Gallery of Polish painting—about 3,000 pictures, dating 
from the Middle Ages to the 19th century inclusiye ; (4) Collection of 
Decoratiye Art—about 10,200 exhibits, including over 2,300 eshibits 
of glass, 1,900 of pottery, and over 1,800 dresses; (5) Collection of 
Graphic Art—about 25,000 prints, roughly 10,000 drawings by Polish 
artists, and about 500 drawings by foreign artists. The Archiyes also 
belonged to the Department of Graphic Art, and contained some 
27,000 documents. These Archives contained documents relating to 
Polish art and culture, such as drawings and watercolours, copies of 
original relics, or copies of prints and old illustrations ; (6) Numismatic 
collection—the foreign numismatics, Greek, Roman, Byzantine, etc., 
numbered anout 29,570 coins, and the Polish collection, about 10,300 
coins and 2,000 medals; modern foreign numismatics numbered 
roughly 3,300 coins and 700 medals. The seals (about 2,300) belonged 
to this department as well; (7) “ Museum of Old Warsaw ” and 
“ Collection of Souvenirs of renowned Polish writers and artists,” 
contained a few thousand exhibits. The Library contained about 
9,000 yolumes on history of art and museology, 2,100 manuscripts, 
5,000 photographic plates. In addition, the Museum possessed about 
1,400 prehistorie archaeological exhibits, and 5,300 exhibits illustrating 
Polish and native ethnography. The studios, with modern eąuipment 
for the preseryation of pictures and relics of artistic Industries, and the 
photographic studio, took care of the relics in the Museum, ensuring 
for them proper conditions for preseryątion.

The National Museum was established in 1862 as the “ Museum of 
Fine Arts,” and in 1916 was conyerted into the National Museum 
as the property of the City of Warsaw. In 1938 it was transported 
to the new building, especially erected for this purpose.
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STAN OBECNY: W roku 1939 budynek został bardzo poważnie uszkodzony przez 
bomby, pociski zapalające i ostrzał artyleryjski, a eksponaty uległy poważnym zniszcze
niom. Zniszczona została zwłaszcza kolekcja zabytkowych mebli, ale najpoważniejsze 
uszkodzenia dotknęły dział odkryć egipskich, dział sztuki dalekowschodniej oraz gale
rię malarstwa. Po zakończeniu działań wojennych władze niemieckie zarządziły konfi
skatę muzeum, która miała miejsce pomiędzy październikiem i grudniem 1939 roku, 
a po jej przeprowadzeniu zarekwirowane zbiory zostały wysiane do Krakowa. Bliższe 
informacje nie są jeszcze znane, ale prawdopodobnie przez pewien czas pozostawały 
one w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej, a później większość z nich została wywie
ziona i wykorzystana do dekoracji pałacu w Krzeszowicach. Dział średniowiecznej sztu
ki polskiej został zabrany prawie za jednym razem. Do tego działu należały niektóre 
rzeźby i obrazy wykonane pomiędzy końcem XIV wieku i połową XVI wieku, jak np.: 
obraz „Pieta” z początku XV wieku, tryptyk z Wołowca oraz tryptyk z Opatówka, wy
konany w drugiej połowie XV wieku; rzeźby szkoły Wita Stwosza i wiele innych. Oko
ło 100 najcenniejszych obrazów zostało usuniętych z galerii malarstwa zagranicznego, 
jak np.: obrazy Pinturicchia, Durera, Aertsema, Rembrandta, Rubensa, Jordaensa, ob
razy starej szkoły holenderskiej, obrazy Rigauda, Largilliere’a, Guardiego, Tiepola.

Wiele tysięcy eksponatów zabrano ze zbiorów sztuki dekoracyjnej, w tym piękne ko
lekcje garncarstwa włoskiego, saskiego i polskiego, kolekcję szkła z XVII-XVIII wieku, 
gobeliny, materiały, pasy, meble, zegary, tabakierki itd. Zbiór numizmatyki polskiej 
i zagranicznej został także usunięty. Zbiór prehistoryczny został całkowicie wywiezio
ny, podobnie jak bezcenna kolekcja scytyjska, duże kolekcje wolnomularskie i juda
istyczne oraz część kolekcji eksponatów etnograficznych z ziem polskich. Ta ostatnia 
miała jednak więcej szczęścia niż pozostałe i kilka eksponatów ocalało. Według infor
macji prasy niemieckiej („Zeitschrift deutschen Verein f. Kunstwissenschaft”, B. VIII. 
Heft. 3 i 4. 1941. Artykuł E Winklera) obrazy, przypisywane A. Durerowi, prawdopo
dobnie zabrane z Muzeum Warszawskiego, zostały odrestaurowane w Berlinie.

Wiosną roku 1940 Muzea Wojskowe i Narodowe zostały połączone i przemianowa
ne na Muzeum Miasta Warszawy. We wrześniu 1940 roku eksponaty zostały przenie
sione z Państwowego Muzeum Archeologicznego do tego nowego muzeum 
warszawskiego.

W połowie października 1939 roku gestapo przeniosło część zbiorów z Towarzystwa 
Sztuk Pięknych, tzw. „Zachęty”, jakieś sto obrazów, do Muzeum Narodowego. Przenie
sienie tych obrazów do muzeum zostało przeprowadzone w bardzo niewłaściwy sposób. 
Dwa pawilony i piwnica budynku zostały zajęte do użytku
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Present Facts : In 1939 the building was very seriously damaged by 

bombs, incendiaries, and artillery shelling and exhibits suffered Sęrious 
destruction. The collection of antique furniture especially, was badly 
defaced, but the most serious damago of all was in the section of 
Egyptian discoyeries, the section of Far Eastern Art, and in the 
Picture Gallery. After the eessation of hostilities, the German autho- 
rities ordered the confiscation, of which took place between October and 
December, 1939, and after these had been carried out, the requisitioned 
collections were sent to Oracow. Further partioulars are not yet 
known, but it is thought likely that they remained for some time 
in the storę rooms of the University Library, and later the greater 
part were remoyed and used to decorate the pałace at Krzeszowie. 
The section of Polish Art from the Middle Ages was taken away almost 
in one lot. Some sculptures and pictures executed between the end 
of the 14th century and the middle of the 16th century, belonged to 
this section, as, for example, the early 15th century picture, “ Pieta,” 
the triptych from Wołowiec, and the triptych from Opatówek, executed 
in the second half of the 15th century ; the sculptures of the school of 
Wit Stwosz, and many others. About 100 of the most precious 
pictures were remoyed from the gallery of Foreign Painting, as, for 
example, the pictures by Pinturicchio, Diirer, Aertsem, Rembrandt, 
Rubens, Jordaens, pictures of the Old Netherlands’ School, paintings 
by Rigaud, Largillióre, Guardi, Tiepolo.

Many thousands of exhibits were taken from the Collection of 
Decoratiye Art, including the beautiful collections of Italian, Saxon, 
and Polish pottery, the collection of głass from the 17th-18th century, 
the Gobelin tapestry, materials, belts, furniture, clocks, snuff boxes, 
etc. The collection of Polish and Foreign Numismatics was remoyed. 
The prehistorie collection was entirely remoyed, and also a precious 
Scythian collection, large Masonie and Judaic collections, and part of 
the collection of Polish and natiye ethnography. The latter was morę 
fortunate than the others, howeyer, and a few óf the eshibits were left. 
According to information in the German press (“ Zeitschrift deutschen 
Yerein f. Kunstwissenschaft, B. VIII. Heft. 3 and 4. 1941. Article 
by F. Winkler), the pictures, attributed to A. Diirer, probably taken 
from Warsaw Museum, were restored in Berlin.

In the spring of 1940, the Military and National Museums were 
joined, and named the Museum of the City of Warsaw. In September, 
1940, exhibits were transferred from the State Archaeological Museum 
to this new Warsaw Museum.

In the middle of October, 1939, the Gestapo transferred part of the 
collection from the Society for the Encouragement of Fine Arts, 
so-called “ Zachęta,” some hundred pictures, to the National Museum. 
The transfer of these pictures to the Museum was performed in a very
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Armii Niemieckiej i S.S. W październiku i listopadzie 1943 roku władze niemieckie za
rządziły ewakuację zbiorów w Muzeum Narodowym (Muzeum Miasta Warszawy) z po
wodu zbliżającej się ofensywy sowieckiej. Część zbiorów i depozytów zostało zabranych 
do Krakowa.
PATRZ: GOŁUCHÓW, Inst. Kult., Muzeum Książąt Czartoryskich.
PATRZ: ROGALIN, Inst. Kult., Zbiory Raczyńskich.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Państwowe Zbiory Sztuki w Łazienkach, Muzeum 

Wojskowe, Muzeum przy Bibliotece Krasińskich, Muzeum Piłsudskiego, Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych, Państwowe Muzeum Archeologiczne.

MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI, ul. św. Barbary 2
Dział historyczny, filatelistyczny i techniczny: kolekcja obrazów i fotografii. Bibliote

ka filatelistyczna, radiowa i pocztowa, jedna z największych tego typu w Europie, za
wierała książki, broszury w dziesięciu językach i bogate archiwum. Dział techniczny 
zawierał mundury, modele stacji radiowych, instrumentów telefonicznych i telegraficz
nych.

Założone przez władze państwowe, otwarte 1 stycznia 1933 r.
STAN OBECNY: Muzeum zostało przejęte przez niemieckie władze pocztowe, któ

re usunęły cały zbiór.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE IM. ERAZMA MAJEWSKIEGO
Całkowita liczba eksponatów według szacunków z roku 1932 wynosiła 36 tys.; jednak 

od tego czasu liczba ta znacznie się zwiększyła. Kolekcja zawierała eksponaty z wszyst
kich epok prehistorycznych.

Majewski założył tę kolekcję w roku 1892. W roku 1908 muzeum zostało przeniesio
ne do Instytutu Propagandy Sztuki, a później do Muzeum Narodowego. W roku 1921 
kolekcja stała się własnością Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i po pewnych 
adaptacjach została udostępniona dla publiczności w 1932 roku.

Własność Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez władze niemieckie.

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH (tzw. „Zachęta”), 
pl. Małachowskiego 3

Zawierało zbiór bardzo cennych obrazów i rzeźb, około 1000 eksponatów, autorstwa 
polskich artystów z XIX i początku XX wieku.
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inadequate manner. Two pavihons and the basement of the building 
were occupied for the use of the German Army and S.S. In Oetober 
and November, 1943, German authorities ordered the evaeuation of 
collections in the National Museum (Museum of City of Warsaw) 
beoause of the approaching Soviet offensive. Part of the collections 
.and deposits were taken to Cracow.
Sbe : goluchow, Cult. Insi. Museum of Princes Czartoryski.
See : rogalik, Cult. Insi. Collection of Baczyński family.
Seb : warsaw, Cult. Inst. Collection at Łazienki Pałace. Military 

Museum. Museum at the Library of the Krasinki family. 
Museum of Piłsudski. Society for the Encouragement of Fine 
Arts, 8o-called “ zachęta.” State Archeological Museum.

POSTAŁ and tblegbaphio museum (Muzeum Poczty i Telekomunikacji), 
2, Sw. Barbary Street

Historical, philatelistic and technical sections ; collection of pictures 
and photographs. The philatelistic, radio and postał library, one 
of the largest of its kind in Europę, contained books, pamphlets in ten 
languages, and rich archives. The technical section contained uni- 
forms, modela of radio stations, telephone and telegraph Instruments.

Founded by the Polish State, opened on January Ist, 1933.
Present Facts : The museum was taken over by the German postał 

authorities, who removed the entire collection.

prehistorio museum of erasmus Majewski (Muzeum Archeologiczne 
im. Erazma Majewskiego)

The total number of specimens according to 1932 estimates amounted 
to 36,000 ; sińce then, however, this number had been considerably 
increased. The collection contained eshibits of all pre-historic ages.

Majewski began his collection in 1892. The Museum was transferred 
to the Institute for the Furthering of Fine Arts in 1908, then to the 
National Museum. In 1921, the collection became the property of the 
Warsaw Scientific Society, and after certain re-arrangements, was 
opened to the public in 1932.

Property of the Warsaw Scientific Society.
Psesent Facts : Confiscated by the German authorities.

society for the encouragement of fine arts (so-called “ Zachęta ”), 
3, Małachowski Square

Contained collection of very precious pictures and soulptures, about 
1,000 exhibits, by Polish artists of the 19th and early 20th centuries.
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Wystawiane były tu prace wszystkich znanych polskich artystów tego okresu. Własno
ścią Towarzystwa był również zbiór rysunków artystów włoskich, francuskich i fla
mandzkich z okresu od XVI-XIX w. Przechowywano tu również wiele obrazów 
będących własnością prywatną. Biblioteka Towarzystwa liczyła 7680 tomów.

Założone w 1860 r., przeważnie z darów i spadków.
STAN OBECNY: Budynek uległ poważnym uszkodzeniom podczas działań wojen

nych w 1939 r. W galeriach najbardziej ucierpiała kolekcja portretów oraz obrazy Ma
tejki, a ponadto około 90 obrazów ze zbiorów muzeum i taka sama ilość z depozytów. 
W połowie października 1939 r. wszystkie zbiory liczące ogółem kilkaset obrazów zo
stały skonfiskowane przez gestapo i większość obrazów przeniesiono do Muzeum Na
rodowego. Niektóre jednak pozostały na miejscu, wśród nich największe dzieła, które 
wyjęto z ram i zwinięto. Wiele innych obrazów zabrano do niemieckich urzędów 
i mieszkań prywatnych bez pozostawienia jakiegokolwiek pokwitowania. Obrazy prze
niesione do Muzeum Narodowego transportowano w najgorszych warunkach, jakie 
można sobie wyobrazić, otwartymi ciężarówkami, bez sporządzenia jakiegokolwiek za
pisu tej operacji. Ciężko to zrozumieć, jako że obrazów nie spakowano ani nigdzie nie 
wysłano, lecz po prostu pozostawiono je w muzeum. Przypuszczalnie był to jedynie etap 
realizacji jakiegoś nie do końca przemyślanego planu, który później zarzucono, nie
mniej obrazy nie powróciły do prawowitych właścicieli. W zimie 1939/1940 skonfisko
wano wszystkie oryginały rysunków autorstwa zagranicznych artystów będące 
w posiadaniu Towarzystwa. Samo Towarzystwo zostało najpierw zamknięte, a później 
rozwiązane.

Dwa najcenniejsze obrazy autorstwa Matejki, Bitwa pod Grunwaldem i Kazanie Skar
gi zostały tuż przed wybuchem wojny wysiane do jakiegoś miejsca w środkowej Polsce 
(Lublin?) celem ich zabezpieczenia. Operację tą nadzorował dyrektor Mikulicz-Radec- 
ki. Los obydwu dziel nie jest znany.
PATRZ: Inst. Kult., Muzeum Narodowe.

PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE, Park w Łazienkach
Muzeum mieściło około 200 tysięcy eksponatów, w większości z ziem polskich. Naj

ważniejszymi kolekcjami były 1) zbiory z wczesnej i środkowej epoki kamiennej; 2) 
zbiory pochodzące ze stanowisk neolitycznych; 3) zbiory z epoki brązu i wczesnej epo
ki żelaza; 4) zbiory z okresu wpływów rzymskich; 5) zbiory wczesnosłowiańskie. Do mu
zeum należały zachowane obiekty wykopaliskowe, gdyż placówka przeprowadzała 
wykopaliska i prace badawcze. Muzeum posiadało cenną bibliotekę zawierającą około 
10000 tomów. Wydawano „Biuletyn archeologiczny”.

430



Cultural Losses ofPoland

WARSAW

WARSAW—cant.
Works of all the well-known Polish artists of this period, were exhibited 
here. The Society also possessed a collection of drawings by Italian, 
French and Flemish artists of the 16th to 19th centuries. Many 
pictures, priyately owned, were deposited here. Society had Library 
with 7,680 yolumes.

Founded in 1860, largely from gifts and bequests.
Pbesent Faots : Building seriously damaged during military action 

in 1939. In the galleries the collection of portraits was the most seriously 
damaged, as well as pictures by Matejko, also about 90 pictures from 
the Museum department, and the same number from the deposits 
were badly damaged. In the middle- of October, 1939, the Gestapo 
confiscated all collections, amongst which were several hundred 
pictures, the greater part of which were transferred to the National 
Museum. A few, howewer, were left behind, and these included the 
largest pictures, which were rolled up. Many other pictures from the 
collection were removed for the purposes of decorating German offices 
and private lodgings, no receipt being giyen. The pictures taken to 
the National Museum were transported under the worst conditions 
imaginable, in open lorries, without any correct record of the pro- 
ceedings. The reason for this is hard to understand, for they were 
neither packed nor sent away, but just left there. Probably this was 
part of some plan not fully considered at the time, and later relinquished, 
but the pictures have not been returned to their rightful owners. 
In the winter of 1939/40 all the Society’s original drawings by foreign 
artists were confiscated. The Society was first closed and then 
dissolyed. The two most precious pictures by Matejko, “ Battle 
of Grunwald,” and the “ Sermon of Skarga,” were sent to central 
Poland (Lublin ?) shortly before the outbreak of war, in order to 
safeguard them. The director, Mikulicz-Radecki, superintended 
this operation. The fate of these two pictures is unknown.
See : warsaw, Cult. Inst. National Museum.

state abgiiaęological museum, Łazienki Park
The Museum contained about 200,000 exhibits, mostly from Polish 

territory. The most important collections were : (1) Collections from 
the earlier and middle period of the Stone Age; (2) Collections from 
Neołithic habitations ; (3) Collections from the Bronze and early Iron 
Age ! (4) Collections from the period influenced by Roman culture; 
(5) Sławonie early-historic collection. Some archaeologicalpreserwations 
belonged to the Museum, which supervised excavations and research 
work. The Museum possessed a waluable library, containing about 
10,000 yolumes. It published “ Archa-eological News.”
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Muzeum utworzono w 1920 r. Sześć lat później dokonano reorganizacji placówki 
i umieszczono ją w nowym budynku. Eksponaty pozyskiwano drogą systematycznych 
prac badawczych prowadzonych przez polskich uczonych. Muzeum otrzymywało wiele 
depozytów i darów.

STAN OBECNY: We październiku 1939 r. muzeum zostało częściowo zajęte przez 
wojska niemieckie. W listopadzie prof. dr Ernest Petersen, były kustosz zabytków pre
historycznych we Wrocławiu, oraz Schleif, dyrektor wykopalisk w Olimpii, wywieźli 
około tysiąca eksponatów, np. liczne eksponaty z epoki kamiennej, przedmioty z żela
za, miedzi i brązu, ozdoby z kości i bursztynu, zabytki ceramiczne, zbiory monet rzym
skich, arabskich i wczesnośredniowiecznych, a także szafki na eksponaty, meble 
biurowe, całą cenną bibliotekę, wszystkie katalogi, zapisy prac badawczych itd. Ponad
to usunięto również prywatne materiały badawcze pracowników muzeum. Ostatni nu
mer „Biuletynu archeologicznego” został zniszczony w oprawie na polecenie prof. 
Petersena, a we wrześniu 1940 r. muzeum usunięto z budynków w Łazienkach, prze
kształconych później w rezydencję Generalnego Gubernatora Franka. Pozostałe eks
ponaty przeniesiono do Muzeum Narodowego.
PATRZ: Insi. Kult., Muzeum Narodowe, Biblioteka w Państwowym Muzeum Archeolo

gicznym.

PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI, Zamek Królewski, pl. Zamkowy.
Wszystkie przenośne dzieła sztuki eksponowane na Zamku Królewskim były pod 

pieczą dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki, który z kolei podlegał polskiemu Mini
sterstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Należy wyróżnić dwie katego
rie dziel wystawianych na Zamku: (1) eksponaty znajdujące się w starszej kolekcji, od 
XVIII w. oraz (2) eksponaty zgromadzone w ciągu ostatnich 20 lat.

(1) Na szczególną wzmiankę zasługują lampy i kandelabry z brązu i kryształu (dzie
ła Caffieriego, Prieura i Thomira); popiersia z marmuru i brązu (wśród nich popiersie 
Aleksandra Wielkiego dłuta Houdona); seria 25 brązowych popiersi wybitnych Pola
ków autorstwa Le Bruna i Monaldiego, oraz pewna ilość starożytnych marmurowych 
kopii słynnych rzeźb (m.in. Satyra odpoczywającego Praksytelesa), pozyskanych przez 
Państwowe Zbiory Sztuki z Ermitażu w Leningradzie jako ekwiwalent za dzieła sztuki 
zarekwirowane ongiś przez władze carskie.

Na Zamku zachowało się wiele dzieł z dawnej Galerii Królewskiej; historyczne ob
razy Bacciarellego, Vienne’a, Hallego, Lagrene’a; malowane sufity oraz płyciny 
drzwiowe autorstwa Bacciarellego, Rosa de Tivoli, a także liczne portrety królów pol
skich i monarchów innych państw europejskich z XVIII w. oraz portrety wybitnych Po
laków pędzla takich artystów jak Bacciarelli, Oudry, Rotari, Roślinę, Krafft, Fuegers, 
Aleksandrowicz, Peszka, R. Mengs, Gainsborough (?).
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Created in 1920 ; re-organised in the new building in 1926. Origi- 

nated from materia! aecumulated from systematic research by Polish 
scholara. Received many loans and gifts.

Pbesent Facts : In October, 1939, it was partly oocupied by the 
German army. During November, Professor Dr. Ernest Petersen, 
former custodian of prehistorie relics in Breslau, and Schleif, the 
director of Olympio excavations, took away some thousand exhibits, 
such as numerous relics from the Stone Age, relics of iron, copper and 
bronze, bonę and amber-ware, ceramic exhibits, oolleetion of Roman, 
Arabie and early-historic European coins, besidss the exhibition cases, 
pieces of Museum and of6.ee fumiture, an entire and extremely valuable 
library, all catalogues, notes of research work, etc. Besides all private 
research materiał of the Museum personnel, the Museum Archives 
were also removed. The last issue of “Archaeological News” was 
destroyed at the bookbinders by order of Professor Petersen, and in 
September, 1940, the Museum was ejected from its buildings in Łazienki 
Park, which were then turned into the residence of General-Governor 
Frank, while the remaining exhibits were transferred to the National 
Museum.
Seb : warsaw, Cult. Inst. National Museum. Library at the State 

Archaeological Museum.

State collection ot art (Państwowe Zbiory Sztuki), at Royal Castle, 
Zamkowy Square

All movable objects of art which were exhibited in the Royal Castle 
were under the care of the Director of State Collection of Art, who 
was under the supeiwision of the Polish Ministry of Education. Differ- 
entiation must be madę between the movable works of art in the Royal 
Castle, which were of two types : (1) Exhibits which had mostly been 
in the Collection sińce the 18th century, and (2) Exhibits which had 
been brought there during the last 20 years.

(1) Special notę should be madę of the bronze and erystal lamps 
and candelabra in the Castle (works of Caffieri, Prieur and Thomir); 
busts in marble and bronze (including Alexander the Great, by Houdon); 
the series of 25 bronze busts of eminent Poles, by Le Brun and Monaldi, 
and some antiąue marble copies of well-known sculptures (e.g., Satyrę 
of Praxiteles), obtained by the State Collection of the Royal Castle 
from Hermitage in Leningrad, as an equivalent for other art treasures 
taken by the Tsarist authorities.

From the old Royal Gallery many pictures were preseryed in the 
Castle ; historical pictures by Bacciarelli, Yienne, Halle, Lagrene'; 
painted ceilings and pictures in door panels by Bacciarelli, Rosa de 
Tivoli, and many portraits of Polish kings and European monarcha of

♦
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Wreszcie na Zamku znajdowała się też seria obrazów o wielkiej wartości artystycznej 
i historycznej, a mianowicie 23 pejzaże Warszawy namalowane przez Bernardo Belot- 
to (zw. Canaletto) w latach 1768-1780. Zamkowe meble były w większości w stylu Lu
dwika XVI. Na Zamku znajdowała się też bardzo wartościowa kolekcja ozdobnych 
waz, sewrskiej porcelany i wyrobów ceramicznych Wolffa.

(2) Druga część zbiorów składała się z dzieł otrzymanych z Rosji w zamian za dzieła 
wcześniej wywiezione z Warszawy, kolekcje w całości podarowane muzeum, oraz eks
ponaty pozyskane drogą zakupu; kolekcja rodziny Krosnowskich zawierająca 6 tys. 
przedmiotów, wśród nich 700 obrazów, kielichów, gobelinów, dywanów, zbroi itd. Ko
lekcję malarstwa wzbogaciły obrazy przeważnie z XVII i XVIII w. autorstwa m. in. 
Romboutsa, Weenixa, Wouwermana, Saftlevena i Boucherona, a także obrazy Canalet- 
ta i polskie portrety z XVII i XVIII w. W kolekcji znajdowały się też dwa wielkie obra
zy Matejki (Batory pod Pskowem i Rejtan). Zbiór tkanin zawierał wielkie dywany 
perskie z XVI w. oraz kielichy z Zamku Królewskiego w Krakowie. Po ukończeniu 
trwającej przez ostatnie 10 lat renowacji w gotyckim skrzydle Zamku umieszczono spo
ry zbiór mebli, przeważnie włoskich i holenderskich, obok mniejszych przedmiotów ta
kich jak lampy, świeczniki itp. które Państwowe Zbiory Sztuki uzyskały w drodze 
zakupu.

STAN OBECNY: Część cennych dziel sztuki została wywieziona przez Niemców 
w grudniu 1939 r., w większości do Krakowa. Nie sposób wymienić wszystkich tych eks
ponatów, jako że od owego momentu aż do 1944 r. żadnemu Polakowi nie pozwolono 
obejrzeć kolekcji. Podobnie w Krakowie żaden polski historyk sztuki ani ekspert nie 
miał dostępu do zbiorów. Istnieje prawdopodobieństwo, iż większość wartościowych 
dzieł, np. prace Canaletta, wywieziono do Drezna. O losie Zamku zadecydowała wizy
ta Generalnego Gubernatora Franka 18 października 1939 r. (zob. Zamek Królewski). 
We wrześniu 1939 r. obydwa wspomniane obrazy Matejki zostały wysłane wraz z czę
ścią dzieł sztuki i sreber do Ołyki we wschodniej Polsce. W okresie po wrześniu 1939 r. 
przechowywano je w Muzeum Regionalnym w Łucku. Po zajęciu Łucka przez Niem
ców w 1941 r. obrazy Matejki przeniesiono do Lwowa, gdzie przechowywano je w ratu
szu. Obydwa dzieła najprawdopodobniej znajdują się we Lwowie. Dyrektor 
Państwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie był również odpowiedzialny za wszystkie 
przenośne dzieła sztuki w budynkach i urzędach na terenie całego kraju i za granicą, 
np. na Zamku Królewskim w Krakowie, w urzędach w Warszawie oraz polskich amba
sadach i placówkach dyplomatycznych.
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Che 18th century, and eminent Poleś by Baceiarefli, Oudry, Rotari, 
Roślinę, Krafft, Fuegers, Aleksandrowicz, Peszka, R. Mengs, Gains- 
borough(?). Finally, there was a series óf pictures of great historie and 
artistic value, namely, 23 views of Warsaw, painted in the years 1768-80, 
by Barnard Belloto Canaletto. The fumiture in the Castle was mostly 
in the style of Louis XVI. There was also an estremely yaluable 
collection of decorative vases, Sevres, and earthenware by Wolff.

(2) The second part of the collection of movable works of art con- 
sisted of works brought from Russia as substitutes for objects taken 
from Warsaw, gifts of whole collections, and exhibits which had been 
purchased; the collection of the Krosnowski family, 6,000 objects, 
including 700 pictures, goblets, tapestries, carpets, armour, etc. The 
collection of pictures was enriched by paintings, mostly from the 17th. 
and 18th centuries, including works by Rombouts, Weenix, Wouwer- 
man, Saftleven and Boucheron, and also pictures by Canaletto and 
Polish portraits from the 17th and 18th centuries. Here also were pre- 
served the great pictures of Jan Matejko (“ King Stephen Batory at 
Psków ” and “ Reytan ”). Among the textiles were the great Persian 
carpets from the 16th century and goblets from the Royal Castle in 
Oracow. After the restoration of the last 10 years, the Gothic wing of 
the Castle contained a large amount of Renaissance fumiture, mostly of 
Italian and Dutch origin, besides smaller objects, such as lamps and 
glasses, candlesticks, etc., all of which were bought by the State Collec
tion.

Pkesent Facts : Some of the valuable works of art were remoyed 
by the Germans in December, 1939, partly to Oracow. It is impossibłe 
to name all these eshibits, because no Pole was allowed to see the 
Collection from that day until 1944. No Polish art historian or expert 
was permitted to see the exhibits in Oracow either. It is probable that 
most of the valuable things like Canaletto’s paintings, were taken to 
Dresden. On October 18th, 1939, when Governor-General Frank 
yisited the Royal Castle, its fate was decided (see Royal Castle). In 
September, 1939, two of the above mentioned paintings by Matejko, 
together with some works of art and silver, were sent to Olyka, in 
Eastern Poland. After September, 1939, they were deposited in the 
Regional Museum in Łuck. After the occupation of Łuck by the 
Germans in 1941, the pictures by Matejko were removed to Lvov, 
where they were preseryed in the Town Hall. Most probably the two 
pictures by Matejko are in Lvov. The Director of the State Collection 
in Warsaw was in charge of all moyable works of art preseryed in many 
buildings and offices in Poland and abroad, such as the Royal Castle 
in Craoow, offices in Warsaw and the Polish Embassies and Legations.
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Katalogi tych zbiorów były przechowywane w Warszawie na Zamku Królewskim w biu
rach Państwowych Zbiorów Sztuki. Zostały zniszczone wraz z Zamkiem.
PATRZ.: WARSZAWA, Inst. Kult. Zbiory w Pałacu Łazienkowskim, Biblioteka Pań

stwowych Zbiorów Sztuki.
PATRZ.: WARSZAWA, Budynki, Pałace, Zamek Królewski Pałac pod Blachą. 
PATRZ.: KRAKÓW, Inst. Niem, Magazyny dzieł sztuki.

GABINET NUMIZMATYCZNY PAŃSTWOWYCH ZBIORÓW SZTUKI
Zawierał około 40 tys. polskich i zagranicznych monet i medali, często ze szlachet

nych kruszców, o wielkiej wartości artystycznej i materialnej.
Założony w 1928 r.
Własność państwa.
STAN OBECNY: Po wielu grabieżach Niemcy skonfiskowali cały zbiór, który na

stępnie wywieziono do Niemiec.

PAŃSTWOWE MUZEUM ZOOLOGICZNE, Krakowskie Przedmieście 26-28
Muzeum składało się z trzech działów: (a) kolekcji o charakterze naukowym wraz 

z laboratoriami, (b) kolekcji udostępnianej zwiedzającym, (c) biblioteki zoologicznej. 
Działy (a) i (b) posiadały łącznie około 60 tys. okazów gatunków zwierząt, w sumie kil
ka milionów eksponatów. Biblioteka liczyła ponad 11 tys. tomów.

Założone w 1919 r. przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go. Własność państwa.

STAN OBECNY: Zbiory ssaków z bizonem, usunięte przez Niemców w latach 1939- 
1940, kolekcja ptaków tropikalnych podarowana przez hr. Branickiego oraz kolekcja 
mięczaków zostały zagrabione przez władze niemieckie.

KOLEKCJA H. ASZKENAZEGO, Al. Ujazdowskie.
Zawierała cenną kolekcję mebli francuskich i angielskich z XVII i XVIII w., jak rów

nież zbiór ceramiki oraz obrazów XIX i XX-wiecznych malarzy polskich, takich jak 
Chełmoński, Malczewski i Stanisławski.

Własność prywatna H. Aszkenazego.
STAN OBECNY: Przejęta przez Niemców z racji niearyjskiego pochodzenia właści

ciela.
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The inventories of these colleetions were preserved in Warsaw at the 
Royal Oastle in the office of the State Collection. They were destroyed 
together with the Castle.
See : warsaw, Cult. Inst. Collection at Łazienki Pałace. Library of 

the State Collection of Art.
See : warsaw, Houses, Palaces. Roydl Castle. Pałace, known as 

“ Tin-Roof."
See : cracow, Germ. Inst. Storę rooms of works of Art.

state numismatio COLleotion (Gabinet Numizmatyczny Państwowych 
Zbiorow Sztuki)

Contained about 40,000 of Polish and foreign coins and medals, many 
of them executed in precious metals, and of great artistic and materia! 
value.

Founded in 1928. Property of the State.
Pbesent Facts : After much looting the collection was confiscated 

by the Germans and removed to Germany.

state zoolocucal museum, 26-28, Krakowskie Przedmieście Street
The Museum had three departments : (a) Collection of scientific 

character with laboratories ; (b) Collection for eshibition; (c) Zoo- 
logical library. Departments (a) and (b) had ‘together about 60,000 
kinds of animals in several million exhibits. Library had over 11,000 
volum.es.

Founded in 1919 by the Ministry of Education. State property.
Pbesent Facts : Collection of mammals with bison, removed by 

Germans in 1939/40, tropical birds presented by Mr. Branicki and 
collection of malacoderms looted by German authorities.

collection of aszkenazy, h., Ujazdowskie Ave.
Contained a valuable collection of Fre.nch and English furniture 

from the 17th and 18th centuries, and a collection of ceramics and 
pictures of 19th and 20th century Polish painters, such as Chełmoński, 
Malczewski and Stanisławski.

Priyate property of H. Aszkenazy.
Pbesent Facts : Seized by the Germans owing to the owner’s 

non-Aryan ancestry.
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KOLEKCJA ADAMA BRANICKIEGO W AMBASADZIE BRYTYJSKIEJ, 
Nowy Świat 18.

Zawierała bardzo cenną kolekcję obrazów pędzla takich artystów jak F. Hals czy 
L. Cranach, oraz wartościowe meble i inne wytwory rzemiosła artystycznego.

Własność prywatna Adama Branickiego.
STAN OBECNY: Kolekcja pozostała w pałacu zajmowanym przez ambasadę brytyj

ską. Placówka została zamknięta przez Niemców i los kolekcji nie jest znany.

KOLEKCJA DR BRYNDZY-NACKIEGO.
Kolekcja ta była szczególnie interesująca z uwagi na dzieła mniej znanych i rzadkich 

mistrzów holenderskich i flamandzkich XVII stulecia. Zawierała także Madonnę 
z Dzieciątkiem Memlinga, Głowę starego człowieka Rembrandta, Październik H. Golt- 
ziusa, obrazy Pateli Starszego, Tycjana, Madonnę Giulio Romano, obraz ze szkoły Ca- 
ravaggia, obrazy Maggiotta, Tempesty, Bitwę z Turkami S. Ruysdaela, dzieła F. Mierisa, 
C. V. d. Hecka, J. v. Brillenburga, S. Vranoza, v. d. Meulena, A. de Gryeffa, A. Helda, 
v. Hellemonta, H. I. Hondiusa, Fyta, Palamedesa, Brouwera, P. Claesa, L. v. Udena, A. 
v. Osta, de Schalkena, F. J. Webera, Rotariego, Ragueneta, Grassiego, Lampiego, dwa 
portrety rodziny Wereszczaków, portret Tokarskiego, Ważącego się mężczyznę Orłow
skiego, Przez stepy Brandta, Autoportret Malczewskiego, cztery obrazy Stanisławskiego. 
Kolekcja zawierała również woskowy model Kolumny Zygmunta w Warszawie.

Własność prywatna dr Bryndzy-Nackiego. Kolekcję zapoczątkował jeden z przod
ków dzisiejszego właściciela w drugiej połowie XVIII w. Pomimo że obrazy z kolekcji 
były niekiedy wypożyczane na różne wystawy, nie istniał kompletny katalog kolekcji, 
jak również nie istniały, poza paroma wyjątkami, fotografie czy reprodukcje dziel.

STAN OBECNY: Cała kolekcja spłonęła podczas bombardowań Warszawy w 1939 r.

KOLEKCJA DR BYCHOWSKIEGO
Zawierała zbiór żydowskich draperii.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zagrabiona przez Niemców z racji żydowskiego pochodzenia wła

ściciela.

438



Cultural Losses ofPoland

WARSAW

WARSAW—cont.
COLLECTION OF BEANIOKI, A., IN BRITISH EMBASSY, 18, Nowy Świat 
Street

Contained very yaluable collection of pictures, painted by such 
artists as F. Hals, L. Granach, and yaluable fumiture and other exhibits 
of artistic crafts.

Priyate property of Adam Branicki.
Present Faots : Collection remained in the Pałace leased by the 

British Embassy. The Pałace was closed by Germans, and the fate 
of the collection is nnknown.

OOLLECTION OF DR. BBYNDZA-NACKI

A particularly interesting feature of the collection was pictures 
by lesser known and rare Dutch and Flemish mastera of the 17th 
century. The collection contained also Memling’s “ Madonna with 
Child,” Rembrandfs “ Head of an old Man,” “ October,” by H. 
Goltzius, pictures by Patela the Older, Titian, “ Madonna,” by Giulio 
Romano, a picture of the school of Caravaggio, pictures by Maggiotto, 
Tempesta, S. Ruysdael’s “ Battle with the Turks,” pictures by F. 
Mieris, C. V. d. Heck, J. v. Brillenburg, S. Vranoz, v. d. Meulen, 
A. de Gryeff, A. Held, v. Hellemont, H. I. Hondius, Fyt, Palamedes, 
Brouwer, P. Claes, L. v. Uden, A. v. Ost, de Schalken, F. J. Weber, 
Rotari, Raguenet, Grassi, Lampi, two portraits of the Węreszczak 
family, portrait of Tokarski, Orlowskfs “ Man taking his Weight,” 
Brandt’s “ Across the Steppe,” “ Self-portrait,” by Malczewski, four 
pictures by Stanisławski. The collection also included a wax model 
of King Sigismund’s Column in Warsaw.

Priyate property of Dr. Bryndza-Nacki. The collection was started 
in the second half of the 18th century when one of the ancestors of the 
present owner began to collect pictures. Although many of the 
pictures were occasionally lent to yarious exhibitions, no complete 
catalogue of them existed, and with a few exceptions there were no 
reproduetions or photographs of them.

Present Facts : During the German bombardment of Warsaw in 
1939 the entire collection was burnt.

COLLECTION OF DR. BYCHOWSKI

Contained a collection of Jewish curtains.
Priyate property.
Present Faots : Looted by the Germans, owing to the Jewish 

origin of its owner.
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KOLEKCJA NOELA DAWIDSONA
Zawierała zbiór dzieł sztuki żydowskiej.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zagrabiona przez Niemców z racji żydowskiego pochodzenia wła

ściciela.

KOLEKCJA DR GOLDFLAUMA
Zawierała zbiór dziel sztuki żydowskiej.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zagrabiona przez Niemców z racji żydowskiego pochodzenia wła

ściciela.

KOLEKCJA HERMAN, ul. Świętokrzyska
Składała się z obrazów najsłynniejszych polskich malarzy, takich jak np. Uczta u Wie- 

rzynka i olejny szkic do Śmierci św. Stanisława Matejki, Wnętrze kościoła w Rottenburgu 
A. Gierymskiego oraz Wnętrze antileggio w pałacu Dożów i Baptysterium Bazyliki św. 
Marka w Wenecji tego samego artysty, Pejzaż z krzyżami, Wnętrze chaty i Dziewczyna 
z narcyzami Wyspiańskiego, Na spotkanie Brandta, Chmura, Z Wołynia, Przykre spotka
nie, Targ Chełmońskiego, Sosna, Wnętrze kościoła w Żywcu, Widok Białej, Autoportret 
Fałata, Tryptyk, Pieśń Słowackiego, W kościele, Szkic Malczewskiego, dwa portrety 
J. Hermana, Obraz jak wiele innych, Wschód słońca, Nad strumieniem, Kopanie bura
ków, Morskie Oko, Stóg siana w Gościeradzu, Autoportret, Kraków, Wnętrze Zamku Kró
lewskiego w Krakowie, Widok z pracowni Wyczółkowskiego, Wnętrze Czachorskiego, 
Polowanie J. Kossaka, cztery obrazy Mehoffera, siedem akwarel Masłowskiego, cztery 
obrazy Stanisławskiego, Stasia Grombeckiego i wiele innych.

STAN OBECNY: Kolekcja spłonęła całkowicie podczas bombardowań Warszawy 
w 1939 r.

KOLEKCJA HUTTEN-CZAPSKIEGO, ul. Bacciarellego
Zawierała cenne obrazy, meble, dywany, porcelanę i bibliotekę.
Własność prywatna Hutten-Czapskiego.
STAN OBECNY: Pałac mieszczący zbiory został zajęty przez Niemców. Zbiór skon

fiskowano.
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COLLECTION OT DAWIDSON, KOEL

Contained Jewish worka of art.
Private property.
Present Faots : Looted by the Germans owing to the Jewish 

origin of its owner.

COLLECTION OF DE. GOLDELAUM

Contained Jewish worka of art.
Private property.
Present Faots : Looted by the Germans owing to the Jewish 

origin of its owner.

collection of mbs. Herman, Świętokrzyska Street
Contained pictures by the most famous Polish painters such as 

Matejko’s “ Wierzynka’s Banquet ” and an oil sketch of the “ Assassi- 
nation of St. Stanislas,” “ Interior of a Church in Rottenburg,” by 
A. Gierymski, and also by the same artist, “ The Interior of the Anti
col! eggio in the Pałace of the Doges ” and “ Baptisterium in the 
Basiliea of St. Mark’s in Yenice,” Wyspianski’s “ Landscape with 
Crosses,” “ Interior of a Gąbin ” and “ Girl with Narcissi,” Brandt’s 
“ Departure to the Meet,” Chelmonski’s “ The Cloud,” “ From Yol- 
hynia” “ Unpleasant Meeting,” “ The Fair,” Falafs “ Pine Tree,” 
“ Interior of the Church in Żywiec,” “ Fragment from Biała,” “ Self- 
portrait,” Malczewskfs “ Triptych,” “ Slowacki’s Song,” “ In the 
Church ” and “ Study,” two portraits of J. Herman, Wyczoikowskfs 
“ A Picture like Many Others,” “ At Sunrise,” “ By the Brook,” 
“ Beetroot Digging,” “ Morskie Oko,” “ A Haystack in Goscieradz,” 
“ Self-portrait,” “ Cracow,” “ Interior of Royal Castle in Cracow,” 
“ From the Studio,” Czaehorski’s “ Interior,” J. Kossak’s “ Hunting,” 
four pictures by Mehoffer, 7 aąuarelles by Masłowski, 4 pictures by 
Stanisławski, “ Stasia,” by Grombecki and many others.

Present Faots : Completely burnt during the bombardment of 
Warsaw in 1939.

collection OF HHTTEN-CZAFSK1, Bacoiarelli Street
Contained valuable pictures, furniture, carpets, porcelain and 

Library.
Private property of Hutten-Czapski.
Present Facts : Pałace containing collection seized by Germans ; 

collection confiscated.
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KOLEKCJA LEOPOLDA KRONENBERGA, pi. Małachowskiego
Zawierała obrazy obcych mistrzów, np. siedemnastowiecznego malarza holender

skiego Jordaensa, podpisanego monogramem A. H, jak również Dziewczynę karmiącą 
ptactwo A. Gierymskiego, Gwiaździstą noc Chełmońskiego oraz Teatr w Łazienkach 
Siemiradzkiego.

Budynek mieszczący kolekcję wzniesiono w 1869 r. według projektu Hitziga.
STAN OBECNY: Dom spłonął podczas bombardowań Warszawy w 1939 r. i kolek

cja praktycznie uległa zniszczeniu.

KOLEKCJA PUŁKOWNIKA MARKUSA, Mickiewicza 18a
Broń z XVI-XVIII w. w liczbie około 200 sztuk. Zbiór map, obrazów i rzeźb z XVI- 

XVIII w. Biblioteka zawierająca pierwsze wydania dzieł polskich romantyków oraz 
czasopisma i gazety z czasów Wielkiej Emigracji. Kolekcja zegarów, chińskiej porcela
ny, mebli i sreber.

Własność prywatna pułkownika Stanisława Markusa.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczona podczas oblężenia Warszawy w 1939 r. Oca

lała część zbiorów została skonfiskowana przez Niemców.

KOLEKCJA STANISŁAWA MEYERA, al. Róż 10
Zawierała kolekcję polskich i orientalnych zbroi oraz oręża, ogółem 63 eksponaty. 

Siedemnaście polskich szabli, z których jedna ponoć należała do króla Stefana Batore
go, obrazy pędzla Decampsa, Giuseppe Grassiego, Norblina, Michałowskiego i wielu 
innych; dywany wschodnie, polska i saska porcelana, srebra oraz meble z XVIII i po
czątku XIX w. Biblioteka zawierała 150 książek dotyczących dawnej broni i zbroi oraz 
tysiąc tomów wydawnictw encyklopedycznych i literatury pięknej.

Własność prywatna.
STAN OBECNY: Całą broń umieszczono we wrześniu 1939 r. w Muzeum Wojsko

wym w Warszawie, za wyjątkiem jednej szabli ukrytej w piwnicach Banku Handlowego 
w Warszawie. Wszystkie eksponaty zostały zagrabione przez Niemców i wywiezione 
w nieznane miejsce.

KOLEKCJA K. MIKULICZ-RADECKIEJ
Zawierała cenne obrazy i dzieła rzemiosła artystycznego.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczona podczas bombardowań Warszawy w 1939 r.
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collection ot kbonenberg, leopold, Małachowski Place

Contained a number of pictures by foreign mastera, such as Jordaens, 
the Dutch painter of the 17th century, signed with the monogram 
A.H.; also “ The Girl Feeding the Fowls,” by the Polish artist, 
A. Gierymski ; “ The Starry Night,” by Chełmoński, and the “ Łazienki 
Theatre,” by Siemiradzki.

The building in which the Collection was housed was erected in 
1869, according to plans by Hitzig.

Present Facts : The house was burnt during bombardment of 
Warsaw in 1939, and the collection practically destroyed.

collections of colonel markus, 18a, Mickiewicza Street
Weapons of 16th-18th centuries, numbering about 200; collection 

of maps, pictures and sculptures of the 16th-18th centuries; library 
containing first editions of Polish romantics, periodicals and papers 
printed during the time of the Polish emigration; collection of clocks 
and watches, china, furniture and silver.

Private property of Colonel Stanislas Markus.
Present Facts : Partly destroyed during siege of Warsaw in 

1939. The remainder confiscated by the Germans.

COLLECTION OF MEYER, STANISŁAW, 10, Roz Avenue
Contained collection of Polish and Oriental arms and armour, 

altogether 63 exhibits; 17 old Polish sabres, including a 16th century one 
said to have belonged to King Batory, pictures by Decamps, Giuseppe 
Grassi, Kor blin, Michałowski and many others; Oriental carpets, 
Polish and Saxon china, silver, 18th and early 19th century furniture. 
The Library contained 160 rolumes on old arms and armour, and 
1,000 volumes of reference and fiction works.

Private property.
Present Facts : AU arms had been deposited in the Army Museum 

in Warsaw in September, 1939, except for one sabre which was de
posited in the vaults of the Commercial Bank in Warsaw. Ali exhibits 
were stolen by the Germans and taken to an unknown destination.

COLLECTION OF MIEULICZ-RADECKA, K.
Contained valuable pictures and examples of artistic crafts.
Private property.
Present Facts : Partly destroyed during German bombardment 

of Warsaw, 1939.
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KOLEKCJA BENJAMINA MINTZA
Zawierała przedmioty rytualne ze srebra, ceramikę, stare książki i oprawy.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zagrabiona przez Niemców z racji żydowskiego pochodzenia wła

ściciela

KOLEKCJA EDWARDA NATANSONA, ul. Królewska 10
Zawierała około 90 obrazów, m.in. Sielankę Bouchera, Portret Florentynki Bronzinie- 

go, Scenę biblijną P. Breughla, obrazy V. Bloemana, B. Dennera, van Dycka; Głowę 
dziewczyny Greuzego, Portret A. K. Czarta łyskiego pędzla Gainsborough namalowany 
w 1761 r., Anioła Stróża G. Reniego, olejny szkic Rubensa, Portret damy Terburga i ob
raz A. Kaufmana. Polskich mistrzów reprezentowały następujące obrazy: dwa portrety 
pędzla Brodowskiego, Lisowczyk Brandta, Portret Stanisława Augusta Czachorskiego, 
obrazy Grylewskiego, Grottgera, Gierdziejewskiego, A. Gierymskiego (5 obrazów), Fa- 
łata, Kossaka, dwa szkice Matejki, trzy obrazy Malczewskiego, trzy obrazy Michałow
skiego, Autoportret Mierysa, obrazy Siemiradzkiego, Wojniakowskiego, Wyspiańskiego, 
Zaleskiego (cztery pejzaże Warszawy), Portret Zamoyskiego pędzla Topolskiego itd. 
W kolekcji było też kilkadziesiąt mebli głównie w stylu Ludwika XV, Ludwika XVI 
i okresu Dyrektoriatu, kilimy perskie, zbiór miniatur, zegarów, żyrandoli, przedmiotów 
z brązu i ceramiki.

Założona ok. 1850 r. przez Ludwika Natansona.
Własność prywatna Edwarda Natansona.
STAN OBECNY: Całkowicie spłonęła podczas bombardowania Warszawy przez 

Niemców we wrześniu 1939 r.

KOLEKCJA NEYMANA
Zawierała cenny zbiór obrazów, broni i innych wytworów rzemiosła artystycznego.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zagrabiona przez Niemców z racji żydowskiego pochodzenia wła

ściciela.

KOLEKCJA PAWEGO
Zawierała dzieła sztuki żydowskiej.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zagrabiona przez Niemców z racji żydowskiego pochodzenia wła

ściciela.
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COLLECTION OE MITNZ, BENJAMIN

Contained artistic synagogical silver, ceramics, old books and 
bindings.

Private property.
Pbesent Facts : Looted by the Germans, owing to the Jewish 

origin of its owner.

collection of natanson, edwabd, 10, Królewska Street
Oontained about 90 pictnres, including “ Pastorał Scene,” by 

Boucher, “ Portrait of a Floreńtine Woman,” by Bronzini, “ Biblioal 
Scene,” by P. Breughel, and pictnres by V. Bloeman, B. Denner, van 
Dyck ; aiso “ Head of a Girl,” by Greuze, “ Portrait of A. K. Czartory
ski,” loy Gainsborough, painted in 1761, “ Guardian Angel,” by G. 
Reni, a sketoh in oils by Rubens, “ Portrait of a Lady,” by Terburg, 
and a picture by A. Kaufman. Among Polish mastera were the follow- 
ing pictnres : 2 portraits by Brodowski, “ Lisowczyk,” by Brandt, 
“ Portrait of Stanislas Augustus,” by Czachorski, pictnres by Grylewski, 
Grottger, Gierdziejewski, A. Gierymski (5 pictnres), Fałat, Kossak, 
2 sketcbes by Matejko, 3 pictnres by Malczewski, 3 pictures by Micha
łowski, “ Sełf-portrait,” by Mierys, pictures by Siemiradzki, Woynia- 
kowski, Wyspiański, Zaleski (4 views of Warsaw), “ Portrait of Zamoy
ski,” by Topolski, etc. The collection also contained several score 
pieces of furniture chiefly in the style of Louis XV, Louis XVI and the 
Directoire period, Persian rugs, collection of miniatures, clocks, chan- 
deliers, bronzes, and ceramics.

Dated back to about 1850, when the collection was started by 
Louis Natanson.

Private property of Edward Natanson.
Pbesent Facts : Completely burnt during the German bombard- 

ment of Warsaw in September, 1939.

COLLECTION OE MB. NEYMAN
Contained valuable collection of pictures, weapons and other 

exhibits of artistic crafts.
Priyate property of Mr. Neyman.
Pbesent Faots : Entirely confiscated by the Germans.

COLLECTION OE MB. PAWE
Contained Jewish works of art.
Private property.
Pbesent Facts : Looted by the Germans owing to the Jewish 

origin of its owner.
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KOLEKCJA JÓZEFA POTOCKIEGO, Krakowskie Przedmieście 15
Zawierała obrazy Lampiego (Starszego), Portret damy Mompera, Pejzaż Rowlandso- 

na, Pejzaż (akwarela) Sandby’ego, Pejzaż (akwarela) Terniersa, Scenę w gospodzie Nez- 
schuira, Statki Wijnantsa, Pejzaż Querfurta, Scenę z końmi (dwa obrazy) C. Loraina, jak 
również zbiór porcelany oraz mebli polskich, saskich, wiedeńskich, berlińskich, z Fran- 
kenthalu, Ludwigsburga, Francji i Anglii.

Własność prywatna Józefa Potockiego.
STAN OBECNY: Skonfiskowana i wywieziona przez niemiecką Komisję ds. przeję

cia i zabezpieczenia skarbów kultury i sztuki w zimie 1939-1940.

KOLEKCJA NOEGO PRYLUCKIEGO
Zawierała dzieła sztuki żydowskiej.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zagrabiona przez Niemców z racji żydowskiego pochodzenia wła

ściciela

KOLEKCJA RACZYŃSKICH, Krakowskie Przedmieście 5
Kolekcja zawierała zabytki sztuki starożytnej, wśród nich greckie i rzymskie figurki 

z brązu, greckie figurki terakotowe z VII w. p.n.e., rzymskie i wczesnochrześcijańskie 
lampy z brązu i terakoty i kilka małych figurek egipskich. W pałacu znajdowały się me
ble rokokowe, klasycystyczne i w stylu empire, dywany, gobeliny itp., a także galeria 
około 300 obrazów, stanowiąca najcenniejszą część kolekcji. Początek kolekcji dały 
w XVIII w. rodzinne zbiory Czapskich, Małachowskich, Krasińskich i Raczyńskich. By
ła ona prezentowana w XVIII-wiecznym zabytkowym pałacu w ponad 70 salach wysta
wowych.

Własność prywatna Edwarda Raczyńskiego, polskiego ambasadora w Londynie.
STAN OBECNY: Prawie cała kolekcja spłonęła podczas bombardowań Warszawy 

w 1939 r. Obrazy nie były skatalogowane, lecz wiadomo, że wśród zniszczonych obra
zów były malowidła Holbeina, Murilla, Guercina, Spagnoletta, Jordaensa, Teniersa, 
Bloomerta, Honthorsta, Netschera, Bola, G. Metsu, v. Dycka, Kupecky’ego, Dietricha 
A. Scheffera, C. Baumonta oraz spora kolekcja obrazów XVII-wiecznego malarstwa 
niderlandzkiego i inne. Wśród zniszczonych obrazów polskich były m. in. Wybór Stani
sława Augusta Canaletta (jeden z dwóch oryginalnych obrazów), Konstytucja Trzeciego 
Maja Tokarskiego, Rycerz Orłowskiego, Madonna i Dziewczynka Malczewskiego, słyn
na Orka Chełmońskiego, pieszy portret J. Zamoyskiego, sześć portretów rodziny So
bieskich, portret hetmana Żółkiewskiego,
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collection of POTOCKI, joseph, 15, Krakowskie Przedmieście Street

Contained pictures by Lampi (the Elder), “ Portrait of a Lady,” 
Momper, “ Landscape,” Rowlandson, “ Landscape ” (waterćolour), 
Sandby, “ Landscape ” (waterćolour), Terniers, “ Scene in an Inn,” 
Yerschuir, “ Ships,” Wijnants, “ Landscape,” Querfurt, “ Scene with 
Horses ” (two pictures), C. Lorain, “ Landscape.” There was also a 
collection of china; Polish, Saxon, Viennese, Berlin, Frankenthal, 
Ludwigsburg, French, English and Polish furniture.

Property of Joseph Potocki.
Pbesent Facts : Confiscated and removed by the German Com- 

mission for the Seizure and Safeguarding of Treasures of Art and 
Culture during the winter 1939/40.

COLLECTION of PBYLUCKI, NOE
Contained Jewish works of art.
Priyate property.
Pbesent Facts : Looted by the Germans owing to the Jewish 

origin of its owner.

COLLECTION of Baczyński Family, 5, Krakowskie Przedmieście Street
This collection contained relics of antiąue art, including some smali 

Greek and Roman bronze figures, some Greek exhibits from the 7th 
century B.C., in terra-cotta; Roman and early Christian lamps in 
bronze and terra-cotta, and a few smali Egyptian figures. The pałace 
contained Rocoeo, Classic and Empire furniture, carpets, tapestry, etc., 
also a picture gallery, with about 300 exhibits, which was the most 
precious part of this collection. Originated with the family collections 
of Czapski, Małachowski, Krasiński and Raczyński in the 18th century. 
Displayed in the 18th century historie pałace, in over 70 exhibition 
halls.

Property of Edward Raczyński, Polish Ambassador in London.
Pbesent Facts : Collection was almost completely burnt during 

the bombardment in September, 1939. The pictures have not been 
catalogued, but it is known that among those destroyed were pictures 
by Holbein, Murillo, Guercino, Spagnoletto, Jordaens, Teniers, 
Bloomert, Honthorst, Netscher, Boi, G. Metsu, v. Dyck, Kupę ety, 
Dietrich A. Scheffer, C. Baumont, and a large collection of pictures of the 
17th century Netherlands’ School, etc. Amongst the Polish pictures 
burnt were Canaletto’s “ Election of Stanislas Augustus ” (second 
original painting), Tokarski, “ Constitution of the 3rd May,” Orłowski, 
“ Knight,” Malczewski, “ Madonna,” and “The Girl,” the famous 
Chełmoński “ Tillage,” portrait “ en pied ” of J. Zamoyski, six por- 
traits of Sobieski family, portrait of Hetman Żółkiewski, and a very
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spora kolekcja portretów rodzinnych począwszy od XVII w, oraz oryginalne rysunki, 
m.in. barwne Wniebowzięcie autorstwa Czechowicza.
PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace, Pałac Raczyńskich.

KOLEKCJA JANUSZA RADZIWIŁŁA
Zawierała cenne obrazy, zbiór starych mebli, broni, ceramiki i dywanów.
Własność prywatna księcia Janusza Radziwiłła.
STAN OBECNY: Wiele obrazów i dzieł sztuki skonfiskowano.

KOLEKCJA J. REGULSKIEGO
Zawierała cenne obrazy i wytwory rzemiosła artystycznego.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczona podczas bombardowań Warszawy w 1939 r.

KOLEKCJA ANDRZEJA ROTWANDA, willa właściciela
Zawierała cenne obrazy zagranicznych malarzy takich jak A. Mignon, V. Ast, 

F. Groppoli, O. Beati i in., a także ponad 100 obrazów polskich mistrzów takich Salo
me, Portret kobiety, Portret dziewczynki Wyspiańskiego, Bohdan Chmielnicki Matejki, 
Trąbki Gierymskiego, Wschód księżyca Chełmońskiego, Wieniec weselny Falata, obrazy 
Zaleskiego przedstawiające pejzaże Warszawy i znaną kolekcję obrazów Maurycego 
Gottlieba.

Własność prywatna A. Rotwanda.
STAN OBECNY: W 1939 r. willę zajęli oficerowie gestapo, właściciel został wyrzu

cony i musiał pozostawić kolekcję. Większość dzieł uległa rozproszeniu lub została 
zniszczona.

KOLEKCJA JERZEGO SACHSA
Zawierała bardzo cenny zbiór obrazów autorstwa takich malarzy jak Pretti, v. Steen, 

Hubert Robert i wiele innych dzieł sztuki.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Przejęta przez Niemców na początku 1941 r.; wiele obrazów z ko

lekcji pojawiło się później w antykwariatach.

KOLEKCJA SOLSKIEGO
Zawierała cenne obrazy i dzieła sztuki.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Całkowicie spłonęła podczas bombardowań Warszawy w 1939 r.
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large collection of family portraits from the 17th century onwards, 
and original drawings, iacluding a colourful “ Assumption,” by 
Czechowicz.
See : warsaw, Houses, Palaces. House of Raczyński family.

COLLECTION OT RADZIWIŁŁ, JANUSZ

Contained valuable pictures, collection of antigue furniture, weapons, 
ceramice, carpets.

Private property of Prince Janusz Radziwiłł.
Present Facts : Many pictures and art treasures were confiscated.

COLLECTION OF J. REGULSKI

Contained valuable pictures and exhibits of artistic crafts.
Private property of J. Regulski.
Present Facts : Partly destroyed during German bombardment 

of Warsaw, 1939.

COLLECTION OT KOTWAND, ANDREW, in his Villa
Contained yaluable pictures by foreign mastera such as A. Mignon, 

V. Ast, F. Groppoli, O. Beati, etc., also over 100 pictures by Polish 
masters such as “ St. Salome,” “ Portrait of a Woman ” and “ Portrait 
of a Girl,” by Wyspiański, “ B. Chmielnicki,” by Matejko, “ Trumpets,” 
by Gierymski, “ The Rise of the Moon,” by Chełmoński, “ Wedding 
Wreath,” by Fałat, pictures by Zaleski representing yiews of Warsaw, 
and a well-known collection of pictures by Maurice Gottlieb.

Private property of Mr. A. Rotwand.
Present Facts : In 1939 the villa was occupied by Gestapo officials, 

the owner was thrown out, but was told to leave the collection. Most 
of it has been scattered and destroyed.

COLLECTION OT SACHS, GEOBGE
Contained very valuable collection of pictures, painted by such 

artists as Pretti, v. Steen, Hubert Robert, and also many art treasures.
Priyate property.
Present Facts : Collection seized by Germans in the beginning of 

1941, and many pictures from this collection appeared in the antigue 
shops.

COLLECTION OF MR. SOLSKI
Contained yaluable pictures and art treasures.
Private property.
Present Facts : Completely burnt during German bombardment 

of Warsaw, 1939.
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KOLEKCJA PROE O. SOSNOWSKIEGO
Zawierała projekty architektoniczne i wartościowe materiały encyklopedyczne ze

brane przez Sosnowskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Architektury.
Własność O. Sosnowskiego.
STAN OBECNY: Podczas nalotu bombowego 1 września 1942 r. bomby zapalające 

zniszczyły całkowicie wszystkie książki i dzieła sztuki należące do Sosnowskiego. Sam 
właściciel zginął podczas bitwy o Warszawę w 1939 r.

KOLEKCJA RAFAELA SZERESZOWSKIEGO
Zawierała cenne zbiory sztuki, w tym szczególnie wartościowe meble angielskie 

z XVIII w.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Z powodu żydowskiego pochodzenia właściciela jego mieszkanie 

wraz z kolekcją zostały zniszczone przez Niemców.

KOLEKCJA ADOLFA SZTURMA
Zawierała piękną kolekcję obrazów mistrzów zagranicznych takich jak Tiepolo, 

C. J. Vernet, A. D. Both, F. Boi, oraz polskich malarzy, w tym Wyczółkowskiego.
STAN OBECNY: Całkowicie zniszczona podczas bombardowań Warszawy w 1939 r.

KOLEKCJA WELLISHA
Zawierała cenne obrazy i dzieła rzemiosła artystycznego.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zagrabiona przez Niemców z racji żydowskiego pochodzenia wła

ściciela; obrazy z kolekcji zdobiły później prywatne mieszkania niemieckie.

KOLEKCJA EDWARDA WITTIGA, ul. Parkowa 10
Zawierała witraże, obrazy i inne dzieła sztuki.
Własność prywatna Edwarda Wittiga, rzeźbiarza i profesora Akademii Sztuk Pięk

nych w Warszawie.
STAN OBECNY: Cenne witraże okienne z XV w. zostały zagrabione przez Niem

ców, którzy zrabowali również tryptyk przedstawiający św. Barbarę (XVI w.).
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COLLECTION AND W0EKS OF PBOFESSOB O. SOSNOWSKI

Contained architectural plans ; valuable reference materiał collected 
by Sosnowski, director of “ Institute of Polish Architecture.”

Property of O. Sosnowski.
Pbesent Facts : During an air raid on September Ist, 1942, 

the whole of the reference works and artistic possessions of O. Sos
nowski was burnt completely by incendiary bombs. Sosnowski 
himself was killed in the battle of Warsaw in 1939.

COLLECTION OF SZEBESZOWSKI, EAPHAEL

Contained valuable art collection with particularly precious English 
fumiture of the 18th centnry.

Private property.
Pbesent Facts : Because of the owner’s Jewish origin his fiat and 

collection were destroyed by the Germans.

COLLECTION OF SZTUBM, ADOLF

Contained beautiful collection of pictures by foreign mastera such 
as Tiepolo, C. J. Vemet, A. D. Both, F. Boi and Polish mastera including 
Wyczółkowski.

Pbesent Facts : Completely burnt during the bombardment of 
Warsaw in 1939.

COLLECTION OF ME. WELLISH

Contained valuable pictures and works of artistio crafts.
Priwate property.
Pbesent Facts : Seized by the Germans, owing to the owneris 

non-Aryan ancestry, and used for the decoration of German private 
houses.

collection of wittig, edwabd, 10, Parkowa Street
Contained stained glass Windows, pictures and other works of art.
Private property of Edward Wittig, sculptor and Professor at 

Academy of Fine Arts in Warsaw.
Pbesent Facts : Valuable stained glass windowa from 15th century 

looted by Germans, who also took triptych representing St. Barbara 
(16th century).
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KOLEKCJA A. ZALESKIEGO
Zawierała bibliotekę (około 2 tys. tomów wydawnictw dotyczących spraw polskich 

w językach obcych); rękopisy; meble, przeważnie włoskie i francuskie; polską porcela
nę; polskie srebra (około 500 sztuk); medale związane z polską polityką zagraniczną 
(około 500); galerię obrazów z portretami rodzinnymi pędzla Lampiego, Grassiego, 
Bacciarellego; perskie gobeliny (XVII i XVIII w.); polski gobelin z warsztatu Olizara.

Własność prywatna A. Zaleskiego, byłego polskiego ministra spraw zagranicznych.
STAN OBECNY: Mieszkanie mieszczące kolekcję zostało zajęte przez niemieckich 

urzędników; kolekcję w całości skonfiskowano i wywieziono do Niemiec.

KOLEKCJA ZAMOYSKICH, ul. Foksal
Zawierała zbiór obrazów, starych mebli, dywanów, porcelany oraz bibliotekę.
Własność prywatna rodziny Zamoyskich.
STAN OBECNY: Pałac, w którym znajdowała się kolekcja, zagarnęli Niemcy i ko

lekcję skonfiskowano.

GALERIA LUKSEMBURG, ul. Senatorska
Galeria Luksemburg była antykwariatem, w którego posiadaniu było wiele cennych 

dzieł sztuki.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Gromadzono tu dzieła sztuki skonfiskowane żydowskim właścicie

lom, które później zdobiły niemieckie urzędy, mieszkania i kluby. Najczęściej jednak, 
przy plądrowaniu żydowskich domów, Niemcy uznawali przedmiot konfiskaty za swoją 
własność, którą wywozili lub sprzedawali.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH, Wybrzeże Kościuszkowskie 37
Zawierała następujące szkoły i wydziały: malarski I, II, III, IV; malarstwa dekoracyj

nego; rzeźby; rzeźby monumentalnej; sztuki użytkowej; grafiki; historii sztuki; architek
tury; dekoracji wnętrz. Na wyposażenie Akademii składały się biblioteki, modele, 
odlewy gipsowe, akwaforty, drzeworyty i fotografie. Na zajęcia w Akademii uczęszcza
ło 440 studentów.

Założona w 1904 r. przez Stowarzyszenie Obywateli Warszawy. W 1922 r. Akademia 
uzyskała status państwowej szkoły wyższej.

STAN OBECNY: Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. budynek Akade
mii uległ częściowemu zniszczeniu, a jego wyposażenie techniczne zostało uszkodzo
ne. W październiku 1939 r. niemiecka żandarmeria zajęła budynek Akademii Sztuk 
Pięknych.
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COLLECTION OF ZALESKI, A.

Contained library (about 2,000 yolumes of “ Polonica ” in foreign 
languages); manuscriptsfurniture, mostly Italian and French; 
Polish china; Polish silver (about 500 pieces); medals (conneeted 
with Polish relations with foreign countries (about 500); picture 
gallery with family portraits by Lampi, Grassi, Bacciarelli; Persian 
tapestries (17th and 18th century); Polish tapestry of Olizar work- 
manship.

Private property of A. Zaleski, fbrmer Polish Minister of Foreign 
Affairs.

Pbesent Facts : The fiat in which the collection was housed, was 
occupied by the German officials; the collection was entirely con- 
fiscated, and remoyed to Germany.

collection of Zamoyski family, Foksal Street
Contained collection of pictures, antique furniture, carpets, porcelain 

and a library.
Private property of Zamoyski family.
Pbesent Facts : Pałace containing the collection was seized by 

the Germans and the collection was confiscated.

luksembgbg PICTUEE galleby, Senatorska Street
Luksemburg Gallery was an antique shop containing many valuable 

art treasures.
Private property.
Pbesent Facts : Art treasures confiscated by Germans from 

Jewish homes were collected here, and later taken to re-decorate 
German offices, houses and clubs. Morę often, however, when seizing 
the Jewish homes, the Germans regarded all the contents as their 
own, and either sold or removed them.

academy of fine abts, 37., Wybrzeże Kościuszkowskie Street
Contained the following special sehools and subjects : Painting I, 

II, III, IV ; Decoratiye Painting ; Sculpture ; Monumental Sculpture ; 
Commercial Art; Graphic Arts ; History of Art; Architecture ; 
Interior Decoration. The equipment included reference libraries, 
models, plaster-casts,. etchings, woodcuts and photographs. About 
440 students attended the Academy.

Founded in 1904 by the Citizens’ Association of Warsaw, the Aoademy 
became a Government Academic School in 1922.

Pbesent Facts : During the military operations in September, 
1939, the Academy building was partly destroyed and its technical
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Pomimo wysiłków zmierzających do uratowania jego zbiorów, jedynie część udało się 
ukryć w bezpiecznym miejscu, np. niektóre prace studentów, archiwum, bibliotekę, nie
które rzeźby i odlewy gipsowe, oraz część wytworów pracowni garncarskiej. Biuro i wy
posażenie pracowni zostały zagrabione lub zniszczone, tak samo jak sprzęt ze 
wszystkich instytutów eksperymentalnych. Największe straty poniesione przez Akade
mię to kompletna dewastacja dobrze wyposażonych pracowni, zwłaszcza pracowni gra
fiki i dekoracji wnętrz, z których zagrabiono warsztaty tkackie, piece do wypalania 
ceramiki, sprzęt stolarski, sprzęt do obróbki metali, narzędzia i maszyny, tudzież sporo 
gotowych prac. Stracono też sporo cennych surowców. Reprodukcje i slajdy gromadzo
ne w Akademii dla celów dydaktycznych również prawie całkowicie zniszczono, podob
nie jak wyposażenie laboratorium chemicznego.
PATRZ: WARSZAWA, Biuro ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edukacji.

COLLEGIUM STOMATOLOGICZNE
Składało się z następujących instytutów i klinik: Instytut Stomatologii Zachowaw

czej; Instytut Profilaktyki Stomatologicznej; Klinika Chirurgii Dentystycznej. Posiada
ło bibliotekę, narzędzia i wyposażenie. Na zajęcia uczęszczało około 500 studentów.

Założone w 1920 r. uzyskało status akademicki w 1933 r.
Instytucja państwowa.
STAN OBECNY: Spłonęło podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

OGRÓD BOTANICZNY, Al. Ujazdowskie.
Związany z Instytutem Klasyfikacji Roślin Uniwersytetu Warszawskiego.
Założony w 1819 r.
STAN OBECNY: Przejęty przez władze niemieckie w latach 1939-1940. Wszyscy 

pracownicy zostali zwolnieni i nie pozwolono im uratować żadnych roślin.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Uniwersytet im. J. Piłsudskiego
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu

kacji.
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equipment damaged. In Oetober, 1939, the German gendarmerie 
occupied the building of the Academy of Fine Arta. In spite of all 
the efforts to save its contents, only a part could be taken away to 
safety, as for example, some of the studenta’ work, the archives, 
library, some pieces of sculpture and plaster casts, and a portion of the 
products of the pottery studio. Office and studio furnishings were 
looted or destroyed, together with the eąuipment of almost all the 
experimental institutes. The greatest losses suffered by the Academy 
were due to the complete ruin of its well-equipped studios, particularly 
those of the Graphie Arts and that of Interior Decoration, where 
looms, kilns, joinery and metal-work, tools and maehines were looted, 
together with large Stores of finished work. Much raw materiał 
of great value was also lost. The reproductions and slides collected 
by the Academy for purposes of instruction have also been almost 
entirely destroyed, as well as the equipment of the Chemical laboratory. 
See : warsaw, Germ. Inst. Office for the Liquidation of Polish Ministry 

of Education.

COLLEGE OF STOMATOLOG?
Contained the following Departments and Clinics: Department of 

Preseryation Śtomatology ; Department of Stomatological Prophy- 
lactics ; Stomatological Surgery Glinie. There was a Library, instru- 
ments and equipment. About 500 studenta attendęd the College.

Established in 1920, fuli academic status was granted in 1933.
State owned.
Present Faots : Destroyed by fire during the siege of Warsaw 

in 1939.

botanical gardens, Ujazdowska Avenue
Associated with Institute of Plant Classification at Warsaw Univer- 

sity.
Founded in 1819.
Present Facts : Taken over by German authorities in 1939/40, 

who dismissed entire Staff and refused permission for any plants to be 
sa?ed.
See : warsaw, Guli. Inst. Piłsudski Uniuersity.
See : warsaw, Germ. Inst. Office for the Liąuidation of the Polish 

Ministry of Education.
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CENTRALNY INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Była to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie. Jej celem było 

kształcenie instruktorów wychowania fizycznego. Składał się z zakładów anatomii, an
tropologii, fizjologii, fizyki i chemii. Posiadał bibliotekę, sale wykładowe, sale gimna
styczne, stadiony, obiekty lekkoatletyczne oraz park o powierzchni 73 ha.

Zbudowany w latach 1929-1930, według projektu M. Dudryka i E. Norwertha.
Instytucja państwowa.
STAN OBECNY: Budynki zostały zajęte przez armię niemiecką. Meble i wyposaże

nie częściowo zniszczono w latach 1939-1940 r. i całkowicie zrujnowano archiwum.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem. Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu

kacji.

CENTRALNE BIURO INWENTARYZACJI ZABYTKÓW SZTUKI
Zawierało przeszło 20 tys. rysunków dokumentacyjnych przedstawiających polskie 

zabytki architektury, katalog wszystkich zabytków sztuki w Polsce, obszerny zbiór wy
dawnictw informacyjnych na temat historii sztuki polskiej. Biuro posiadało nowoczesne 
laboratorium fotograficzne, pracownie szkiców i bibliotekę.

Założone w 1919 r. Początek instytucji dały zbiory Towarzystwa Ochrony Zabytków 
Przeszłości oraz zbiory gromadzone przez 20 lat przez wojewódzkich kustoszy i bada
czy.

Własność państwa.
STAN OBECNY: Skonfiskowane przez Niemców. Większość materiałów wywiezio

no do instytutu prof. Freya we Wrocławiu; reszta najprawdopodobniej znalazła się 
w instytucie prof. Clasena w Poznaniu. Materiałów informacyjnych niemieccy uczeni 
używali dla celów naukowych, nie wymieniając przy tym oryginalnego źródła. Najpraw
dopodobniej materiały biura były wykorzystywane nieuczciwie przez prof. Freya i nie
miecki Instytut Badań Wschodnioeuropejskich. Według innego źródła informacji, 
kolekcja została prawdopodobnie wywieziona do Krakowa, a materiały są używane 
przez niemieckich naukowców w ich publikacjach, rzecz jasna bez podawania źródła.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA, róg ul. Nowowiejskiej i ul. Polnej
Składała się z następujących pięciu wydziałów: Inżynierii Lądowej; Mechaniki z dzia

łem wojskowym;
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CENTRAL INSTITUTE OF PHYSIOAL TRAINING, Bielany Suburb

It was one of the most modern institutes of its type in Europę, 
intended for training physical instructors. Contained departments of 
anatomy, anthropology, physiology, physics and ehemistry; also 
library, lecture halls, gymnastics, stadiums, athletic fields, and park 
covering 200 acres (73ha.).

Built in 1929-30, according to the plans of M. Dudryk and E. Nor- 
we-rth.

State owned.
Pbesent Facts : Buildings occupied by German army. Eurniture 

and fittings partly destroyed in 1939/40, when also the archives were 
completely ruined.
See : wabsaw, Germ. Inst. Office for the Liquidation of the Polish 

Ministry of Education.

CENTRAL OFFICE FOR INVENTOBIES OF HISTORIO MONUMENTS (Centralne 
Biuro Inwentaryzacji Zabytków Sztuki)

Contained over 20,000 scalę drawings of Polish architectural relics, 
card index of all relics of art in Poland, vast colleetion of reference 
materiał on the history of Polish art. The Office possessed modern 
photographic laboratory, sketching rooms and library.

Established in 1919. Originated with collections accumulated by the 
“ Society for Preservation of Relics of the Past,” and collections 
accumulated through 20 years by provincial custodians and research 
workers.

State property.
Present Facts : Confiscated by the Germans and the larger part 

remoyed to Professor Frey’s Institute in Brealau ; the remainder was 
taken in all probability, to Professor Clasen’s Institute in Posnan. 
The reference materia! was used by German scholars for their pub- 
lications, without any mention of the original sources. In all pro
bability the materiał was grossly misused and exploited by Professor 
Frey and the “ Institut fur Deutsche Ostarbeit.” Other Information 
from Poland says : “ It seems that this colleetion was taken to Cracow. 
Its • materials are utilized for publication of German scholars, the 
source being naturally unnamed.”

engineering college (Politechnika Warszawska), Nowowiejska and 
Polna Street

Contained the following five Faculties.: Faculty of Civil Engineering ; 
Faculty of Mechanics with a Military Section; Faculty of Electrical
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Elektrotechniki; Architektury; Chemii. Posiadała 9 budynków i laboratoria. W 1939 r. 
na zajęcia uczęszczało 5000 studentów.

Założona w 1917 r.
Instytucja państwowa.

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Składał się z trzech działów: Konstrukcji Lądowych, Inżynierii Wodnej i Geodezji 

i następujących instytutów: Matematyki, Geometrii Stosowanej, Mechaniki Teoretycz
nej, Konstrukcji Stojących, Miernictwa, Geodezji, Architektury Ogólnej, Inżynierii 
Wodnej (I,II), Inżynierii Rolniczej, Budowy Dróg, Budowy Mostów, Kolejnictwa, Kon
strukcji Żelbetonowych, Zaopatrzenia w Wodę i Kanalizacji.

Posiadał biblioteki oraz laboratoria z wyposażeniem.

WYDZIAŁ MECHANIKI Z DZIAŁEM MECHANIKI WOJSKOWEJ 
IAERONAUTYKI

Składał się z następujących instytutów: Matematyki (I, II), Mechaniki (I, II), Hy
drauliki i Aerodynamiki, Termodynamiki, Technologii Metali, Odlewnictwa, Włókien
nictwa, Budowy Maszyn, Maszyn i Kotłów Parowych, Budowy Silników, Silników 
Parowych i Turbin, Silników Wodnych i Pomp, Budowy Dźwigów, Silników Kolejo
wych, Konstrukcji Samolotów i Mechaniki Lotniczej, Laboratorium Testowania Wy
trzymałości Materiałów, Laboratorium Metalurgiczne.

Posiadał biblioteki, narzędzia, maszyny i inne nowoczesne sprzęty.

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
Składał się z następujących instytutów: Fizyki, Elektrotechniki Ogólnej, Pomiarów 

Elektrotechnicznych, Technologii Prądów Słabych, Radiotechniki, Elektrycznych In
stalacji Przemysłowych, Maszyn Elektrycznych, nowoczesnego laboratorium radiowe
go, laboratorium fizycznego; biblioteki, przyrządów, maszyn i innego sprzętu.
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Engineering ; Faculty of Architecture ; Faculty of Chemistry. There 
were nine buildings and a number of laboratories. In 1939 there were 
5,000 students.

Founded in 1917.
State owned.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
Contained three sections : Land Construction, Aąuatic Engineering 

and Geodesy, and the following Departments : Department of Mathe- 
matics ; Department of Applied Geometry ; Department of Theoretical 
Mechanics; Department of Static Constructions; Department of 
Surveying ; Department of Geodesy ; Department of General Archi- 
tecture ; Departments of Aąuatic Engineering, I, II; Department of 
Agricultural Engineering; Department of Road Construction; De
partment of Bridge Building ; Department of Bailways ; Department 
of Reinforced Concrete Construction; Department of Water Supply 
and Sanitation.

There were libraries, laboratories, with Instruments and eąuipment.

FACULTY OF MECHANICS WITH SECTION OF MILITAR.Y MECHANICS AND 
AEKONAUTICS

Contained the following Departments: Departments of Mathe- 
matics, I, II; Departments of Mechanics, I, II; Department of 
Hydraulics and Aerodynamics; Department of Technical Thermo- 
dynamics; Department of Technology of Metals; Department of 
Metal Casting; Department of Textiles ; Department of Machinę 
Parts ; Department of Machinery and Steam Boilers ; Department 
of Motors ; Department of Steam Engines and Turbines ; Department 
of Water Motors and Pumps ; Department of Cranes ; Department of 
Railway Engines; Department of Construction of Planes and Me
chanics of Aviation ; Laboratory for testing Resistance of Materials ; 
Laboratory of Metallurgy.

There were reference libraries, Instruments and machinery and other 
modern eąuipment.

FACULTY OF ELECTBIOAL ENGINEERING
Contained the following Departments: Department of Physics; 

Department of General Electrotechnics; Department of Electro- 
technical Suryeying ; Department of Technics of Weak Currents; 
Department of Radio-technics; Department of Industrial Electrical 
Installations ; Department of Electrical Machinery ; Modem Radio 
Laboratory; Physics Laboratory ; Libraries, instruments, machinery 
and other eąuipment.
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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Składał się z następujących instytutów: Architektury Ogólnej, Projektowania Archi

tektonicznego, Planowania Zabudowy Wiejskiej, Planowania Urbanistycznego, Projek
tów Monumentalnych, Historii Polskiej Sztuki i Architektury, Historii Sztuki 
i Architektury Starożytnej, Architektury Wnętrz i Planowania Krajobrazowego, Zabu
dowy Miejskiej.

Posiadał zbiory, biblioteki, fotografie, projekty i modele.

WYDZIAŁ CHEMII
Składał się z następujących instytutów: Matematyki (III), Fizyki, Mineralogii i Petro

grafii, Chemii Ogólnej, Chemii Nieorganicznej, Technologii, Technologii Chemii Orga
nicznej, Technologii Organicznej, Materiałów Wybuchowych, Organicznych 
Barwników Przemysłowych, Technologii Żywności, Metalurgii, Mechaniki Ogólnej 
i Chemicznej.

Posiadał biblioteki, narzędzia, maszyny i inne nowoczesne wyposażenie.
STAN OBECNY: Budynki Politechniki Warszawskiej były pod ostrzałem od 8 wrze

śnia 1939 r. aż do końca walk, a 24 i 25 września zostały trafione około 10 bombami wy
buchającymi i wieloma zapalającymi. Budynek Wydziału Chemii został prawie 
całkowicie zniszczony i prawie niczego nie udało się uratować ze sprzętów należących 
do poszczególnych instytutów. Laboratorium testowania wytrzymałości materiałów, 
jedno z najbogatszych i najlepiej wyposażonych, spłonęło w całości. Ten sam los spotka! 
Instytut Metalurgii i jego liczne delikatne instrumenty badawcze. Inne części uczelni 
poniosły znaczne szkody, nie wyłączając mebli i osprzętu. Politechnikę zamknięto, 
sprzęt zrabowano, usunięto nawet instalację centralnego ogrzewania. Znacznie ucier
piał Instytut Geodezji, którego precyzyjną aparaturę pomiarową zarekwirowano i wy
słano do Wrocławia. Wiele precyzyjnych instrumentów pomiarowych zabrano także 
z Instytutu Fizyki. Cały Instytut Technologii Organicznej został zarekwirowany i znisz
czony, podobnie jak Dział Wojskowy na Wydziale Mechaniki. Z wydziałowych biblio
tek zrabowano liczne periodyki i klasyczne prace z wielu dziedzin, zwłaszcza 
botaniczne i geologiczne. Prawie wszystkie pozostałe instytuty poniosły różnych roz
miarów straty wskutek konfiskat, przewożenia z miejsca na miejsce, kradzieży i braku 
należytej ochrony.
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faculty of architecture

Contained the following Departments: Department of General 
Architecture ; Department of Architectural Planning ; Department of 
Bural Planning; Department of Town Planning; Department of 
Monumental Design; Department of the History of Polish Art and 

. Architecture ; Department of History of Ancient Art and Architecture ; 
Department of Interior Architecture and Landscape; Department 
of Town Building.

There were collections, libraries, photographs, designs and models.

FACULTY OF CHEMISTRY
Contained the following Departments: Department of Mathe- 

matics, III; Department of Physics ; Department of Mineralogy and 
Petrography; Department of General Chemistry; Department of 
Inorganic Chemistry; Department of Technology; Department of 
Organie Chemical Technology ; Department of Organie Technology ; 
Department of Explosive Materials; Department of Industrial 
Organie Dyes ; Department of Technology of Foodstuffs ; Department 
of Metallurgy; Department of General and Chemical Machinery.

There were laboratories, library, Instruments and various eąuipment.
Pbesent Faots : The buildings of the Warsaw Engineering College 

were under fire from September 8th until the cessation of hostilities, 
and they were also hit on September 24th and 25th by some ten 
explosive bombs and many incendiaries. The building of the Chemical 
Faculty was almost compleetly destroyed and scarcely any of the 
possessions of its Departments were saved. The entire laboratory 
for the testing of Besistance of Materials was burnt; it was one of the 
richest and best eąuipped in the College. The Metallurgical Depart
ment, with its numerous delicate instruments, met with the same fate. 
Other parts of the College were extensively damaged, together with 
furniture and fittings. The College was closed by the German autho- 
rities, eąuipment was looted, even the central heating fittings were 
taken out. The Departments of Geodesy suffered considerable loss 
owing to the reąuisitioning of their precision Instruments, which were 
sent to Breslau. Many precision instruments were also taken from 
the Department of Physics. The entire Department of Organie 
Technology was reąuisitioned and destroyed, so also were the Depart
ments of the Military Section of the Faculty of Mechanics. The 
libraries of the Faeulties were robbed of numerous sets of periodicals 
and standard works on various subjects, particularly those on botany 
and chemistry. Nearly all the remaining Departments suffered losses 
of varying degree, due to reąuisitioning, remoyal from place to place, 
theft and inadeąuate protection. Immediately after the oapitulation
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Tuż po kapitulacji miasta główny budynek Politechniki zajęli żołnierze. Odbyło się to 
w taki sposób, że pomimo ogromnych wysiłków ze strony profesorów i pracowników 
administracyjnych nie udało się zapobiec częściowemu zniszczeniu dokumentacji stu
dentów i inwentarzy instytutowych. Owe pierwsze niemieckie jednostki opuszczając 
budynek, by zrobić miejsce następcom, zabrały z sobą wszystkie meble i część instala
cji, zwłaszcza elektrycznych. Wyniesiono również inne rzeczy przydatne w armii, przede 
wszystkim maszyny do pisania. Dokonali tego nie tylko dowódcy, ale także wielu indy
widualnych żołnierzy działających na własną rękę.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Politechniki Warszawskiej.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu

kacji.

WOLNA WSZECHNICA POLSKA, ul. Opaczewska 2
Uczelnia ta składała się z następujących czterech wydziałów: Matematyki i Nauk 

Przyrodniczych; Prawa i Ekonomii; Nauk Społecznych; Nauk Humanistycznych i Peda
gogiki. Uczelnia posiadała nowoczesne wyposażenie i bibliotekę założoną w 1906 r.; 
przed wojną uczęszczało tu 1500 studentów.

Otwarta przez prywatnych założycieli w 1919 r., status uczelni uzyskała w 1935 r.
STAN OBECNY: Budynki zostały prawie całkowicie zniszczone podczas oblężenia 

Warszawy w 1939 r. Laboratorium Nauk Przyrodniczych zostało częściowo zniszczone 
przez bomby. Biblioteka mieszcząca ponad 100000 tomów spłonęła, a uczelnia została 
zamknięta przez Niemców w 1939 r. Sześć bibliotek instytutowych zostało całkowicie 
zniszczonych, a 15 innych częściowo. Zawierały one łącznie 50000 tomów o dużej war
tości, np. rzadkie czasopisma.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Wolnej Wszechnicy Polskiej.

INSTYTUT FRANCUSKI, Nowy Świat 72
Posiadał bibliotekę, wyposażenie itd.
Założony w 1924 r. z inicjatywy Towarzystwa Polsko-Francuskiego w Paryżu.
STAN OBECNY: Złupiony i zamknięty przez Niemców w latach 1939-1940.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu
kacji.
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of Warsaw tlie main building of the Technical College was occupied by 
troops. They took possession in such a manner that in spite of stren- 
uous efforts on the part of the professors and. the administrative staff, 
it was impossible to prevent the partial destruction of studenta’ docu- 
ments and Departmental inventories. These first German units, when 
leaving the building to make room for their successors, took away 
the whole of the fumiture and a great part of the fittings, particularly 
electrical ones. Yarious things useful to army units were also taken 
from the premises ; in the first place typewriters. This was done not 
only by the commanders but also by many individual soldiers acting on 
their own initiative.
See : warsaw, Cult. Inst. Library of the Engineering College.
See : warsaw, Germ. Insi. Office for the Liguidation of the Pólish 

Miniatry of Education.

“ eree polish univeesity (Wolna Wszechnica Polska), 2, Opaczewska 
Street

This University contained the four following Faculties : Mathematies 
and Natural Sciences ; Law and Economics ; Social Sciences ; Human- 
istics and Pedagogice. The University had modern eąuipment, and a 
Library which waś founded in 1906 ; before the war there were about 
1,500 students.

Private foundation open in 1919, and granted academic rights in 
1935.

Present Facts : Buildings were almost completely destroyed during 
the siege of Warsaw, 1939. The Laboratory of Natural Sciences was 
partly destroyed by bombs. The Library, which contained over 
100,000 Tolumes, was burnt and the University closed by the Germans 
in 1939. Six departmental libraries of the University were entirely 
destroyed, and fifteen others partly ruined, comprising in all 50,000 
volumes of special literary value, such as rare periodicals.
See : warsaw, Cult. Inst. Library of the Free Polish Uniuersity.

fbench institute, 72, Nowy Świat Street
Contained a library and eąuipment, etc.
Founded in 1924 on the initiative of Pólish-French Society in Paris.
Present Facts : Looted and closed by Germans in 1939/40.

See : warsaw, Germ. Inst. Office for the Liguidation of the Polish 
Ministry of Education.
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WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFII, ul. Wilcza 64
Instytut służył głównie celom wojskowym.
Założony w 1918 r. celem wykonywania map Polski.
STAN OBECNY: Spora część zbioru map i specjalistycznego sprzętu została wywie

ziona przez Niemców w latach 1939-1940.

INSTYTUT METEOROLOGII, Nowy Świat 72
Placówka miała charakter naukowy i zawiadywała ponad 800 stacjami badawczymi.

Publikowała prace naukowe. Biblioteka posiadała 6495 tomów.
Założony w 1919 r.
Instytucja państwowa.
STAN OBECNY: Obrabowany i zamknięty przez gestapo w latach 1939/1940. We

dług późniejszych informacji Instytut kontynuował działalność pod niemieckim za
rządem.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu

kacji.

INSTYTUT POPIERANIA NAUKI, KASA IM. MIANOWSKIEGO, Nowy Świat 72
Ważny ośrodek polskiego życia intelektualnego. Publikował wiele prac naukowych, 

przyznawał stypendia i nagrody.
Instytut mieścił się w Pałacu Staszica, zbudowanym w 1820 przez Corazziego na 

wniosek Stanisława Staszica, słynnego polskiego męża stanu i uczonego. Założony 
w 1879 r. przez J. Mianowskiego i grupę polskich uczonych.

STAN OBECNY: Budynek został uszkodzony podczas oblężenia Warszawy we wrze
śniu 1939 r. Władze niemieckie zamknęły Instytut w 1939 r.

TOWARZYSTWO FILHARMONICZNE, ul. Jasna 5
Założone w 1920 r., posiadało dużą bibliotekę dzieł muzycznych oraz zbiór pamią

tek muzycznych związanych z Chopinem i Paderewskim. Wnętrze budynku zdobiły 
rzeźby Lewandowskiego i obrazy Plerscha, Strzeleckiego i Siemiradzkiego.

STAN OBECNY: Budynek spłonął całkowicie podczas bombardowań Warszawy 
w 1939 r. Biblioteka i zbiory zostały zniszczone przez Niemców w latach 1939-1940.
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wltiaey institute of geogbabhy, 64, Wilcza Street

The Institute was used chiefly for military purposes.
Founded in 1918 for completion of Polish mapa.
Pbesent Facts : Main part of map collection and scientific equip- 

ment removed by Germans in 1939/40.

meteobological INSTITUTE, 72, Nowy Świat Street
Of scientific character, embracing 800 research stations. Published 

number of scientific works. Library contained 6,495 volumes.
Founded in 1919.
State owned.
Pkesbnt Facts : Looted and closed by the Gestapo, 1939/40. Later 

Information from Poland says that the Institute carried on its activities 
under German management.
See : wabsaw, Germ. Inst. Office for the Liguidation of the Polish 

Ministry of Education.

MIANOWSKI INSTITUTE FOE ENCOUBAGEMENT OF LEABNING (Instytut 
Popierania Nauki, Kasa im. Mianowskiego), 72, Nowy Świat Street

Important centre of Polish intellectual life ; published many scientific 
works, granted scholarships and prizes.

The Mianowski Institute occupied the Staszic Pałace, built in 1820 
by Corazzi at the reąuest of Stanislas Staszic, famous Polish statesman 
and scholar. Institute founded by J. Mianowski and a group of Polish 
scholars in 1879.

Pbesent Facts : House damaged during siege of Warsaw in 
September, 1939. Institute closed by German authorities in 1939.

philhabmonio sooiETY, 5, Jasna Street
Founded in 1920, contained large library of musical works, collection 

of musical souvenirs relating to Chopin and Paderewski. The building 
was decorated with sculptures by Lewandowski and paintings by 
Plersch, Strzelecki and Siemiradzki.

Pbesent Facts : Completely burnt during the bombardment of 
Warsaw in 1939. Library and collection destroyed by Germans in 
1939/40.
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UNIWERSYTET IM. J. PIŁSUDSKIEGO
Uniwersytet składał się z następujących siedmiu wydziałów: Teologii Rzymsko-Kato

lickiej wraz z Instytutem Teologii Prawosławnej, Teologii Ewangelickiej, Prawa, Lekar
ski, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych, Farmacji, Weterynarii.

Założony w 1818 r., zamknięty przez władze carskie i ponownie otwarty w 1915 r.

WYDZIAŁ TEOLOGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ
Składały się nań następujące katedry: Badań nad Starym Testamentem; Badań nad 

Nowym Testamentem; Teologii Biblijnej; Języków Semickich; Apologetyki; Dogmaty
ki; Teologii Moralnej i Szczegółowej; Teologii Moralnej i Duszpasterskiej; Patrologii 
i Homiletyki; Historii Kościoła w Polsce; Archeologii Biblijnej; Prawa Katolickiego; Fi
lozofii Chrześcijańskiej; Psychologii.

Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ
Składały się nań następujące katedry: Badań nad Nowym Testamentem; Homiletyki; 

Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej; Historii Kościoła; Języków Starosłowiań
skich i Paleografii.

Posiadał Bibliotekę Teologii Prawosławnej.

WYDZIAŁ TEOLOGII EWANGELICKIEJ, Krakowskie Przedmieście 26-28
Składały się nań następujące katedry: Badań nad Starym Testamentem; Badań nad 

Nowym Testamentem; Teologii Systematycznej; Historii Teologii; Teologii Praktycznej.
Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki.
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PIŁSUDSKI UNIYEBSITY

The Unirersity contained the following seven Faculties: Roman 
Catholic Theology, with a Department for Orthodox Theology; 
Evangelical Theology; Law; Medicine; Humanistic Studies; 
Sciences ; Pharmacy ; Veterinary Surgery.

Founded in 1818, closed by Tsarist Authorities and re-opened in 
1915.

FACULTY OF KOMAN OATHOLIO THEOLOGY

Contained the following Seminars: Seminar of Old Testament 
Studies ; Seminar of New Testament Studies; Seminar of Biblical 
Thilology ; Seminar of Semitie Languages ; Seminar of Apologetics ; 
Seminar of Dogmatics; Seminar of Morał and Technical Theology; 
Seminar of Morał and Pastorał Theology ; Seminar of Patrology and 
Homiletics ; Seminar of the History of the Church in Poland ; Seminar 
of Ecclesiastical Archaeology; Seminar of Catholie Law ; Seminar 
of Christian Philosophy; Seminar of Psychology.

Ali Seminars had reference libraries.

DEPARTMENT OK 0RTH0D0X THEOLOGY

Contained the following Seminars: Seminar of New Testament 
Studies; Seminar of Homiletics; Seminar of Fundamental and 
Dogmatic Theology; Seminar of History of Church; Seminar of 
Paleoslavonio Language and Paleography.

There was a Library of Orthodox Theology.

FACULTY OF EYANGELIOAL THEOLOGY, 26-28, Krakowskie Przedmieście 
Street

Contained the following Seminars: Seminar of Old Testament 
Studies ; Seminar of New Testament Studies ; Seminar of Systematic 
Theology; Seminar of Historical Theology; Seminar of Practical 
Theology.

Ali Seminars contained reference libraries.
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WYDZIAŁ PRAWA, Krakowskie Przedmieście 26-28
Składały się nań następujące katedry: Rodzajów Prawa i Filozofii; Prawa Rzymskie

go; Prawa Konstytucyjnego i Prawa Sądowego w Dawnej Polsce; Prawa Kościelnego; 
Prawa Państwowego i Międzynarodowego, w której publikowano rocznik System Pra
wa Międzynarodowego; Nauk Administracyjnych i Prawa Administracyjnego; Prawa 
Cywilnego; Prawa Handlowego; Prawa Karnego; Procedur Postępowania Cywilnego; 
Ekonomii; Finansów; Socjologii; Historii Organizacji Społecznej z Biblioteką Historii 
Prawa Zachodnioeuropejskiego.

Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ LEKARSKI
Wydział posiadał następujące katedry i kliniki: Katedra Anatomii (Chałubińskiego 

5), wraz z muzeum zawierającym 1700 okazów oraz zbiór kości i czaszek.; Katedra 
Anatomii Patologicznej (Chałubińskiego 5), wraz z muzeum zawierającym około 2400 
okazów, począwszy od 1923 r Katedra publikowała rocznik poświęcony swojej działal
ności; Katedra Histologii i Embriologii (Chałubińskiego 5), wraz z muzeum mieszczą
cym (1) dział poświęcony rozwojowi mikroskopii od 1750 r.; (2) dział embriologiczny, 
Katedra posiadała zbiór przyrządów naukowych, plansz i diagramów; Katedra Fizjolo
gii (Gmach Główny Uniwersytetu); Katedra Chemii Fizjologicznej (Gmach Główny 
Uniwersytetu), wraz z gabinetem mikroanalizy i kompletnym wyposażeniem laborato
ryjnym; Katedra Biologii (Gmach Medycyny Teoretycznej); Katedra Patologii Ogólnej 
i Eksperymentalnej (Gmach Medycyny Teoretycznej); Katedra Serologii i Mikrobiolo
gii (Nowy Świat 19); Katedra Farmakologii (Gmach Medycyny Teoretycznej), wraz ze 
zbiorami przyrządów naukowych i narzędzi chirurgicznych; Katedra Higieny (Nowy 
Świat 19), Katedra Medycyny Sądowej (Oczki 1), wraz z muzeum okazów anatomicz
nych, broni, zdjęć itp.; Katedra Historii i Filozofii Medycyny (Kredytowa 8); Katedra 
Chirurgii wraz z kolekcją okazów anatomicznych; Katedra Rentgenologii (Elektoralna 
12, Szpital Św. Ducha), z aparaturą rentgenowską.

Klinika Chorób Wewnętrznych, I (Elektoralna 12, Szpital Św. Ducha), laboratorium; 
Klinika Chorób Wewnętrznych, II (Nowogrodzka 59, Szpital Dzieciątka Jezus), wraz 
z laboratorium i aparaturą elektryczną.
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faculty of law, 26-28, Krakowskie Przedmieście

Contained the following Seminars : Seminar of Legał Forms and 
Philosophy ; Seminar of Roman Law ; Seminar of Constitutional and 
Ancient Judioial Law of Poland ; Seminar of Ecclesiastical Law; 
Seminar of State Law and International Law, which published yearly, 
“ The System of International Law ” ; Seminar of Science of Adminis- 
tration and Administrative Law ; Seminar of Civil Law ; Seminar of 
Commercial Law ; Seminar of Penal Law; Seminar of Civil Judioial 
Procedurę ; Seminar of Economics ; Seminar of Einance ; Seminar 
of Sociology ; Seminar of History of Social Organisation, with Library 
of the History of Western European Law.

AU Seminars had reference libraries.

FAOULTY OF MEDICINE
The Faculty contained the following Departments and Clinics: 

Department of Anatomy (5 Chałubiński Street) with Museum con- 
taining 1,700 specimens, ooUection of bones and skulls ; Department 
of Pathological Anatomy (5, Chałubiński Street), with Museum con- 
taining about 2,400 specimens, this Department published a journal 
of the work of the Institute of Pathological Anatomy of Polish 
Universities from 1923 onwards; Department of Histology and 
Embryology (5, Chałubiński Street), with Museum containing (1) 
Section of Deyelopment of technique of microscopy sińce 1750 ; (2) 
Seetion of Embryology ; with coUection of scientific instruments, 
wali pictures and charts ; Department of Physiology (Gmach Główny, 
University); Department of Physiological Chemistry (Gmach Główny, 
University), with Gabinet for microanalyses, complete laboratory 
eąuipment; Department of Biology (Gmach Medycyny Teoretycznej, 
University); Department of General and Experimental Pathology 
(Gmach Medycyny Teoretycznej, University); Department of Serology 
and Microbiology (19, Nowy Świat Street); Department of Phar- 
macology (Gmach. Medycyny Teoretycznej, University), with Collection 
of scientific apparatus and surgical instruments; Department of 
Hygiene (19, Nowy Świat Street); Department of Forensic Medicine 
(1, Oczki Street), with Museum with anatomie specimens, arms, 
photographs, etc. ; Department of History and Philosophy of Medicine 
(8, Kredytowa Street); Department of Surgery with coUection of 
surgical anatomical specimens; Department of Roentgenology (12, 
Elektoralna Street, Szpital Sw. Ducha), with Roentgen apparatus.

Glinie for Internal Diseases, I (12, Elektoralna Street, Szpital Sw. 
Ducha), laboratory ; Glinie for Internal Diseases, II (59, Nowogrodzka 
Street, Szpital Dziecatka Jezus), with laboratory and electrioal appara-
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Klinika Chirurgiczna I (ul. Nowogrodzka 59, Szpital Dzieciątka Jezus) z laboratorium 
oraz przyrządami, muzeum oraz bogatą kolekcją instrumentów; Klinika Chirurgiczna 
II (ul. Elektoralna 12, Szpital Św. Ducha), z laboratorium oraz kolekcją instrumentów; 
Klinika Położnictwa i Ginekologii (ul. Starynkiewicza 3), wraz z muzeum eksponatów 
patologicznych; Klinika Chorób Skóry (ul. Koszykowa 82a) z laboratorium histologii, 
bakteriologii, serologii oraz gabinetem urologicznym, aparatem rentgena itd.; Klinika 
Neurologii (ul. Nowogrodzka 50, Szpital Dzieciątka Jezus), z laboratoriami, zbiorem 
eksponatów anatomicznych i patologicznych, gabinetem wyposażonym w sprzęt elek- 
troterapeutyczny, zbiorem obiektów naukowych;

Klinika Psychiatrii (ul. Konwiktorska 7, Szpital Św. Jana Bożego) z laboratorium, 
oprzyrządowaniem do badań histologicznych, chemicznych i psychologicznych; Klinika 
Ortopedyczna; Klinika Okulistyczna (ul. Elektoralna 12, Szpital Św. Ducha) ze zbio
rem przyrządów do badań oka; Klinika Laryngologiczna (ul. Elektoralna 12, Szpital 
Św. Ducha).

Wszystkie katedry i kliniki posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Obejmował następujące instytuty, katedry i zakłady:
Zakład Filozofii I oraz II; Katedrę Psychologii; Katedrę Psychologii Edukacyjnej (pl. 

Trzech Krzyży 24); Zakład Pedagogiki i Organizacji Szkolnictwa, Instytut Historii z na
stępującymi zakładami: Historii Starożytnej; Historii Bizancjum; Historii Powszechnej, 
Średniowiecznej Historii Polski oraz Wstępu do Historiozofii; Nowożytnej Historii 
Polski; Historii Europy Wschodniej; Historii Ukrainy; Historii Społeczno-Gospodar
czej;

Katedrę Etnografii Polski (ul. Nowy Świat 72); Katedrę Etnografii Ogólnej (ul. No
wy Świat 72); Zakład Socjologii (ul. Nowy Świat 72); Zakład Socjologii i Historii Kul
tury; Instytut Studiów Orientalnych (ul. Królewska 10), a w jego ramach następujące 
katedry i zakłady: Zakład Egiptologii, Indologii, Sinologii, Turkologii; Bibliotekę Is
lamską; Katedrę Archeologii Przedhistorycznej (ul. Nowy Świat 72); Katedrę Arche
ologii Klasycznej; Katedrę Historii Sztuki z kolekcją odlewów i kolekcją 
numizmatyczną; Zakład Językoznawstwa Indoeuropejskiego; Zakład Filologii Klasycz
nej; Zakład Filologii Słowiańskiej; Zakład Języka Polskiego; Zakład Historii Literatu
ry Polskiej; Zakład Filologii Ukraińskiej; Zakład Filologii Romańskiej; Zakład 
Filologii Germańskiej; Zakład Filologii Skandynawskiej; Zakład Filologii Angielskiej; 
Instytut Fonetyki. Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki.
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tus; Surgical Glinie, I (59,Nowogrodzka Street, Szpital Dziecatka 
Jezus), with laboratory and apparatus, museum, fine collection of 
Instruments; Surgical Glinie II (12, Elektoralna Street, Szpital, Sw. 
Ducha), with laboratory, collection of instruments; Glinie for 
Obstetrics and Gynaecology (3, Starynkiewicz Street), with museum 
of pathological specimens ; Glinie for Skin Diseases (82a, Koszykowa 
Street), with laboratory for histology, bacteriology, serology, and 
cabinet of urology, Roentgen apparatus, etc. ' Glinie of Neurology 
(50, Nowogrodzka Street, Szpital Dzieciątka Jezus), with laboratories, 
collections of specimens, both anatomical and pathological, cabinet of 
electrotherapeutic apparatus, collection of scientific objeots; Glinie 
of Psychiatry (7, Konwiktorska Street, Szpital Sw. Jana Bożego), with 
laboratory, instruments for histological, Chemical and psychological 
research; Foot Glinie ; Ophthalmic Glinie (12, Elektoralna Street, 
Szpital Sw. Ducha), with collection of instruments for eye research ; 
Ear, Nose and Throat Glinie (12, Elektoralna Street, Szpital Sw. Ducha).

Ali Departments and Clinics contained reference libraries.

TACULTY OF HTMANISTIC STUDIES
Contained the following Institutes, Departments and Seminars: 

Seminars of Philosophy I and II; Department ofPsychology ; Depart
ment of Educational Psychology (24, Trzech Krzyzy Place); Seminar 
of Pedagogice and Organisation of Schools (8, Trzech Krzyzy Place); 
Institute of History, with the following Seminars : Seminar of Ancient 
History, Seminar of Byzantine History, Seminar of General History, 
Seminar of Mediaeval Polish History together with Introductory 
Studies to History ; Seminar of Modern Polish History ; Seminar of 
Eastem European History ; Seminar of Ukrainian History ; Seminar 
of Social and Economic History ; Department of Polish Ethnography 
(72, Nowy Świat Street); Department of General Ethnography (72, 
Nowy Świat Street)Seminar of Sociology (72, Nowy Świat Street); 
Department of Sociology and Cultural History ; Institute of Oriental 
Studies (10, Królewska Street); with the following Departments and 
Seminars : Seminar of Egyptology ; Seminar of Indology, Seminar of 
Sinology ; Seminar of Turkology ; Islamie Library ; Department of 
Prehistorio Archaeology (72, Nowy Świat Street); Department of 
Classical Archaeology ; Department of History of Art, with collection 
of casts, and numismatical collection; Seminar of Indo-European 
Linguistics; Seminar of Classical Philology; Seminar of Slavonic 
Philology ; Seminar of the Polish Language ; Seminar of the History 
of Polish Literaturo ; Seminar of Ukrainian Philology ; Seminar of 
Romance Philology ; Seminar of Germanie Philology; Seminar of 
Scandinavian Philogy ; Seminar of English Philology ; The Institute 
of Phonetics.

Ali Departments had reference libraries.
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WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH
Obejmował następujące katedry i zakłady: Zakład Filozofii; Zakład Filozofii Mate

matyki;
Zakład Matematyki; Katedrę Mechaniki Teoretycznej (ul. Oczki 3); Obserwatorium 

Astronomiczne (Al. Ujazdowskie 6-8); Katedrę Fizyki Doświadczalnej (ul. Hoża 69); 
Katedrę Fizyki Teoretycznej (ul. Oczki 3);

Katedrę Chemii Nieorganicznej (ul. Krakowskie Przedmieście 26-8); Katedrę Che
mii Organicznej (ul. Krakowskie Przedmieście 26-28); Katedrę Chemii Fizycznej 
(ul. Krakowskie Przedmieście 26-28); Katedrę Technologii Chemicznej (Żoliborz, ul. 
Łączności); Katedrę Mineralogii i Petrografii (ul. Krakowskie Przedmieście 26-28); 
Katedrę Geologii i Paleontologii (ul. Krakowskie Przedmieście 26-28); Katedrę Geo
grafii (ul. Nowy Świat 72); Katedrę Botaniki Ogólnej (ul. Krakowskie Przedmieście 
26-28); Katedrę Fizjologii Roślin (ul. Krakowskie Przedmieście 26-28); Katedrę Sys
tematyki i Rozmieszczenia Roślin (Al. Ujazdowskie 6-8); Ogród Botaniczny (Al. 
Ujazdowskie 6-8); Katedrę Cytologii; Katedrę Zoologii; Katedrę Anatomii Porów
nawczej (ul. Krakowskie Przedmieście 26-28); Katedrę Fizjologii Zwierząt (ul. Wawel
ska 15).

Wszystkie katedry i zakłady posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Obejmował następujące katedry: Katedrę Badań Żywności (ul. Przemysłowa 25); 

Katedrę Chemii Analitycznej (ul. Przemysłowa 25); Katedrę Chemii Farmaceutycznej 
i Toksykologicznej (ul. Krakowskie Przedmieście 26-28); Katedrę Chemii Stosowanej 
(ul. Oczki 3); Katedrę Farmacji Teoretycznej i Botaniki Lekarskiej (ul. Krakowskie 
Przedmieście 26-28); Ogród Farmakognostyczny (ul. Browarna); Katedrę Technologii 
Chemicznej Środków Leczniczych (ul. Przemysłowa 25); Katedrę Chemii Organicznej 
(ul. Oczki 3).

Wszystkie katedry posiadały własne biblioteki.

WYDZIAŁ WETERYNARII, ul. Grochowska 77, Praga
Obejmował następujące katedry i kliniki: Katedrę Anatomii Zwierząt Domowych; 

Katedrę Patologii; Katedrę Bakteriologii i Serologii; Katedrę Chemii Ogólnej i Fizjo
logicznej; Katedrę Fizjologii Zwierząt; Katedrę Histologii i Embriologii; Katedrę Zoo
logii i Parazytologii;
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FAOUŁTY OK SCIENCES

Contained the following Departments and. Seminars : Seminar of 
Philosophy; Seminar of Mathematical PhUosophy; Seminar of 
Mathematics ; Department of Theoretical Mechanics (3, Oczki Street): 
Astronomical Observatory (6-8, Ujazdowska Avenue); Department of 
Experimental Physics (69, Hoża Street); Department of Theoretical 
Physics (3, Oczki Street) ; Department of Inorganic Chemistry (26-28, 
Krakowskie Przedmieście Street); Department of Organie Chemistry 
(26-28, Krakowskie Przedmieście Street); Department of Physical 
Chemistry (26-28, Krakowskie Przedmieście Street) ; Department of 
Chemical Technology (Żoliborz, Łączności Street) ; Department of 
Mineralogy and Petrography (26-28, Krakowskie Przedmieście Street); 
Department of Geology and Paleontology (26-28, Krakowskie 
Przedmieście Street); Department of Geography (72, Nowy Świat 
Street); Department of General Botany (26-28, Krakowskie Przed
mieście Street); Department of Plant Physiology (26-28, Krakowskie 
Przedmieście Street); Department of Plant Orders and Habitat of 
Plants (6-8, Ujazdowskie Avenne); Botanical Harden (6-8, Ujazdow
skie Avenue); Department of Cytology ; Department of Zoology ; 
Department of Comparative Anatomy (26-28, Krakowskie Przedmieście 
Street); Department of Animal Physiology (15, Wawelska Street).

AU Departments and Seminars had reference libraries.

FAOULTY OF PHASMAOY

Contained the following Departments : Department of Research on 
Eoodstuffs (25, Przemysłowa Street) ; Department of Analytical 
Chemistry (25, Przemysłowa Street); Department of Pharmaeeutical 
and Toxicological Chemistry (26-28, Krakowskie Przedmieście Street); 
Department of Applied Chemistry (3, Oczki Street); Department of 
Theoretical Pharmacy and Medical Botany (26-28, Krakowskie 
Przedmieście Street); Medicinal Plant Garden (Browarne Street); 
Department of Chemical Medicines (25, Przemysłowa Street); Depart
ment of Organie Chemistry (3, Oczki Street).

AU Departments contained reference Ubraries.

faoulty of vetbbinary subgeby, 77, Grochowska Street, Praga
Contained the foUowing Departments and Clinics : Department of 

Anatomy of Domestic Animals ; Department of Pathology ; Depart
ment of Bacteriology and Serology; Departments of General and 
Physiological Chemistry; Department of Animal Physiology; 
Department of Histology and Embryology ; Department of Zoology
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Katedrę Pasz; Katedrę Żywienia i Leczenia Zwierząt; Klinikę Chorób Zakaźnych 
Zwierząt; Klinikę Chorób Wewnętrznych Zwierząt; Klinikę Chirurgii Zwierząt i Oftal- 
mologii; Kliniki Farmaceutyczne.

Wszystkie katedry i kliniki posiadały własne biblioteki.
STAN OBECNY: Uniwersytet im. Józefa Piłsudskiego uległ najpoważniejszym 

zniszczeniom ze wszystkich uczelni. Spośród głównego zespołu budynków, cztery zosta
ły całkowicie, a piąty — w znacznej części zniszczone przez ogień. Niemal wszystkie po
zostałe budynki, zlokalizowane w różnych częściach miasta, doznały mniejszych lub 
większych uszkodzeń. Wiele katedr uległo doszczętnemu zniszczeniu, jak choćby sześć 
katedr Wydziału Nauk Ścisłych, dziewięć należących do Wydziału Nauk Humanistycz
nych, siedem katedr Wydziału Prawa, dwie katedry i dwie kliniki Wydziału Lekarskie
go, trzy katedry Wydziału Farmaceutycznego, dwie katedry i klinika podlegle 
Wydziałowi Weterynarii. Niektóre z tych placówek posiadały bardzo dobre wyposaże
nie. Na przykład, biblioteka Zakładu Filologii Klasycznej zawierała cenną kolekcję 
książek wybitnego uczonego, T. Zielińskiego. W ogniu, który zniszczy! budynki Wydzia
łu Nauk Ścisłych, przepadła największa kolekcja mineralogiczna w Polsce, a także zbio
ry geologiczne gromadzone od początku XIX w., które obejmowały słynną kolekcją 
Pusch-Koreńskiego z lat 1820-1830, o wielkiej historycznej doniosłości; jak również 
największą kolekcję jurajskich skamielin w Europie; cenną kolekcję paleontologiczną 
przywiezioną z Boliwii przez polskich uczonych, a także inne zbiory, których nie zdążo
no poddać dogłębnym badaniom. Ogień strawi! liczne sale wykładowe i gabinety uni
wersyteckie, wraz z dokumentami i aktami. Nawet w budynkach zniszczonych tylko 
częściowo, wiele katedr poniosło dotkliwe straty, jak choćby Katedry Fizjologii Zwie
rząt, Anatomii Porównawczej i Cytologii, które utraciły całe swe wyposażenie, a także 
cenne kolekcje.

STRATY POSZCZEGÓLNYCH KOLEKCJI
Wydział Prawa: siedem katedr doszczętnie zniszczonych, włącznie z bibliotekami 

i wyposażeniem, podczas oblężenia w 1939 r.; pięć katedr zajętych przez niemiecką po
licję i prawdopodobnie częściowo zniszczonych.

Wydział Nauk Humanistycznych: Biblioteki Zakładu Filologii Klasycznej, Nowożyt
nej Historii Polski, a także Katedry: Studiów Orientalnych, Archeologii Prehistorycz
nej, Archeologii Klasycznej oraz Historii Sztuki; Zakłady Historii Gospodarczej, 
Filozofii, Filologii Germańskiej oraz Historii Europy Wschodniej spłonęły doszczętnie 
lub częściowo podczas oblężenia w 1939 r.
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and Parasitology ; Department of Animal Foodstuffs ; Department of 
Animal Feeding and Treatment; Glinie of Infectious Diseases of 
Animals ; Glinie of Interna! Diseases of Animals ; Glinie of Animal 
Surgery and Ophtłialmics ; Pharmacy Clinics.

Ali Departments and Clinics contained reference libraries.
Pbesent Facts : The Piłsudski University was damaged most 

seriously of all. Of its main group of buildings, four were completely 
and a fifth in great part, destroyed by fire. The rest, standing in 
yarious parts of the town, nearly all suffered yarying degrees of 
damage. Many Uniyersity Departments were entirely destroyed 
such as the six Departments of the Faeulty of Sciences, nine belonging 
to the Faeulty of Humanistic Studies, seyen belonging to the Faeulty 
of Law, two belonging to that of Medicine and two clinics, three 
belonging to the Pharmaceutical Faeulty, two and a clinic belonging 
to the Faeulty of Veterinary Surgery. Some of them had been wery 
well equipped. For instance, the Library of the Seminar of Classical 
Philogy had included the yaluable collection of books of the eminent 
scholar, T. Zieliński. The fire which demolished the buildings of the 
Faeulty of Sciences caused the loss of the largest mineralogical col
lection in Poland and also the geological collections first instituted .at 
the beginning of the 19th century, including the renowned Pusch- 
Korenski collection of 1820-30, which was of the greatest historical 
importance; the largest collection of Jura fossils in Europę; a 
yaluable paleontological collection brought from Boliwia by Polish 
Scholars, and many others, some of which had not yet been exhaustiveiy 
studied. Many lecture rooms, as well as Uniyersity offices, with all 
their registers and files, were lost in the fire. Even in those buildings 
only partly destroyed, many Departments suffered considerable loss, 
as was the case, for instance, with the Departments of Animal Physio- 
logy, Comparatiye Anatomy and Cytology, all of which lost their entire 
equipment and yery yaluable collections.

LOSSES OF INDIVIDUAL COLLECTIONS
Faeulty of Law : 7 Departments completely destroyed, including 

libraries and equipment, during the siege of 1939 ; 5 were occupied by 
the German police, and probably partly destroyed.

Faeulty of Humanistic Studies: The libraries of the Seminars of 
Classical Philology, Modern Polish History, and the Departments of 
Oriental Studies, Prehistorie Archaeology, Classical Archaeology, 
and the History of Art, and the Seminars of Economic History, Philo- 
sophy, German Philology, and Eastem European History, were burnt, 
some partly and some of them entirely, during the siege in 1939. The 
equipment of the Departments of Polish and Indo-European Languages
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Wyposażenie Katedr Języka Polskiego oraz Języków Indoeuropejskich zostało wywie
zione do Niemiec. Pozostałości książek, itd. skonfiskowano i włączono do Niemieckiej 
Biblioteki Państwowej w Warszawie.

Wydział Nauk Ścisłych: Sześć katedr doszczętnie spłonęło, włącznie z muzeum mi
neralogii, muzeum geologii oraz muzeum paleontologii, a także bibliotekami Katedry 
Mineralogii, Geologii i Paleontologii, i Chemii oraz biblioteką Zakładu Matematyki; 
cztery katedry zostały prawie całkowicie zniszczone, cztery uszkodzone, a następnie 
splądrowane przez Niemców, którzy wynieśli cały niemal sprzęt Katedry Fizyki 
Doświadczalnej. Dwie katedry zajęła niemiecka policja; siedem uległo zniszczeniu 
wskutek braku należytej opieki. Najcenniejsze wyposażenie Obserwatorium Astrono
micznego przetransportowano do Poznania.

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY: Trzy katedry uległy całkowitemu zniszczeniu, 
dwie zostały poważnie uszkodzone, trzy uległy całkowitej ruinie wskutek braku nale
żytej opieki.

WYDZIAŁ WETERYNARII: Jeden instytut uległ całkowitemu zrujnowaniu, cztery 
— odnotowały poważne zniszczenia, pozostałe — doznały nieznacznych uszkodzeń.

Instytuty i laboratoria, którym udało się uniknąć zarówno zniszczenia, jak i zajęcia 
przez Niemców, zostały w lutym 1940 r. zamknięte i częściowo zaplombowane przez 
Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edukacji. Pozostałości bibliotek przyna
leżnych uniwersyteckim instytutom i zakładom zostały skonfiskowane przez Niemców 
i włączone do Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Warszawie w latach 1940-1941. Do
stęp do tych zbiorów możliwy był wyłącznie za indywidualnym, osobistym zezwoleniem 
wydawanym przez Urząd, nigdy nie przyznawano go jednak w celu wykonywania pra
cy. Jedynie klinikom pozwolono na kontynuację ściśle leczniczej działalności.

W maju 1940 r., władze zezwoliły na wykorzystanie niektórych laboratoriów dla ce
lów praktycznych, związanych z bieżącymi potrzebami przemysłu. Dzięki usilnym sta
raniom profesorów kierujących tymi placówkami, otwartych zostało pięć laboratoriów. 
Podstawowym warunkiem wydania przez Urząd takiej przepustki (sformułowanym 
otwarcie w oficjalnym zezwoleniu) było to, że jakiekolwiek prace wykonywane w labo
ratoriach muszą mieć czysto praktyczny charakter, a „nauczanie i działalność badaw
cza” są zakazane. Wedle warunków wyszczególnionych w wyżej wymienionym 
dokumencie, nikt nie miał dostępu do laboratoriów w celach edukacyjnych.

Pozostałości organizacji uniwersyteckiej zostały formalnie zlikwidowane dekretem 
Urzędu z 14 września 1940 r., w którym stwierdzono, iż wszystkie szkoły wyższe uległy 
zamknięciu z końcem września 1939 r., że posługiwanie się tytułem rektora lub dzieka
na jest zabronione, a związek byłych profesorów z ich laboratoriami lub instytutami wy
gasł, choć w niektórych przypadkach mogą oni uzyskać prawo dostępu do tychże 
placówek na podstawie indywidualnych i osobistych zezwoleń.
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was removed to Germany. The remnants of books, etc., were con- 
fiscated and included in the German State Library in Warsaw.

Faculty of Sciences: 6 Departments were completely burnt, 
including 3 Museums of mineralogy, geology and paleontology; and 
libraries at the Departments of Mineralogy, Geology and Paleontology, 
and Chemistry and the Seminar of Mathematics; 4 were almost 
destroyed, and 4 damaged and then looted by the Germans who 
removed nearly all the equipment from the Department of Experimental 
PhysicS ; 2 were occupied by the German police, 7 damaged owing to 
insufficient care. The most valuable eąuipment from the Astronomieal 
Observatory was transported to Poznan.

Faculty of Pharmaoy : 3 departments were completely destroyed, 
and 2 seriously damaged ; 3 were entirely demolished owing to lack of 
proper care.

Veteeinaky Faculty : 1 Institute was entirely destroyed, 4 severely 
damaged, and others slightly damaged.

Institutes and laboratories which had escaped both destruction and 
occupation by the Germans were in February, 1940, closed, and in part 
sealed, by the Abwicklungstelle fur das polnische Kultusministerium 
(Office for Liąuidating the Affairs of thePolish Ministry of Education). 
What remained of the libraries of University Institutes and Seminaries 
was confiscated by the Germans and included in the German State 
Library in Warsaw in 1940-41. Access to them was allowed exclusively 
by- an indiyidual and personal permit, issued by the Abwicklungstelle, 
but never granted for purposes of work. Clinics, alone, were permitted 
to continue only their therapeutical activities.

In May, 1940, the authorities permitted the utilization of certain 
laboratories for praotical purposes connected with the current needs of 
industry. Thanks to strenuous efforts on the part of the directing 
Professors, five laboratories were opened. It was a fundamental con- 
dition of the permit thus granted by the Abwicklungstelle (explicitly 
stated in the official grant), that any work carried on in these labora
tories should be of a wholly practical naturę, and that no “ teaching or 
research aetivities ” should be permitted. Nor might anyone, also 
according to the terms of the said grant, have access to the laboratories 
for purposes of instruction.

The remnant of college organisation was formally terminated by a 
decree of the Abwicklungstelle, dated September 14th, 1940, which 
declared that all university-grade schools had been closed at the end 
of September, 1939, that the use of rectorial and deaconal titles was 
forbidden and that the connection between the late professors and 
their laboratories and institutes, had ceased, although in certain cases
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W ten sposób formalnie zakończy! się dwunastomiesięczny okres niezdefiniowanego 
statusu prawnego. Dekret ów ogłasza! całkowite zniesienie szkół rangi uniwersyteckiej 
w Polsce, wyraźnie sankcjonował też usunięcie polskich uczonych z ich miejsc pracy.

Wskutek bombardowania Warszawy zniszczeniu uległy liczne dzieła sztuki, głównie 
portrety oraz rzeźby. Przepadł słynny Kopernik pędzla Siemiradzkiego, a także Mu
zeum Odlewów Gipsowych. Natomiast w trakcie rosyjskiego bombardowania 1 listopa
da 1942 r. zniszczeniu uległy liczne budynki, wśród których wymienić można biblioteki 
oraz inne instytucje naukowe wraz z wyposażeniem.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult. Archiwum Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego, Bi

blioteka Tadeusza Zielińskiego, Biblioteka Uniwersytecka, Gabinet Odlewów Gipso
wych, Ogród Botaniczny.

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace, Pałac Kazimierzowski.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu

kacji.

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
Prowadziła następujące kierunki studiów: ekonomia polityczna, polityka gospodar

cza, handel, historia handlu, teoria finansów, teoria statystyki, ogólna geografia ekono
miczna, szczegółowa geografia ekonomiczna, geografia ekonomiczna Polski, geografia 
zasobów surowcowych, prawo cywilne, prawo handlowe, arytmetyka handlowa, mate
matyka finansów, księgowość, języki obce, polska korespondencja handlowa.

Założona w 1909 r., zatwierdzona w 1933 r. jako szkoła o pełnym statusie akademic
kim. W 1926 r. wzniesiono nowy budynek i wyposażono go w nowoczesny sprzęt. 
W 1939 r. szkoła posiadała 1500 studentów.

Ufundowana prywatnie.
STAN OBECNY: Szkoła zamknięta przez władze niemieckie, sprzęt zagrabiony, bu

dynek przekształcony w baraki obozu pracy.
PATRZ: WARSZAWA: Inst. Kult., Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej.
PATRZ: WARSZAWA: Inst. Niem., Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu

kacji.

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
Obejmowała trzy wydziały: rolniczy, leśny oraz ogrodniczy. Posiadała bibliotekę cen

tralną, laboratoria, placówkę doświadczalną oraz następujące katedry:
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they might be granted access on the strength of individual and personal 
permits. Such was the formal termination of a twelve-months’ 
interval of undefined legał status. By this decree the complete aboli- 
tion of University schools in Poland was announced, and the removal 
of Polish scholara from their places of work definitely sanctioned.

During the bombardment of Warsaw seyeral objects of art were des- 
troyed, mostly portraits and sculptures. Bor example, the famous 
picture “ Copernious,” by Siemiradzki, and the Museum of Gypsum 
Casts were lost, and during the Russian bombing on the Ist November, 
1942, several buildings, such as libraries and other scientific 
institutions and their contents, were destroyed.
Seb : warsaw, Cult. Inst. Archines of the Piłsudski University. 

Library of Zieliński, Tadeusz. Uninersity Library. Gabinet 
of Plaster Casts. Botanical Gardens.

Sbb : warsaw, Houses, Pałaces. Casimir House.
Seb : warsaw, Germ. Inst. Office for the Liguidation of the Polish 

Ministry of Education.

Principal school ob commerce (Szkoła Głowna Handlowa)
Offered the following courses of studies: Political Economy; 

Economic Policy; Commerce; History of Commerce; Theory of 
Finance; Theory of Statistics; General Economic Geography; 
Special Economic Geography ; Polish Economic Geography; Geo
graphy of Raw Materials ; Civil Law; Commercial Law; Commercial, 
Arithmetic ; Financial Mathematics ; Book-keeping ; Foreign Lan- 
guages ; Polish Commercial Correspondence.

Founded in 1909, in 1933 it was approved as a School with fuli 
academic status. The modern building was built in 1926, with up-to- 
date eąuipment. In 1939 the School had 1,500 students.

Private foundation.
Presbnt Facts : School closed by the German authorities, eąuip

ment looted, and building turned into barracks for labour camp.
See : warsaw, Cult. Inst. Library at the Principal School of Commerce. 
Seb : warsaw, Germ. Inst. Office for the Liguidation of the Polish 

Ministry of Education.

Principal school OB rural economy, 4, Rakowiecka Street
Contained three Faculties : Farming; Forestry and Hortieulture. 

Possessed a central library, laboratories, experimental station. and 
the following Departments:
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WYDZIAŁ ROLNICZY
Katedry: Anatomii Zwierząt Domowych, Zoologii, Fizjologii Zwierząt, Chemii, Rol

nictwa, Inżynierii i Architektury Rolniczej, Hodowli Zwierząt, Ichtiologii i Rybołów
stwa, Przemyślu Rolniczego, Mikrobiologii, Zarządzania Gospodarstwem Wiejskim, 
Polityki Agrarnej.

WYDZIAŁ LEŚNY
Katedry: Chemii Nieorganicznej, Botaniki Ogólnej, Uprawy Lasu, Ochrony Lasu 

i Entomologii, Zarządzania w Leśnictwie, Użytkowania Lasu, Biometrii Leśnej, Inży
nierii Leśnej i Geodezji, Polityki Gospodarczej.

WYDZIAŁ OGRODNICZY
Katedry: Gleboznawstwa, Rolnictwa, Fizjologii Roślin, Genetyki i Uprawy Roślin, 

Ochrony Roślin, Uprawy Warzyw, Sadownictwa i Warzywnictwa, Maszyn Rolniczych.
Do szkoły uczęszczało ponad 1500 studentów.
Założona w 1918 r.
Szkoła państwowa.
STAN OBECNY: Szkoła zamknięta w 1939 r., budynek zajęty przez żołnierzy nie

mieckich sił lotniczych. Całkowite wyposażenie sześciu instytutów Wydziału Leśnego 
zostało wyniesione. Szkołę zwiedziła przed przejęciem grupa niemieckich profesorów 
z Eberswalde, wydając instrukcje dotyczące przyszłych poczynań. Przejęcie szkoły mia
ło miejsce w grudniu 1939 r. oraz styczniu 1940 r. Włamano się do biurek i szaf, a ma
szynopisy zawierające wyniki prac badawczych Katedry Biometrii wykorzystane zostały 
do pakowania konfiskowanych przedmiotów. Liczne precyzyjne instrumenty uległy 
zniszczeniu wskutek załadunku na ciężarówki bez należytego opakowania. Zabrano 
również wiele zbiorów zawierających prywatne materiały i notatki, między innymi roz
liczne prace dyplomowe. Również sześć innych katedr poniosło dotkliwe straty wsku
tek konfiskaty i barbarzyńskiego obchodzenia się ze sprzętem.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 

Instytut Badawczy Lasów Państwowych.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem, Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu

kacji.
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FAOULTY OK 1'ARMING

Department of Anatomy of Domestic Animals; Department of 
Zoology; Department of Physiology of Animals; Department of 
Chemistry ; Department of Agriculture ; Department of Agricultural 
Engineering and Architecture; Department of Animal Breeding; 
Department of Ichthiology and Fishing; Department of Agrarian 
Industry ; Department of Miorobiology ; Department of Management 
of Farms ; Department of Agrarian Policy.

FACULTY OF FORESTRY
Department of Inorganie Chemistry; Department of General 

Botany; Department of Cultiyation of Forests; Department of 
Proteotion of Forests and Entomology; Department of Forestry 
Management; Department of Utilisation of Forests; Department 
of Forestry Biometry; Department of Forestry Engineering and 
Geodesy ; Department of Economic Policy.

EACULTY OF H0RT1CULTURE
Department of Soil Chemistry; Department of Agriculture; 

Department of Physiology of Plants ; Department of Plant Genetics 
and Cultivation ; Department of Proteotion of Plants ; Department 
of Cultivation of Yegetables; Department of Fruit Growing and 
Market Gardening ; Department of Agricultural Machinery.

About 1,500 studenta attended the School.
Founded in 1918.
State owned.
Presbnt Facts : Closed in 1939, and the building was occupied 

by members of the German Air Force. The entire equipment of the 
six institutes of the Faculty of Forestry was carried off from the 
School. Before the reąuisitioning the School was visited by a group 
of German professors from Eberswalde, who gave instructions as to 
its futurę treatment. The reąuisitioning took place during December, 
1939, and January, 1940. Desks and cupboards were burst open, 
and in the Department of Biometry typescripts containing the results 
of research work were used for wrapping up the oonfiscated objects. 
Many precision Instruments were damaged by being loaded on to 
lorries without proper packing. Many collections of private materials 
and notes were also taken, ineluding seyeral score of finals theses. Six 
other Departments of the same School also suffered great losses through 
reąuisitioning and barbarous handling of their eąuipment.
Ser : warsaw, Cult. Inst. Library of the Principal School of Rural 

Ęconomy. Research Institute of State Forests.
See : warsaw, Germ. Inst. Office for the Liąuidation of the Polish 

Ministry of Education.
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INSTYTUT RADOWY IM. MARII CURIE — SKŁODOWSKIEJ, ul. Wawelska 15
Posiadał 1,5 g radu, który ofiarowała placówce Maria Curie, przybyła na uroczystość 

inauguracji działalności instytutu. Rad stanowił dar amerykańskich kobiet dla Marii 
Curie.

Instytut założony w 1925 r.
STAN OBECNY: Budynek poważnie uszkodzony podczas bombardowania Warsza

wy w 1939 r.; rad wywieziony do Niemiec.

INSTYTUT REDUTY, Al. Jerozolimskie 9
Zawierał muzeum oraz bibliotekę obejmującą prace związane z artystycznym rozwo

jem Instytutu.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Zniszczony podczas bombardowania Warszawy przez Niemców 

w 1939 r.

INSTYTUT BADAWCZY LASÓW PAŃSTWOWYCH, ul. Wawelska 54
Zawierał trzy zakłady. Prowadził prace badawcze nad naukową uprawą lasów.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Pod koniec listopada 1939 r., ta sama grupa profesorów z Eber- 

swalde, która działała czynnie w sprawie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
pojawiła się również i w tym Instytucie, nakazując wywiezienie całego wyposażenia do 
Rzeszy. Dotyczyło to nie tylko instrumentów laboratoryjnych, lecz także książek oraz 
sprzętów, włącznie z umywalkami i kurkami. Rozkazy dotyczące konfiskaty wydawał 
pewien młody Niemiec, student Politechniki Lwowskiej.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu

kacji.

SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH
Obejmowała następujące cztery wydziały: Nauk Politycznych, Nauk Społecznych, 

Administracji Państwowej i Handlowej, Finansów i Ekonomiki.
Założona w 1915 r., wzorowana na Ecole Librę des Sciences Politiąues de Paris. 

Nadano jej pełny status akademicki dekretem Ministerstwa Oświaty z 1919 r.
Ufundowana prywatnie.
STAN OBECNY: Zamknięta przez niemiecki Urząd ds. Likwidacji Polskiego Mini

sterstwa Edukacji w 1940 r.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Szkoły Nauk Politycznych.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Niem., Urząd ds. Likwidacji Polskiego Ministerstwa Edu

kacji.
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radium institute, 15, Wawelska Street

Owned 1| gram of radium which was presented to the Institute by 
Madame Curie when she came to the inauguration ceremony. The 
radium had been presented to Marie Curie by the women of U.S. A.

Founded in 1925.
Piiesent Facts : Building seriously damaged during the bombard- 

ment of Warsaw in 1939 ; radium removed to Germany.

“ reduta ” theatrical institute, 9, Jerozolimskie Avenue (Instytut 
Reduty)

Contained museum and library with works relating to artistic 
development of the Institute.

Private property.
Present Facts : Destroyed during bombardment of Warsaw by 

the Germans in 1939.

Research institute oe STATE eorests (Instytut Badawczy Lasów 
Państwowych), 54, Wawelska Street

Contained three departments. Conducted research work on scientific 
cultivation of forests.

State property.
Presbnt Facts : At the end of November, 1939, the same group of 

professors from Eberswalde that were active at the Principal School 
of Rural Economy, appeared at this Institute and ordered the removal 
of its entire equipment to the Reich. Not laboratory instruments 
only, but books and equipment, including sinks, taps, and so on, were 
taken. The requisitioning took place under the orders of a certain 
young German, a pupil of the Lvov Engineering Academy.
See : warsaw, Cidt. Insi. Principal School of Rural Economy.
See : wabsaw, Germ. Inst. Office for the Liguidation of the Polish 

Ministry of Education.

SCHOOL OE POLITICAL SCIENCE
Contained the following four Faculties : Political Science; Social 

Science; State and Commeroial Administration; Finance and 
Economics.

Founded in 1915, and organised on the lines of the “ Ecole Librę 
des Sciences Politiques de Paris.” It -was given fuli academic status 
by Decree of the Ministry of Education in 1919.

Priyate Foundation.
Present Facts : Closed by the German Office for the Liquidation 

of the Polish Ministry of Education, in 1940.
See : warsaw, Cult. Inst. Library of the School of Political Science. 
See : warsaw, Germ. Inst. Office for the Liguidation of the Polish 

Ministry of Education.
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PAŃSTWOWY INSTYTUT SZTUKI TEATRALNEJ, ul. Trębacka 10
Posiadał liczne scenografie oraz cenną bibliotekę obejmującą wiele niepublikowa

nych rękopisów; a także kolekcję obrazów.
Założony przez Ministerstwo Oświaty.
STAN OBECNY: Spłonął podczas bombardowania Warszawy w 1939 r.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY, ul. Rakowiecka 4
Prowadził badania naukowe oraz prace badawcze w zakresie geologii, ze szczegól

nym uwzględnieniem potrzeb państwa. Biblioteka zawierała 22500 tomów i otrzymywa
ła 560 periodyków.

Budynek wzniesiony w 1928 r.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Podczas oblężenia Warszawy w Państwowy Instytut Geologiczny 

trafiło pięć pocisków, bomba i niemal dwadzieścia pocisków zapalających. Choć pora
dzono sobie z pożarem, budynek główny wraz z sąsiednimi kamienicami został poważ
nie uszkodzony przez pociski i bomby. Tym niemniej, po dokonaniu niezbędnych 
napraw budynek otwarto ponownie i połączono z Obserwatorium Sejsmologicznym 
należącym do Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Całość przemianowano na 
Dienstelle fur Bodenforschung im Amte des Generalgouverneurs. Poza dyrektorem, 
jego zastępcą, dwoma sekretarzami oraz geologiem, resztę ponad pięćdziesięciooso- 
bowego personelu stanowili Polacy. Choć działalność Instytutu w zasadzie zbliżona 
była do przedwojennej, jednakże badania naukowe ograniczone zostały do minimum, 
a główny nacisk położony został na zagadnienia praktyczne, szczególne te związane 
z polami naftowymi, rudami żelaza oraz złożami fosforanów. W wyniku owej zmiany 
w charakterze Instytutu, przeniesiono jego główne biuro z Warszawy do Krakowa, 
gdzie prócz dyrektora i jego zastępcy zatrudnionych było jedynie dziesięć osób. W cza
sie reorganizacji filii lwowskiej zaangażowano następnie pięć kolejnych osób z Polski 
i jedną z Ukrainy. Placówkę geologiczną związaną z borysławskimi polami naftowymi 
włączono do Dienststelle bez jakichkolwiek zmian personalnych. Jednakże z rozma
itych względów funkcjonowanie Dienststelle było opieszałe i zakrojone na niewielką 
skalę. Niemiecki zarząd podjął decyzję o dokończeniu w niezmienionej formie proce
su drukowania trzech publikacji, rozpoczętego przez Instytut Geologiczny jeszcze 
przed wojną.

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE, ul. Żórawia 19
Towarzystwo posiadało własną szkołę muzyczną, znaną jako Szkoła Chopina; wyda

wało muzyczne publikacje, organizowało konkursy i koncerty, posiadało własną kolek
cję oraz bibliotekę rękopisów znanych polskich muzyków.

Ustanowione w 1871 r.
STAN OBECNY: Zbiory zniszczone przez Niemców w latach 1939-1940.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
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state institute oi? dramatic art (Państwowy Instytut Sztuki 
Teatralnej), 10, Trębacka Street

Possessed a great deal of scenery and a valuable library with many 
unpublished manuscripts ; also a collection of pictures.

Organised by the Ministry of Education.
Pbesbnt Facts : Burnt during the German bombardment of 

Warsaw in 1939.
state institute o> geology, 4, Rakowiecka Street

Conducted scientific studies and research work on Geology with 
special reference to the needs of the Polish State. Library contained 
22,500 volum.es and reoeived 560 periodioałs.

Building ereoted in 1928.
State owned.
Pbbsent Eaots : During the siege of Warsaw, the State Institute of 

Geology was hit by five shells, an explosive bomb, and nearly a, score of 
incendiaries. The fires were successfully dealt with, but the main build
ing and neighbouring dwelling houses suffered considerable damage 
from the shells and explosives. However, the building was re-opened, 
the necessary repairs having been done, and was linked with the 
Seismographical Obseiwatory belonging to the Polish Geographical 
Association. The whole was styled Dienstelle fur Bodenforschung im 
Amte des Generalgouverneurs. Apart from the Direotor, his Deputy, 
two secretaries and one geologist, the Staff of over lifty persona was 
Polish. The work in generał reaembled that of pre-war times, but 
scientific research was reduced to a minimum, stress being laid chiefly 
on practical matters, espeoially those that were connected with oil- 
fields, iron ore and phosphate deposits. In conseąuence of this ohange 
in the naturę of the Institute, its main offices were transferred from 
Warsaw to Cracow, where, however, the Direotor, his Deputy and only 
ten persons were employed. Five Poles and one Ukrainian were later 
engaged for a branch at Lvov which was being re-organised; the 
geological station of the Borysław oiłfields was inoorporated in the 
Dientstelle without any ohange of staff. Por various reasons, however, 
the work of the Dientstelle was smali and slow. The German manage- 
ment deeided to complete in unchanged form the printing of three 
publioations begun by the Institute of Geology before the war.
warsaw musical society, 19, Zorawia Street

The Society had its own musical school, known as the Chopin Sohool; 
published musical books, organised oompetitions and coneerts, had 
its own collection and library with manuscripts of famous Polish 
musicians.

Founded in 1871.
Presbnt Facts : Collection destroyed by Genuans in 1939/40. 

See : warsaw, C-ult. Insi. Library of the Warsaw Musical Society.
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TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE, ul. Nowy Świat 72; ul. Śniadeckich 8
Towarzystwo obejmowało pięć katedr: (1) Języków oraz Historii Literatury; 

(2) Historii, Nauk Społecznych i Filozoficznych; (3) Matematyki i Fizyki; (4) Biologii; 
(5) Nauk Technicznych. Oprócz powyższych katedr Towarzystwo posiadało również na
stępujące instytuty i laboratoria: (a) Instytut Antropologiczny i Etnologiczny; (b) Insty
tut Biologii Doświadczalnej (znany jako Instytut Nenckiego); (c) Muzeum 
Archeologiczne (Muzeum Majewskiego); (d) Laboratorium Radiologiczne; (e) Labo
ratorium Mineralogiczne; (f) Gabinety Historii, Matematyki, Filologii, itd. Towarzy
stwo prowadziło liczne badania naukowe, publikowało książki naukowe.

Założone na początku XIX w., z inicjatywy naukowca i męża stanu, St. Staszica.
STAN OBECNY: Budynki Towarzystwa uległy zniszczeniu, jego biblioteka, a także 

biologiczne laboratoria Instytutu Nenckiego poniosły dotkliwe straty. Instytuty miesz
czące się w Pałacu Staszica przy ul. Śniadeckich zostały zamknięte przez Niemców, 
a liczne instrumenty naukowe oraz eksponaty — skradzione. Brak dokładniejszych in
formacji.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Centralna Biblioteka Towarzystwa Naukowego War

szawskiego.

NACZELNY TRYBUNAŁ ADMINISTRACYJNY

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace. Collegium Nobilium.

KANCELARIA PREMIERA

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Kancelarii Premiera, Biblioteka Kancela
rii Premiera.

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace, Pałac Radziwiłłów.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult, Archiwum Ministerstwa Rolnictwa, Biblioteka Mini
sterstwa Rolnictwa.

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace, Pałac Prymasowski.

MINISTERSTWO FINANSÓW

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Ministerstwa Finansów, Biblioteka Mini
sterstwa Finansów.

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace. Siedziba Ministerstwa Finansów.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Bi
blioteka Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace. Pałac Bruhła.
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warsaw scientific society, 72, Nowy Świat Street and 8, Śniadeckich 
Street

The Society consisted of five departments: (1) Languages and 
History of Literaturę ; (2) History, Social and Philosophical Sciences ; 
(3) Mathematios and Physics ; (4) Biology ; (5) Technical Sciences. 
Apart ftom these departments the Society also included the following 
Institutes and Laboratories : (a) Anthropological and Ethnological 
Institute,; (b) Institute of Experimental Biology (known as Nencki 
Institute); (c) Archaeological Museum (Majewski Museum); (d) 
Radiological Laboratory ; (e) Mineralogical Laboratpry ; (f) Cabinets 
of History, Mathematios, Philogy, etc. The Society conducted many 
scientifio researches and published a number of scientific books.

Founded at the beginning of the 19th century, on the initiative of the 
Polish scientist and statesman, Stanisław Staszic. •

Present Facts : Buildings of the Society were damaged, con- 
siderable loss being inflicted on its library and on the biological labora- 
tories of the Nencki Institute. Institutes in the Staszic Pałace, 
Śniadeckich Street, were closed by the Germans and many scientific 
Instruments and exhibits were stołen. Exact information is not 
avaiłable.
See: warsaw, Cult. Inst. Central Library of Warsaw Scientific Society.

ADMINISTRATIVE COHRT OE JUSTIOE
See : warsaw, Houses, Palaces. “ Collegium Nobilium.”

CHANCERY OE THE PRIME MINISTER
See : warsaw, Cult. Inst. Archives of the Chancery of the Prime 

minister. Library of the Chancery of the Prime Minister.
See : warsaw, Houses, Palaces. House of the Hadziwill family.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRICULTURAL REFOBMS
See : warsaw, Cult. Inst. Archives of the Ministry of Agriculture. 

Library of the Ministry of Agriculture.
See : warsaw, Houses, Palaces. House of the Primate.

MINISTRY OF FINANCE
See : warsaw, Cult. Inst. Archwes of the Ministry of Finance. 

Library of the Ministry of Finance.
See : warsaw, Houses, Palaces. House of the Ministry of Finance.

MINISTRY FOR FOBEIGN AFFAIRS
See : warsaw, Cult. Inst. Archwes of the Ministry for Foreign 

Affairs. Library of the Ministry for Foreign Affairs.
See : warsaw, Houses, Palaces. “ Pdlais Briihl.”
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MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biblio
teka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace, Pałac Zamoyskich.
POMNIKI HISTORII

CMENTARZ POWĄZKOWSKI
Na cmentarzu znajdowało się wiele pomników i rzeźb o dużej wartości artystycznej. 

Był to największy cmentarz katolicki w Warszawie.
Założony w 1790 r.
STAN OBECNY: Poważnie zniszczony podczas niemieckich bombardowań Warsza

wy w 1939 r. Część pomników zburzona przez Niemców.

DZWONY KOŚCIELNE
Na terenie całej Generalnej Guberni Niemcy rekwirowali dzwony, natomiast żą

dania zwrotu brane były pod uwagę jedynie w przypadku dzwonów średniowiecz
nych i renesansowych, odlanych w okresie do XVI wieku włącznie. W Warszawie 
ocalono jedenaście dzwonów, sporządzono także inwentarz pozostałych, ponieważ 
można było dostać się do magazynu, w którym przechowywano wszystkie dzwony 
z rejonu Warszawy.

DEKORACYJNY POSĄG, Park im. I. J. Paderewskiego
Dłuta Olgi Niewskiej.
STAN OBECNY: Zniszczony i zburzony przez Niemców.

OZDOBNA KRATA, Ogród Saski
Rzemiosło artystyczne z połowy XIX w.
Własność Miasta Warszawy.
STAN OBECNY: Zdemontowana przez Niemców w 1940 r. i oddana na złom.

CMENTARZ ŻYDOWSKI na Pradze
Zawierał nagrobki z drugiej połowy XVIII w., niektóre o wysokich walorach arty

stycznych, jak na przykład nagrobek Shmula Zbytkowera, dzieło rzeźbiarza Dawida 
Friedlaendera.

STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców.

ŚREDNIOWIECZNE MURY STAROMIEJSKIE
Odsłonięte w wyniku prac wykopaliskowych średniowieczne mury obronne, z porta

lem i barbakanem z cegły, pochodzące z XIII i XV w.
STAN OBECNY: Zniszczone przez Niemców podczas działań wojennych w 1939 r.
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M.INISTBY OF THB INTERIOR

Sbe : warsaw, Gutt. Inst. Archives of the Ministry of the Interior. 
Libr ary of the Ministry of the Interior.

Sbe : warsaw, Houses, Palaces. House of the Zamoyski family.

MONUMENTS
cemetery in Powązki Suburb

Contained many monuments and sculptures of artistic value. It 
was the largest Catholic cemetery in Warsaw.

Founded in 1790.
Present Facts : Damaged badly during German bombardment of 

Warsaw in 1939. Part of monuments pulled down by Germans.

CHUBCH BELLS
In the whole of the Generalgouvernement, bells were reąuisitioned 

by the Germans and only in the ease of mediaeval and Renaissance 
bells up to and including the 16th century, were reclaims considered. 
In Warsaw 11 bells were saved and others were noted down in inven- 
tories, as the repository, where all bells from the Warsaw district 
had been taken, could be entered.

decorative statuę, Paderewski Park
Executed by Olga Niewska.
Present Facts : Damaged and pulled down by the Germans.

grille of artistic value, Saski Park
Artistic workmanship from the middle of the 19th century.
Property of the City of Warsaw.
Present Facts : Pulled down by Germans in 1940, and taken for 

scrap metal.

jewish cemetery in Praga Suburb
Contained tombstones from the second half of the 18th century, 

soine of great artistic value, as, for example, the tomb of Shmul 
Zbytkower, the work of the sculptor Dawid Friedlaender.

Present Facts : Destroyed by the Germans.

mediaeval walls in the Old City
Excavated fortification walls from the Middle Ages, with portal and 

barbican in brick, from 13th and ISth centuries.
Present Facts : Damaged by the Germans during military opera- 

tions in 1939.
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POMNIK LOTNIKA, pi. Unii Lubelskiej
Pomnik upamiętniający zestrzelonych polskich lotników.
Autorstwa Edwarda Wittiga, powstały w 1932 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców.

POMNIK WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO, pl. Teatralny
Wojciech Bogusławski (1757-1829), dramatopisarz, zainicjował przemiany w teatrze 

polskim.
Pomnik autorstwa Jana Szczepkowskiego, powstały około 1930 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców.

POMNIK CHOPINA, Park Łazienkowski
Autorstwa Wacława Szymanowskiego, powstały po roku 1918.
STAN OBECNY: Zburzony w połowie maja 1940 r. specjalnym nakazem Guberna

tora Generalnego Hansa Franka.

POMNIK WIERNEGO SŁUGI
Wzniesiony w końcu XVIII w. z polecenia króla Stanisława Augusta.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK JANA KILIŃSKIEGO
Wzniesiony w 1918 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, pl. Małachowskiego
Polska Organizacja Wojskowa była tajną organizacją, działającą podczas ostatniej 

wojny. Pomnik przedstawiał konającego gladiatora. Widniał na nim napis: „Tym, co 
służyli naszej ojczyźnie i ponieśli dla niej bezimienną śmierć”.

Dłuta Edwarda Wittiga, powstały w 1933 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców 28 września 1940 r.

POMNIK MICKIEWICZA, ul. Krakowskie Przedmieście
Wzniesiony w 1898 r. ze składek społecznych.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK SAPERA
Dłuta Lubelskiego.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców.
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monument OF an aibman, Unii Lubelskiej Square

Monument to the fallen Polish airmen.
Executed by Edward Wittig in 1932.
Present Facts : Pulled down by the Germans.

monument of Bogusławski, wojoiech, Teatralny Sąuare
Bogusławski (1757-1829), was a playwright and reformed the Polish 

theatre.
Monument executed by Jan Szczepkowski about 1930.
Prbsent Faots : Pulled down by the Germans.

monument OF ohopin, F., Łazienki Park
Esecuted by Wacław Szymanowski after 1918.
Pbesent Facts : Pulled down in the middleofMay, 1940 by special 

command of Governor-General Frank.

monument of a faithful seryant

Erected in late 18th century by order of King Stanislas Augustus. 
. Pbesent Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

MONUMENT OF KILIŃSKI, JAN
Erected in 1918.
Pbesent Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

monument of a member of the p.o.w., Małachowski Square
The P.O.W. was a secret organisation active during the last war. 

The monument represented a dying gladiator. It borę the inscription 
“ To those who seiwed our country and died for it nameless.”

Executed by Edward Wittig in 1933.
Pbesent Facts : Pulled down by the Germans on September 28th, 

1940.

monument of Mickiewicz, adam, Krakowskie Przedmieście Street
Erected in 1898 from funds collected from the Polish people.
Pbesent Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

MONUMENT OF A SAPPER
Esecuted by Lubelski.
Pbesent Facts : Pulled down by the Germans.
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POMNIK ARMII DOWBORA-MUŚNICKIEGO, Wybrzeże Kościuszkowskie
Wykonany przez Michała Kamieńskiego dla upamiętnienia polskiej formacji wojsko

wej utworzonej w Rosji w 1917 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

POMNIK SOWIŃSKIEGO
Wzniesiony w 1918 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w latach 1939-1940.

RZEŹBA TANCERKI, Park Ujazdowski
Autorstwa lachowskiego.
STAN OBECNY: Zniszczony przez Niemców.

GLADIATOR, Park Ujazdowski
Autorstwa Piusa Welońskiego, powstały w XIX w.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców.

BUDYNKI, PAŁACE
ZABYTKOWE KAMIENICE

Powstałe w okresie od XV do XVIII w., często zdobione rzeźbami i freskami.
Własność prywatna pod opieką państwa.
STAN OBECNY: Następujące budowle uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu wsku

tek niemieckiego bombardowania Warszawy w 1939 r.: Pałac Biskupów Poznańskich 
z XVII w. przy ul. Jezuickiej; gmach Muzeum Pedagogicznego, w którym pierwotnie 
mieściło się kolegium jezuickie, z XVII w.; kamienica przy ul. Podwale 10, pochodzą
ca z XVIII w.; Krzywe Koło nr 8; kamienice przy Lekarskiej i Piwnej; Pałac Potockich, 
Krakowskie Przedmieście nr 15 (poważnie uszkodzony); Nowy Świat, numery 49 (czę
ściowo spalona), 50-52, 55, 59 (całkowicie zniszczone); budynek przy ul. Przejazd 11 
(częściowo spalona); kamienica pod nr 17 przy ul. Nowiniarskiej (częściowo spalona); 
kamienica pod nr 29 przy ul. Gęsiej (częściowo spalona); kamienica pod nr 16 i 25 
przy Alejach Ujazdowskich (poważnie uszkodzone); kamienice pod nr 10, 12, 56, 69, 
79, 85, 87, 89 na Krakowskim Przedmieściu (poważnie uszkodzone); kamienica pod nr 
14 przy ul. Piekarskiej (doszczętnie zniszczona); kamienica pod nr 12 przy ul. Miodo
wej (doszczętnie wypalona); kamienica pod nr 11 przy ul. Senatorskiej (doszczętnie 
wypalona).
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MONUMENT OF SOLDIER FBOM DOWBOB-MUSNIOKl’S ABMY Wybrzeże 
Kościuszki. Boulevard

Executed by Michał Kamieński in memory of the Polish army created 
in Russia in 1917.

Pbesent Facts : Pulled down by the Germans in 1939/40.

MONUMENT OF SOWIŃSKI

Erected in 1918.
Pbesent Facts : Pulled down by Germans in 1939/40.

statuę of dancer, Ujazdowski Park
Sculptured by Jackowski.
Pbesent Facts : Destroyed by Germans.

statuę of gladiator, Ujazdowski Park
Sculptured by Welonski in the 19th century.
Pbesent Facts : Pulled down by the Germans.

HOUSES, PALACES
ANCIENT HOUSES

Erom 15th to 18th century ; freąuently decorated with sculptures 
and frescoes.

Private property under State proteotion.
Pbesent Facts : The following were destroyed or damaged during 

German bombardment of Warsaw, 1939 : House of the Bishops of 
Poznan from the 17th century, in Jezuicka Street; building of the 
Pedagogical Museum, formerly Jesuit School, from the 17th century ; 
house from the 18th century, No. 10, Podwale Street; No. 8, Krzywe 
Kolo Street, houses in Lekarska and Piwna Street, Potocki Mansion, 
No. 15, Krakowskie Przedmieście Street (seriously damaged); Nos. 
49, 50-52, 55,. 59, Nowy Świat Street (No. 49 partly burnt, the rest 
wholly destroyed); No. 11, Przejazd Street (partly burnt); No. 17, 
Nowiniarska Street (partly burnt); No. 29, Gęsia Street (partly 
burnt); Nos. 16 and 25, Ujazdowska Avenue (seriously damaged) ; 
Nos. 10, 12, 56, 69, 79, 85, 87, 89, Krakowskie Przedmieście Street 
(seriously damaged); No. 14, Piekarska Street (wholly damaged); 
No. 12, Miodowa Street (completely burnt out); No. 11, Senatorska 
Street (completely burnt out).
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PAŁAC KAZIMIERZOWSKI, ul. Krakowskie Przedmieście 26-28
Zbudowany w XVII w. dla króla Jana Kazimierza, przebudowany w stylu klasycy- 

stycznym w XIX w. Stal się głównym gmachem Uniwersytetu Warszawskiego.
STAN OBECNY: Doszczętnie spalony podczas bombardowania Warszawy w 1939 r.

PATRZ: WARSZAWA: Inst. Kult., Uniwersytet im. Józefa Piłsudskiego.

COLLEGIUM NOBILIUM, ul. Miodowa 24
Siedziba Naczelnego Trybunału Administracyjnego, o pięknej klasycystycznej fasadzie.
Collegium założone przez pijara Stanisława Konarskiego, znamienitego pisarza i re

formatora szkolnictwa w XVIII w.
STAN OBECNY: Budynek częściowo zniszczony wskutek niemieckich bombardo

wań Warszawy w 1939 r.

HOTEL ANGIELSKI, ul. Wierzbowa 6
Przebywał w nim Napoleon po klęsce w Rosji w 1812 r.
XVIII-wieczna rezydencja hrabiego Potockiego. Budynek przebudowano i prze

kształcono w hotel w roku 1839.
STAN OBECNY: Spalony i zniszczony podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

KAMIENICA FUKIERA, Stare Miasto 27
Od 1610 r. znajdowała się tu sławna winiarnia Fukierów. Budynek wzniesiono 

w XVI w., a przebudowano w XVIII w.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczony podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

WILLA CZARTORYSKICH, Powązki
Wzniesiona w XVIII w.
STAN OBECNY: Spalona i zburzona przez Niemców w 1940 r.

TEATR WIELKI, pl. Teatralny
Wzniesiony przez Corazziego w stylu klasycystycznym w latach 1825-1833. Zdobiony 

płaskorzeźbami Archardiego oraz fryzem A. Malińskiego. Posiadał bibliotekę oraz ko
stiumy z końca XVIII w.

STAN OBECNY: Niemal całkowicie zniszczony wskutek bombardowania Warsza
wy; zbiory zagrabione przez Niemców.
PATRZ: WARSZAWA, fet. Kult,. Biblioteka Muzyczna i Dramatyczna Teatru Wielkiego.
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“ oasimir house,” 26-28, Krakowskie Przedmieście Street

Built in 17th century for King Jan Casimir; re-built in Classical 
style in 19th century. Became main building of Warsaw University.

Present Faots : Completely destroyed by fire during bombardment 
of Warsaw in 1939.
See : warsaw, Cult. Inst. Piłsudski Uniuersity.

“ Collegium nobilium,” 24, Miodowa Street
Seat of Administrative Court of Justice, beautiful facade in Classieal 

style.
Founded by Reverend Staniałaś Konarski, the famous Polish writer 

and reformer of Polish schools in the 18th century.
Pbesbnt Faots : Building partly destroyed during German bom

bardment of Warsaw in 1939.

“ the england hotel,” 6, Wierzbowa Street
Napoleon stayed there after his defeat in Russia in 1812.
1 8th century residence of Count Potocki. The building was altered 

and turned into a hotel in 1839.
Present Faots : Burnt and destroyed during siege of Warsaw in 

1939.

:t FUKIEB house,” 27, Stare Miasto
The famous wineshop of the Fukier famiły sińce 1610. The house 

was built in the 16th century, and altered in the 18th century.
Present Faots : Partly destroyed during siege of Warsaw in 1939.

GARDEN YILLA OE THE CZARTORYSKI EAMILY, Powązki Suburb
Built in 18th century.
Present Faots : Burnt and pulled down by Germans in 1940.

the great THEATRE, Teatralny Square
Built by Corazzi in Classical style between 1825-33.
Decorated with bas-relief work by Archardi and frieze by A. Maliński.

Possessed library and costum.es from end of 18th century.
Pbesent Faots : Almost completely destroyed during bombard

ment of Warsaw ; collections pillaged by Germans.
Seb : warsaw, Cult. Inst. Library of Musie and Drama at the Great 

Theatre.
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ZABYTKOWA ZABUDOWA GETTA WARSZAWSKIEGO
Warszawskie getto zostało utworzone przez Niemców w 1939 r. i obejmowało starsze 

partie miasta. Mieściło się w nim wiele zabytkowych budynków pochodzących z XVII, 
XVIII i XIX w. Na przykład klasycystyczny budynek przy ulicy Przejazd został wznie
siony przez Corazziego na początku XIX w.

STAN OBECNY: Gdy Niemcy dokonali ostatecznej likwidacji getta w latach 
1942-1943, dzielnicę spalono i zrujnowano, a wszystkie zabytkowe budynki przepadiy.

PAŁAC BRANICKICH, ul. Miodowa 6
Wzniesiony w 1774 r. w stylu barokowym. Bogato zdobiony, zawierał kolekcję dzieł 

sztuki.
STAN OBECNY: Spłonął podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

PAŁAC RESURSY OBYWATELSKIEJ, ul. Krakowskie Przedmieście 64
W roku 1801 mieszkał tu Ludwik XVIII, król Francji. W 1765 r. budynek był własno

ścią Młodziejowskiego, a w 1861 przebudowany został przez architekta E. Cichockiego.
STAN OBECNY: Spłonął podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH, ul. Miodowa 5
Wzniesiony w XVII w., przebudowany w roku 1762 na zlecenie Biskupa Sołtyka.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Spłonął podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

KAMIENICA DEKERTÓW, ul. Wąski Dunaj
Wzniesiona w XVII w.
STAN OBECNY: Zniszczona podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

DOM ARCHITEKTA J. GAYA, ul. Grzybowska 19
Wzniesiony w 1838 r., wnętrze cechowało bogate zdobnictwo architektoniczne i ma

larskie.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Doszczętnie spłonął podczas niemieckiego bombardowania War

szawy w 1939 r.

PAŁAC LUBOMIRSKICH, pl. Żelaznej Bramy
XVIII-wieczna budowla z klasycystyczną kolumnadą wzniesioną na początku 

XIX wieku.
STAN OBECNY: Pałac uszkodzony przez ogień podczas niemieckiego bombardo

wania Warszawy w 1939 r. i częściowo zburzony.
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HISTORIO HOUSES IN GHETTO

The Ghetto was created in Warsaw by the Germans in 1939, and 
contained the older parts of the town. Many historical houses fi-om 
the 17th, 18th and 19th centuries, belonged to it. For example, a 
house in Przejazd Street was built by Corazzi in Classioal style at the 
beginning of the 19th century.

Present Faots : When the finał liquidation of the Ghetto by the 
Germans took place in 1942-43, this ąuarter was burnt and ruined, 
and all the historie houses perished.

house of branicki Family, 6, Miodowa Street
Built in 1774 in Baroque style. Contained rich decorations and a 

collection of works of art.
Present Faots : Burnt during siege of Warsaw in 1939.

house of citizens club (Resursa Obywatelska). 64, Krakowskie 
Przedmieście Street

In 1801, Louis XVIII,' King of France, lived herc. In 1765 property 
of Młodziej owski, in 1861 re-built by the architect Cichocki.

Present Faots : Burnt during siege of Warsaw, 1939.

house ot bishops of OB.AOOW 5, Miodowa Street
Built in 17th century, altered in 1762 by order of Bishop Soltyk.
State property.
Present Faots : Burnt during siege of Warsaw in 1939.

house of dekebt Family, Wąski Dunaj Street
Built in 17th century.
Present Faots : Destroyed during siege of Warsaw in 1939.

house OF gay, J., the ARCHITECT, 19, Grzybowska Street
Built in 1838, contained beautiful architectural and painted interior 

decorations. Private property.
Present Facts : Burnt completely during German bombardment 

of Warsaw in 1939.

house OF Lubomirski Family, Żelaznej Bramy Square
18th century house with Classical colonnade from the early 19th 

century.
Present Faots : Damaged by fire during German bombardment of 

Warsaw in 1939, and partly pulled down.
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SIEDZIBA MINISTERSTWA FINANSÓW, pi. Bankowy
Siedziba Ministerstwa Finansów mieściła się w kompleksie budynków, do którego 

należał Pałac Leszczyńskich z wielkim dziedzińcem, Pałac Ogińskich oraz gmach Ban
ku Polskiego, wzniesiony w 1825 r. przez architekta A. Corazziego. Corazzi połączy! 
wspomniane budowle, nadając im architektoniczną spójność i tworząc monumentalny 
zespół budynków, jeden z najwspanialszych w Warszawie.

STAN OBECNY: Część budowli spłonęła podczas niemieckiego bombardowania 
Warszawy w 1939 r. W kwietniu 1940 r. niemieccy saperzy zniszczyli wielką klasycy- 
styczną salę Banku Polskiego wysadzając jej kopułę, aby w ten sposób łatwiej dostać się 
do żelaznych dźwigarów, które chcieli zagrabić.
PATRZ: WARSZAWA, Insi. Kult., Ministerstwo Finansów.

PAŁAC LESZCZYŃSKICH

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace, Siedziba Ministerstwa Finansów.

PAŁAC OGIŃSKICH

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace. Siedziba Ministerstwa Finansów.

PAŁAC PACA, ul. Miodowa 15
Typowy warszawski pałac z okresu baroku.
Wzniesiony w XVII w.; poddany przebudowie i odnowie wystroju w XVIII w.
STAN OBECNY: Dach uległ spaleniu podczas niemieckiego bombardowania War

szawy w 1939 r., sklepienie zostało zburzone, niektóre sale zrujnowane, malowidła M. 
de Angelisa, J. Ch. Carellego oraz J. Głowackiego — zniszczone.

PAŁAC PRYMASOWSKI, ul. Senatorska 15
Siedziba Ministerstwa Rolnictwa, wzniesiona w stylu klasycystycznym, z wewnętrzny

mi zdobieniami oraz panneaux w stylu Ludwika XVI.
Zbudowany w 1593 r. na zlecenie Arcybiskupa Baranowskiego; wielokrotnie przebu

dowywany, po raz ostatni w 1784 r.
STAN OBECNY: Budynek spłonął doszczętnie podczas niemieckiego bombardowa

nia Warszawy w 1939 r.

PAŁAC POTOCKICH, ul. Miodowa 10
Wzniesiony w XVIII w. dla Księcia Czartoryskiego. Wspaniałe wnętrza, zdobienia 

z drugiej połowy XVIII w. autorstwa J.C. Kamsetzera, artysty na dworze Stanisława 
Augusta.

STAN OBECNY: Pałac zajęty przez niemiecką Organizację Todt, wnętrze zrujnowane.
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house oe ministry oi? finance, Bankowy Sąuare

Ministry of Finance was housed in a group of buildings, to which 
belonged the Leszczyński House, with the great Court of Honour, 
Ogiński House, and the building of the “ Bank of Poland,” erected 
in 1825 by the architect, A. Corazzi. Corazzi nnited all the above 
buildings, and gave them architectural unity, creating one of the 
finest monumental groups of buildings existing in Warsaw.

Present Facts : Building partly burnt during the German bom- 
bardment of Warsaw in 1939. In April, 1940, the great classical hall 
of the “ Bank of Poland ” was destroyed by German Sappers, who 
blasted the dome with explosives, so as to have easier access to the 
iron girders, which thay wanted.
See : warsaw, Cult. Insi. Ministry of Finance.

HOUSE OF LESZCZYŃSKI FAMILY
See : warsaw, Houses, Palaces. House of the Ministry of Fiance.

HOUSE OE OGIŃSKI FAMILY
See : warsaw, Houses, Palaces. House of the Ministry of Finance.

house oe the pac Family, 15, Miodowa Street
Typical Warsaw pałace from the Baroque period.
Built in the 17th century; rebuilt and redecorated in the 18th 

century.
Present Facts : Its roofe were burnt during German bombardment 

of Warsaw in 1939, vaulting pulled down, a number of halls damaged, 
and the painted decorations by M. de Angelis, J. Oh. Carelli, and 
J. Głowacki, destroyed.

house op the PBIMATE, 15, Senatorska Street
Seat of the Ministry of Agriculture, built in Classical style, with 

interior decorations, panneaux, etc., in the style of Louis XVI.
Built in 1593 by order of Archbishop Baranowski; rebuilt several 

times, the last.time being in 1784.
Present Facts : Building completely burnt during German bom-, 

bardment of Warsaw in 1939.

house oe potocki Family, 10, Miodowa Street
Built in 18th century for Prince Czartoryski. Beautiful interior; 

decorations ftom late I8th century, by Kamsetzer, court artist to 
King Stanislas Augustus.

Present Facts : Ocoupied by German Todt organisation; interior 
ruined.
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PAŁAC PUSŁOWSKICH, Nowy Świat 19
Wzniesiony w XVIII w., przebudowany w 1849 r. przez architekta Marconiego.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczony podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

KRÓLIKARNIA, ul. Puławska 111
Pałac wzniesiony dla króla Stanisława Augusta pod koniec XVIII w. przez architek

ta D. Merliniego.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Spłonął doszczętnie podczas bombardowania Warszawy w 1939 r.

PAŁAC RACZYŃSKICH, ul. Krakowskie Przedmieście 5
Pierwotnie będący własnością Czapskich, pałac należał później do rodziny Krasiń

skich. Zbudowany w stylu rokoko, z bogatą dekoracją rzeźbiarską zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz. Klasycystyczne skrzydła od strony ogrodu dodano nieco później, 
w XVIII w.

Wzniesiony według projektu Fontany w 1740 r., skrzydła dobudowane przez Kamset- 
zera; pałac przebudowany w 1851 r. przez Marconiego. Mieściły się w nim zbiory rodzi
ny Raczyńskich.

STAN OBECNY: Spłonął podczas niemieckiego bombardowania Warszawy w 1939 r., 
kiedy to przepadły wartościowe kominki, ozdobne posadzki, drzwi, a także sprzęty i ko
lekcje.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Zbiory Raczyńskich

PAŁAC RADZIWIŁŁÓW, ul. Krakowskie Przedmieście 46
Siedziba Kancelarii Premiera; XVII-wieczny budynek barokowy o pięknych wnę

trzach, wyposażonych w antyki i dzieła sztuki.
Wzniesiony w 1645 r. przez Constantine’a Tencallo; przebudowany w stylu empiro

wym przez P. Aignera w 1818 r.
STAN OBECNY: Zniszczony podczas bombardowania Warszawy w 1939 r. Zajęty 

przez władze niemieckie, odnowiony i przemianowany na „Deutsches Hans”. Podczas 
ceremonii otwarcia, Gubernator Generalny, dr Frank, rozpoczął przemowę tymi sło
wy: „W inauguracji tego oto nowego budynku (sic) tkwi głęboka historyczna donio
słość...” („Krakauer Zeitung”, 21 stycznia 1941 r.). Skrzydła pałacu przekształcono 
w zespół małych pokoików hotelowych, otwarto nowe wielkie pomieszczenia kuchen
ne, a jadalnie udekorowano malowidłami ściennymi. Wśród nich znajdowało się wiel
kie alegoryczne malowidło przedstawiające Triumf Niemiec na Wschodzie, pośledniej 
jakości kompozycja pędzla niemieckiego artysty. Meble ustawione w jadalniach zapro
jektował niemiecki architekt podług stylu, który obowiązywał wówczas w niemieckich 
restauracjach.
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house oi? pcsłowski family, 19, Nowy Świat Street

Built in 18th century ; altered in 1849 by the arehitect, Marconi.
Present Facts : Partly destroyed during siege of War aa w in 1939.

house, known as “ rabbitby,” 111, Puławska Street
Built for King Stanislas Augustus at end of 18th century by the 

arehitect, Merlini.
Private property.
Present Facts : Completely burnt during bombardment of War

saw in 1939.

HOUSE Ol? BACZYŃSKI Family, 5, Krakowskie Przedmieście Street
Originally the property of the Czapski family, it later belonged to 

the Krasiński family. Built in Rocoeo style, with rich seulptural 
decoration on the interior as well as the exterior. Wings in the 
Classical style on the gardon-side were added later in the 18th century.

Built according to the plans of Fontana in 1740, and wings added by 
Kamsetzer; rebuilt in 1851 by Marconi. Contained Raczyński 
family colleotion.

Present Facts : Burnt during German bombardment of Warsaw 
in 1939, when the valuable fireplaces, inlaid floors, doors, etc., perished, 
as well as all the fittings and collections.
See : warsaw, Cult. Inst. Collection of Raczyński family.

house OK badziwill family, 46, Krakowskie Przedmieście Street
Seat of the Chancery of the Prime Minister; 17th century Baroque 

building. Beautiful interior, furnished with antiąues and works of art.
Built in 1645 by Constantine Tencallo ; re-built in Empire style 

by P. Aigner in 1818.
Present Facts : Damaged during bombardment of Warsaw in 

1939. Occupied by German authorities, renovated and turned into 
“ Deutsches Haus.” At the opening of this institution, the Gorernor- 
General, Dr. Frank, began his speech with these words : “ In the 
inauguration of this new building (sic) there lies a deep historie sig- 
nificance . . .” (Krakauer Zeitung, January 21st, 1941.) The wings 
of the pałace were converted into a series of smali hotel rooms, big 
new kitehens were introduced, the dining rooms were decorated with 
wall-paintings, one of them being a great allegorioal design representing 
“ Germany’s Triumph in the East,” a poorly executed composition by 
a German artist. The new dining room furniture was designed by a 
German arehitect in the style of that found in German restaurants.
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GMACH SEJMU I SENATU, ul. Wiejska
Fasada zdobiona rzeźbami dłuta Biernackiego i Szczepkowskiego; wartościowe zbio

ry biblioteczne. W budynkach znajdowały się bardzo wartościowe dzieła sztuki, głów
nie portrety znanych polskich osobistości i polityków, a także słynny obraz Matejki 
Konstytucja 3 Maja.

Pierwotną budowlę, pochodzącą z 1853 r., przebudował architekt. K. Skórewicz.
STAN OBECNY: Budowla została uszkodzona podczas oblężenia Warszawy w 1939 

r., następnie przejęła ją niemiecka policja. Całość biblioteki została wywieziona przez 
Niemców, dzieła sztuki złupione i zniszczone, gdyż pozostawiono je niezabezpieczone 
w ogrodzie Senatu, gdzie ucierpiały wskutek warunków pogodowych.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Sejmu i Senatu.

PAŁAC SUŁKOWSKICH, Nowy Świat 64
Budynek wzniesiony na początku XVIII w.
STAN OBECNY: Spłonął podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

PAŁAC SZANIAWSKICH, ul. Miodowa 8
Budynek pochodzący z XVIII w.
STAN OBECNY: Spalony i częściowo zniszczony w 1939 r.

PAŁAC TEPPERA, ul. Miodowa 7
Wzniesiony przez architekta E. Schroegera.
STAN OBECNY: Spłonął podczas bombardowania Warszawy w 1939 r.

PAŁAC ZAMOYSKICH
Siedziba Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Wzniesiony w 1840 r. przez H. Marconiego w stylu neorenesansowym.
STAN OBECNY: Spalony i zniszczony podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Biblioteka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

PAŁAC ZAMOYSKICH, ZWANY PAŁACEM BŁĘKITNYM, ul. Senatorska 35
Pierwotnie należał do nieślubnej córki Augusta II, Anny Orzelskiej. Pałac zbudowa

ny według planów Póppelmanna, mieścił Bibliotekę Ordynacji Zamoyskich.
Wzniesiony w XVIII w., przebudowany w stylu empire w roku 1815.
STAN OBECNY: Spłonął podczas bombardowania Warszawy w 1939 r.

PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult. Biblioteka Ordynacji Zamoyskich.
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house oi? the sejm (parliament) and senate, Wiejska Street

Facade decorated with sculptures by Biernacki and Szczepkowski; 
contained valuable library. In the buildings there were very yaluable 
works of art, mostly portraits of well-known Polish personalities and 
politicians, and the famous picture by Matejko, “ The Constitution 
of May 3rd.”

Former building dated back to 1853 ; rebuilt by the architect, 
Skorewicz.

Present Facts : The building was damaged during the siege of 
Warsaw in 1939, then taken over by the German police. The entire 
Library was removed by Germans and the works of art were looted 
and destroyed, after they had been left unprotected in the Senate 
garden where they were ruined by the weather.
See : warsaw, Gutt. Inst. Library of the Sejm (Parliament) and 

Senate.

hotjse of Sulkowski Family, 64, Nowy Świat Street
Early 18th century building.
Present Facts : Burnt during the siege of Warsaw in 1939.

house of Szaniawski Family, 8, Miodowa Street
18th century building.
Present Facts : Burnt and partly destroyed in 1939.

house of tepper Family, 7, Miodowa Street
Built in 1773 by the architect, E. Schroeger.
Pbesent Facts : Burnt during bombardment of Warsaw, 1939.

HOUSE OF ZAMOYSKI FAMILY
Seat of the Ministry of the Interior.
Built in 1840 by Henry Marconi in pseudo-Renaissance style.
Present Facts : Building burnt and destroyed during siege of 

Warsaw in 1939.
See : warsaw, Guli. Inst. Library of the Ministry of the Interior.

house of Zamoyski Family, known as “ blue pałace,” 35, Senatorska 
Street

Originally belonged to the natura! daughter of Augustus II, Grzelaka, 
Duchess of Holstein. The pałace was built from the plans of Poppel- 
mann, and contained the Zamoyski Library.

Built in the 18th century, and rebuilt in the Empire etyle in 1815.
Present Facts : Burnt during the bombardment of Warsaw in 1939. 

See : warsaw, Cult. Inst. Library of the Zamoyski family.
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TEATR NARODOWY, pl. Teatralny
Należał do zespołu budynków mieszczących Teatr Wielki i Teatr Nowy.
Wzniesiony w XIX w. przez C. Przybylskiego.
STAN OBECNY: Zniszczony przez ogień podczas niemieckiego bombardowania 

Warszawy w 1939 r.

PAŁAC POD BLACHĄ
Wzniesiony w 1720 r. dla rodziny Lubomirskich, zawdzięcza nazwę blaszanemu po

kryciu dachu, które było wówczas nietypowe. Przebudowany przez księcia Józefa Po
niatowskiego, bohatera wojen napoleońskich. Pałac zawierał zabytkowe umeblowanie. 
Na kilka lat przed wybuchem wojny, stał się siedzibą urzędników należących do najbliż
szego otoczenia Prezydenta R.P. Mieścił również część Państwowych Zbiorów Sztuki.

Własność państwowa.
STAN OBECNY: Zbiory, obejmujące zabytkowe meble, zostały zagrabione przez 

niemiecką żandarmerię (Feldgendarmerie, Poczdam) zakwaterowaną w pałacu, a tak
że przez rozmaitych niemieckich urzędników.
PATRZ: WARSZAWA, Insi. Kult., Państwowe Zbiory Sztuki.

PAŁAC BRUHLA, ul. Wierzbowa
Siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych; piękne zdobienia wnętrz autorstwa 

Merliniego.
Wzniesiony przez Ossolińskich w XVII w., przebudowany w XVIII w. przez archi

tekta Knóbla.
Własność państwowa.
STAN OBECNY: Częściowo zniszczony i spalony podczas oblężenia Warszawy 

w 1939 r.

TEATR POLSKI, ul. Słowackiego 2
Wzniesiony w 1913 r. przez C. Przybylskiego. Dekorowany malowidłami Trojanow

skiego i rzeźbami Otta. Zawierał archiwum oraz bibliotekę dotyczącą historii teatru.
STAN OBECNY: Zniszczony przez bomby w 1939 r.; biblioteka doszczętnie spalona.

SIEDZIBA BANKU POLSKIEGO

PATRZ: WARSZAWA, Budynki, Pałace. Siedziba Ministerstwa Finansów.

HOTEL RZYMSKI, ul. Trębacka 1
Wzniesiony w XVIII w.
STAN OBECNY: Spłonął podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.
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NATIONAL THEATBB, Theatre Sąuare

Belonged to the group of buildings of the Great and New Theatre.
Built in 19th cen tury by Przybylski.
Pbesent Facts : Damaged by fire during German bombardment of 

Warsaw in 1939.

pałace, kuown as “ tin-boof ” (“ Pod Blacha ”)
Built in 1720 for Lubomirski family, it received its name from the 

tin roof which, at that time, was something out of the ordinary. jRe- 
built by Prince Jozeph Poniatowski, hero of the Napoleonie Wars. 
Contained antiąue furniture. During the last years before the war 
the pałace was the residenceof officials belonging to the Polish Presi- 
dent’s immediate entourage, and contained a part of the State 
Collection of Art.

State property.
Pbesent Facts : Collection, containing antiąue furniture, was 

plundered by the German military police (Feldgendarmerie, Potsdam), 
who lodged in the pałace and by various German officials.
See : WARSAW, Cult. Inst. State. Collection of Art.

“ palais bbuhl,” Wierzbowa Street
Seat of the Ministry for Foreign Affairs ; beautiful interior decora- 

tions by Merlini.
Built for Ossoliński family in 17th century, altered in 18th cen tury 

by the architect, Knobl.
State property.
Pbesent Facts : Partly destroyed and burnt during siege of 

Warsaw in 1939.

polish THEATBB, 2, Słowackiego Street
Built in 1913 by Przybylski. Decorated with paintings by Tro

janowski and sculptures by Ott. Contained archives and library 
relating to the history of the theatre.

Pbesent Facts : Damaged by bombs in 1939 ; library completely 
burnt.

BESIDENCE OF THE “ BANK OF POLAND ”
See : warsaw, Houses, Palaces. House of the Ministry of Financ*

“ boman hotel,” 1, Trębacka Street
Built in the 18th century.
Pbesent Facts : Burnt during siege of Warsaw in 1939.
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ZAMEK KRÓLEWSKI, pl. Zamkowy
Wzniesiony w drugiej połowie XIII w. przez Konrada II Mazowieckiego. Przebudo

wany w stylu gotyckim w XIV i XV w. Ślady tego okresu odnaleźć można w architek
tonicznych detalach oraz zamkowych malowidłach ściennych. Obiekt przebudowany 
został po raz drugi w XVI w., a kiedy stał się rezydencją królów polskich w wieku XVII, 
powiększono go i przebudowano ponownie, tym razem w duchu barokowym. Pierwsze 
piętro mieściło apartamenty państwowe, które ostatecznie przebudowano w XVIII w., 
za panowania ostatniego polskiego króla, Stanisława Augusta, nadzorującego osobiście 
prace remontowe. Zatrudniono tak znamienitych architektów, jak Fontana, Louis, 
Merlini, Kamsetzer, a także malarzy, jak choćby Bacciarelli, Plersch, Pillement, czy Ca- 
naletto. Autorami rzeźb byli Le Brun oraz Monaldi.

Aby lepiej uzmysłowić sobie fakt, jak wielkim przedsięwzięciem była odbudowa ca
łości Zamku i jak ogromne koszta wyśmienitych, luksusowych materiałów spożytkowa
nych w tym celu, wystarczy jedynie wspomnieć, iż sufit Sali Balowej, zdobiony przez 
Bacciarellego, miał powierzchnię 84 m2. Freski w Gabinecie Konferencyjnym, Sali Ry
cerskiej, Kaplicy Królewskiej, Gabinecie Warty oraz nad schodami wykonał Plersch, 
znajdowały się tam również znakomite obrazy i dekoracje ścienne. Kasetony, a nawet 
klamki w pokoju Canaletta, Sali Tronowej oraz prywatnych pomieszczeniach królew
skich cechowały się artystycznym wyrafinowaniem oraz znakomitym rzemiosłem.

W ciągu ostatniego dwudziestolecia ukończono renowację Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Utworzono również specjalne pracownie zajmujące się konserwacją zam
kowych dziel sztuki. Zbiory wartościowych mebli uległy znacznemu powiększeniu 
w związku ze zwrotem eksponatów wywiezionych uprzednio z Polski do Rosji, a także 
dzięki ofiarom i zapisom darczyńców.

Zamek Królewski w Warszawie był własnością państwową i stanowił rezydencję Pre
zydenta Rzeczypospolitej. Pełnił również funkcję muzeum udostępnionego rzeszom 
zwiedzających i był siedzibą Państwowych Zbiorów Sztuki.

STAN OBECNY: Zniszczenie Zamku Królewskiego podczas oblężenia Warszawy 
we wrześniu 1939 r. nie było dziełem przypadku, lecz efektem umyślnych działań Niem
ców. W obiekt uderzały bomby zapalające i pociski. Kustosz Kazimierz Brohl zginął ra
tując dzieła sztuki z płomieni trawiących drugie piętro budowli. Choć zniszczenia 
dokonane w trakcie oblężenia były poważne, jednak apartamenty o największej warto
ści artystycznej i historycznej poniosły stosunkowo niewielkie straty. Choć trzy czwarte 
dachu spłonęło, jego odbudowa nie przedstawiała trudności, podobnie jak odbudowa 
iglicy wieży zamkowej.
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royal oastlb, Zamkowy Place

Built in the second half of the 13th century by Duke Conrad II, of 
Masona. Re-built in the 14th and 15th centuries in Gothic style. 
Some traces of this period could be found in architectural fragments 
and the mural paintings of the Castle. It was rebuilt for the second 
time in the 16th century, and when it became the residence of the 
Polish kings in the 17th century it was enlarged and once morę rebuilt, 
this time in the Baroque style. The first floor contained the State 
apartments, and these were finally rebuilt in the 18th century, during 
the reign of the last Polish King, Stanislas Augustus, under whose 
personal guidance the renoyations were carried out. Some well-known 
arcliitects, such as Fóntana, Louis, Merlini, Kamsetzer, and painters 
stich as Bacciarelli, Plersch, Pillement and Canaletto, were employed. 
The sculptures were executed by Le Brun and Monaldi.

To give an idea of how great was the task of re-building the whole 
castle, and how tremendous was the cost of the rich and luxurious 
materiale used, it is enough to mention that the ceiling painted by 
Bacciarelli in the ballroom was about 100 square yards in area. The 
frescoes in the Conference Chamber, the Room of Homage, the King’s 
Chapel, the guard-room and the staircase, were executed by Plersch, 
and there were also some rich paintings and mural decorations. The 
panels and even the door handles, in “ Canaletto’s Room,” the Throne 
Room, and the King’s priyate apartments, were executed with great 
artistic taste and fine workmanship.

During the last 20 years, the renovation of the Royal Castle in 
Warsaw was completed. There were also special studios for the 
preseryation of art treasures in the Castle. The yaluable furniture 
in the Castle was greatly inereased by the return fcom Russia of the 
pieces preyiously taken froin Poland, and also by the beąuests and gifts 
of certain benefactors.

The Royal Castle in Warsaw was State property, and was used as 
the residence of the Presidents of the Republic. It was also regarded 
as a Museum open to the public and was the headąuarters of Polish 
State collections.

Pbesent Facts : The destruction of the Royal Castle during the siege 
of Warsaw in September, 1939, was not accidental, but was carried out 
wilfully by the Germans. It was hit by incendiary bombs and shells, 
and the Curator of the Castle, Kazimierz Brohł, was killed while 
rescuing some works of art from the dames on the second floor. Al- 
though the destruction wrought during the siege was sad, there was 
comparatively little damage done in the apartments of most artistic 
and historical value. Three-quarters of the roofe were burnt, but 
these could easily be re-built, as could also the spire of the Castle 
tower. Two other towers, the so-called “ King Sigismund’s Tower,”
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Dwie pozostałe wieże, Zygmuntowska oraz Wladysławowska, odniosły częściowe 
uszkodzenia, ale przyszła ich rekonstrukcja wydawała się możliwa. Podczas oblężenia 
niektóre rzeźby uległy uszkodzeniu, a kryształy i lustra — rozbiciu. Wielkie straty po
niosła Sala Balowa, w której zawalił się sufit zdobiony wielkim malowidłem Bacciarel- 
lego, Jowisz wyprowadzający świat z chaosu. W tej samej sali zniszczeniu uległy niektóre 
kolumny i kasetony. Wciąż jednak możliwa była odbudowa nawet i tych pomieszczeń. 
Ponieważ mimo wszystko część Zamku zachowała się w dobrym stanie, zaraz po kapi
tulacji Warszawy architekci i kustosze stwierdzili, iż naprawa i doprowadzenie Zamku 
do stanu użyteczności jest kwestią jedynie kilku tygodni.

Natychmiast po przerwaniu walk, stołeczne władze rozpoczęły prowizoryczne prace 
naprawcze i w pierwszych dniach października 1939 r. ukończono znaczną część prac 
remontowych. Dachy zlokalizowane nad rozmaitymi apartamentami nie wymagały 
większych napraw, z uwagi na nowe betonowe sklepienia. Polscy architekci podjęli się 
prac remontowych dobrowolnie, prowadząc je do 18 października 1939 r. Wtedy to 
wstawili nowe okienne szyby, aby uchronić wnętrze Zamku przed uszkodzeniami.

Wraz z zajęciem Zamku, niemiecki kustosz niezwłocznie wprowadził do niego nie
miecką żandarmerię z Poczdamu (Feld Gendarmerie). Na początku okupacji niemiec
kie władze w Warszawie interesowały się jedynie meblami i sprzętami, które mogły być 
dla nich przydatne. Natychmiast więc Niemcy zaczęli wynosić porcelanę, naczynia 
i sprzęty kuchenne, utrzymując, iż mają być one przewiezione do rezydencji Guberna
tora Generalnego Franka w Pałacu Bruhla oraz do rezydencji Gubernatora Fischera, 
a także do poprzedniej rezydencji polskiego prezydenta w Spalę. Tymczasem niemiec
kie władze poczęły coraz to bardziej otwarcie usuwać zabytkowe meble i mniejsze dzie
ła sztuki. Dnia 19 września 1939 r., Gubernator Generalny Frank przybył ze swoim 
sztabem i osobiście zarządził, które z ruchomych dzieł sztuki winny być wyniesione 
z Zamku. W Sali Tronowej zerwał z zapiecka tronu dwa srebrne orły jako osobistą pa
miątkę. Odtąd datuje się systematyczny rabunek zamkowych zbiorów. Niemieckie wła
dze wydały rozkaz zagarniania wszystkich dzieł architektonicznych.

Prawdopodobnie w trakcie wizyty Franka podjęto decyzję o całkowitym zburzeniu 
Zamku. W listopadzie 1939 r., po kilku dniach przygotowań, które obejmowały ukła
danie kabli na dziedzińcu, niemieccy pionierzy wywiercili w ścianach otwory do włoże
nia dynamitu, aby w ten sposób doszczętnie zniszczyć Zamek. Otwory w murach na 
poziomie parteru, głębokie na 90 cm, wiercono w dwóch rzędach, odległych od siebie 
o 40 cm. W styczniu, większość prac została ukończona. Otwory wywiercono również 
w filarach podtrzymujących dachy i sklepienia. W styczniu i lutym 1940 r., otwory zo
stały w ten sam sposób wywiercone na poziomie drugiego piętra, na dziedzińcu i w wie
żach. Datę wysadzenia Zamku w powietrze ustalono na początek grudnia 1939 r., 
potem przesunięto ją na styczeń 1940 r., a następnie na luty tegoż roku.
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and “ King Wladislas’ Tower,” were partly damaged, but futurę 
reconstruction was quite possible. During the siege some soulptures 
were also damaged and the glass and mirrors in the Castle broken. 
There was a great deal of damage in the ballroom when the ceiling 
collapsed, together with the great picture by Bacciarelli, representing 
“ Jupiter leading the World from Chaos.” In the same room some 
of the columns and panels were also damaged. But even the re- 
building of these rooms was possible. As parts of the Castle were still 
in good condition, in spite of everything, the architeets and curators 
declared after the capitulation of Warsa w, that it need only be a matter 
of a few weeks before it could be repaired and ready for use once morę.

Immediately after the cessation of hostilities, the Metropolitan autho- 
rities began provisional repair work, and in the first days of October, 
1939, a Targe part of the building repairs was completed. The roofs 
above the various apartments did not need much repairing because of 
the new concrete upper ceilings. This resotration work was done volun- 
tarily by Polish architeets, and it continued until October 18th, 1939. 
In this time they also fitted glass in the Windows to prevent the interior 
of the Castle being damaged by esposure. Immediately after the 
German occupation, the enemy custodian of the Castle took the German 
Military Police from Potsdam, near Berlin (Feld Gendarmerie), into 
the Castle. At the beginning of the occupation, the German political 
authorities in Warsaw were only interested in the furniture and utensils 
that would be of use to them. They began at once to remove all the 
china, crockery, and kitchen utensils, pretending that they were to be 
taken to the residences of Governor-General Frank in Bruhl House, and 
Governor Fischer, and to the former residence of the President of 
Poland in Spala. In. the meantime the German authorities began 
morę and morę openly to remove antiąue furniture and smali works of 
art. On the 19th October, 1939, Gowernor-General Frank arrived with 
his staff, and personally decided what movable works of art should be 
taken away. In the Throne Room he cut out from the back of the 
Throne, 2 silver eagles, for persona! souvenirs. From this time on- 
wards, there began a systematic pillaging of all the colleotions in the 
Castle, and the German authorities gave orders to seize all architectural 
works. Probably during Frank’s visit it was decided to demolish the 
Castle entirely. In November, 1939, after some days of preparation, 
such as the laying of cables in the courtyard, the German Military 
Pioneers drilled holes for dynamite in the walls, in order to destroy the 
Castle completely. The holes were drilled in the walls of the ground 
floor in 2 rows, 16 inches apart and three feet deep. By January, 1940, 
most of the work was completed. Holes were also bored in the pillars 
which supported the roofs and ceilings. During January, 1940, and in 
February, 1940, holes were drilled in the same manner in the walls of 
the second floor and in the courtyard and towers. The datę for the
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Z początkiem listopada 1939 roku rozpoczęto regularną grabież. Firma Rudolf, pocho
dząca prawdopodobnie z Berlina, do rozbiórki zamku używała żydowskiej siły roboczej. 
Rozbiórka była aktem barbarzyństwa, wszystkie dzieła sztuki, których nie można było 
zagrabić, zniszczono na miejscu i przeznaczono na materiał budowlany. Gzymsy ko
minkowe, kasetony, oraz schody zostały rozebrane. Marmurowe ścienne rzeźby oraz 
inne elementy architektoniczne powyrywano. Marmurowe posadzki zniszczono używa
jąc do tego celu kilofów, a kasetony wycięto. Zniszczone przedmioty zebrano na jed
nym z dziedzińców, gdzie deszcz, po kilku dniach, dopełnił dzieła zniszczenia. 
Następnie wszystko załadowano na ciężarówki i wywieziono. Wszystkie wartościowe 
przedmioty: dekoracje ścian, draperie, drzwi, framugi okien, posadzki, a nawet grzejni
ki, zostały wywiezione. Pod koniec grudnia 1939 roku pozostały już tylko nagie ściany 
zamku. W równie bestialski sposób firma Rudolf zniszczyła belki z modrzewia, a nawet 
żelazne dźwigary montowane w zamku na przestrzeni 20 lat poprzedzających rozbiór
kę. W grudniu 1939 roku doszczętnie zniszczono sufit wykonany przez Bacciarellego 
oraz malowidło pt. Rozwój kultury i nauki, zdecydowano także o zniszczeniu prowizo
rycznego dachu zbudowanego przez władze stolicy pod koniec października 1939 roku. 
W ostatnich dniach marca, kiedy zamek pozostawał bez dachu, wycofano decyzję o wy
sadzeniu zamku w powietrze.

Zrabowano 600 obrazów, w tym słynną serię 25 widoków Warszawy Canaletta, 60 
rzeźb z marmuru i brązu wykonanych przez Le Bruna i Monaldiego, 60 gobelinów, 
a także porcelanę i wyroby ceramiczne z okresu renesansu. Cześć lichtarzy z kryształu 
i brązu z XVIII wieku i zabytkowe meble zostały przewiezione do Krakowa i do Nie
miec, by tam zdobić pokoje Generalnego Gubernatora Franka w zamku wawelskim. 
Wiele dzieł sztuki zrabowano i umieszczono w niemieckich biurach, w nowo zbudowa
nym kasynie i apartamentach niemieckich oficjeli. Wiadomo jest, że w wielu wypad
kach skarby naszej kultury sprzedawane były antykwariuszom. Aż do kwietnia 1944 
roku nagie ruiny Zamku Królewskiego w Warszawie były wystawione na działanie nie
korzystnych warunków atmosferycznych, gdyż kierownictwo niemieckiego Bauamtu 
nie zezwalało na zabezpieczenie ruin. Urbanistyczne plany świadczą o niemieckich pla
nach zmienienia Warszawy w typowe, prowincjonalne niemieckie miasto. Na miejscu 
Zamku Królewskiego miał znaleźć się wielki, pusty plac. W lipcu 1944 roku niemieckie 
władze wojskowe umocniły brzegi Wisły, a na ruinach Zamku umieściły działa.
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blowing up of the Castle had first of all been arranged for the beginning 
of December, 1939, then for January, 1940, and finally for February of 
that year. In the meantime, at the beginning of November, 1939, 
systematie looting took place. The firm “ Rudolf,” probably from 
Berlin, began the demolition by employing Jewish labourers. The 
destruction was carried out in a barbarie manner by destroying all 
works of art which could not be moved, and using the remainder for 
scrap. All mantelpieoes, panels and stairs were removed, and the 
marble sculptures from the walls were torn down, as well as the old 
arohitectural fragments that could still be found there. Marble flbors 
were demolished with pick-axes, and panels sawn off and all the damaged 
and broken works of art, etc., were taken out to one of the courtyards, 
where, after a few days they were utterly ruined by the rain. Then, 
later, they were put on lorries and remoyed. All things of any value, 
as for example, the wallpaper and hangings, doors, window fittings, 
floors and even radiatora, were taken out. At the end of December, 
1939, only the naked bricks of the Castle remained. In the same way, 
the demolition firm out down the beams of larch wood, and even the 
iron girders erected during the last 20 years. During this looting in 
December, 1939, the ceiling by Bacciarelli was completely destroyed, 
and also the painting representing “ The Growth of Culture and 
Science,” while it was decided at this time, to demolish the proyisional 
roof erected by the Polish Metropolitan Authorities at the end of 
October, 1939. During the last days of March, when the Castle stood 
without a roof or ceilings, the deeision to dynamite the building was 
finally cancelled.

600 pictures were taken out, including the famous series of 25 Views 
of Warsaw, by Canaletto ; together with about 60 sculptures in marble 
and bronzes from the bronze series of Le Brun and Monaldi, and 60 
tapestries,' and also all china and earthenware from the Renaissance 
period. Part of the crystal and bronze candelabra from the 18th 
century, and antigue furniture were taken to Cracow or Germany, to 
furnish the rooms of Goyernor-General Frank in the Roya-1 Castle. Also 
many works of art, etc., were taken to certain German offices, the 
newly established Cassino, and the apartments of German ofiicials. 
It was also knówn that in many cases these art treasures were sold to 
art dealers. Until April, 1944, the ruins of the Royal Castle in Warsaw 
stood naked and without any protection from the weather, becauss 
it was under the direction of “ Bauamt,” which gave no permit to pro- 
tect it. We see from urban plans, that the Germans meant to change 
Warsaw into a typieal German provincial town, and where the Castle 
once stood there was to be a large empty sguare. In July, 1944, the 
German Military authorities placed guns on the ruined walls of the 
Castle and also fortified the banks of the Yistula.

461

511



WARSZAWA Straty kultury polskiej

WARSZAWA — ciąg dalszy

Wiadze niemieckie twierdziły, że Zamek należy wysadzić z następujących powodów:
1. Politycznej roli zamku jako symbolu polskiej niepodległości i istnienia narodu. Ten 

powód Niemcy podali niektórym polskim przedstawicielom. Mówiono, że decyzja 
o zburzeniu Zamku została podjęta przez najwyższe władze w Berlinie. W lutym 1940 r. 
prasa niemiecka w Warszawie informowała, że rozbiórka zamku to konieczność wyni
kająca z niebezpieczeństwa, jakie miały stwarzać spadające fragmenty murów. Prasa 
utrzymywała, jakoby polscy architekci zgadzali się z taką decyzją. Było to oczywiste 
kłamstwo, spreparowane na usprawiedliwienie najobrzydliwszego i najbardziej barba
rzyńskiego aktu zniszczenia znanego w historii cywilizowanego świata. 28 grudnia 
1941 r. „Krakauer Zeitung” opublikował 4 zdjęcia wnętrz i zewnętrznej części zamie
nionego w ruiny zamku opatrzone napisem: „Warschauer Bilderreihe einer geschich- 
tlichen Warnung” („zdjęcia Warszawy, ostrzeżenie historyczne”). Opublikowano także 
tekst, który głosił: „pod koniec polskiej kampanii, podczas oblężenia Warszawy, które 
zostało spowodowane nieodpowiedzialnym zachowaniem prezydenta tego wielkiego 
miasta (Millionenstadt), zamek stał się wojskowym centrum dowodzenia i jako taki mu- 
siał zostać zniszczony przez niemieckie pociski i bomby. Nasze zdjęcia, po raz pierwszy 
publikowane, są swoistym ostrzeżeniem przed wszystkimi podobnymi niemądrymi stra
tegiami obrony, które poprzez uciekanie się do nierozsądnych środków, sprowadzają 
jedynie wielkie nieszczęścia na własną ludność”. Te same zdjęcia, z tym samym tekstem 
znalazły się w warszawskiej edycji „Krakauer Zeitung”, „Warschauer Zeitung”, mimo 
że każdy mieszkaniec mógł zobaczyć, jak obchodzono się z zamkiem po wrześniu 
1939 r. i wiedział, że nie był on wojskowym centrum dowodzenia, i nie został zniszczo
ny w czasie walk.
PATRZ: WARSZAWA, Inst.,Kult., Państwowe Zbiory Sztuki.

GIEŁDA, ul. Królewska 12-14
Budynek szkoły jeździeckiej pochodzący z XVIII w., w 1923 roku przebudowany 

przez architekta J. Kubickiego.
STAN OBECNY: Budynek spalony podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku.

ROGATKA, pl. Unii Lubelskiej
Wczesnodziewiętnastowieczne budynki w stylu klasycystycznym.
STAN OBECNY: Zniszczone przez ogień artyleryjski i spalone podczas bombardo

wania Warszawy w 1939 r.

RATUSZ, pl. Teatralny
Budynek o znaczeniu historycznym.
Przebudowany w 1869 r.
STAN OBECNY: Budynek zniszczony podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku, 

zniszczeniu uległo także zdobione sklepienie Piersha. Odbudowany w 1941 roku.
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The motives for dynamiting the Castle given by the Germans were as 

follows : They declared to some of the Polish representatives that 
decision to demolish the castle was due to its political naturę, 
because it was the symbol of Polish Independence and national 
life. They said that the deoision to destroy the building was 
taken by the highest authorities in Berlin. But in the meantime, in 
January, 1940, the German press in Warsaw stated that it had been 
decided that it must be destroyed because of the danger of falling 
masonry, etc., and that Polish architects had agreed with this decision. 
Of course, it was a lie, invented as a vain excuse for the most terrible 
and barbarie destruction ever known in civilised history. On December 
28th, 1941, the Krakauer Zeitung printed four photographs of the 
interior and exterior of the Warsaw Castle ruina with the superscription 
“ Warsaw Pictures of an Historical Warning ” (Warschauer Bilderreihe 
einer geschichtliehen Warnung), and the following text: “ Towards 
the end of the Polish campaign, during the siege of Warsaw, which 
was brought on by the irresponsible behaviour of the great city’s 
(Millionenstadt) mayor, its Castle was a military centre of command 
that had to be shattered by German shells and bombs. Out photo
graphs, published for the first time, are a charaeteristic warning to 
all similarly foolish defence strategists who by such senseless measures 
only bring greater misfortunes on their own population.” The 
same pictures with the same text were printed in the paperis Warsaw 
edition (Warschauer Zeitung), though every inhabitant of the town 
was able to see what happened to the Castle after September, 1939, 
and knew that it was not the seat of the city’s defence command, nor 
destroyed in the course of hostilities.
See : wabsaw, Cult. Inst. State Collection of Art:

stock exchange, 12-14, Królewska Street
Converted in 1923 by the architect, J. Kubicki, from an 18th centnry 

riding school.
Pbesbnt Faots : Burnt during siege of Warsaw in 1939.

toll-gatb at Unii Lubelskiej Square
Classical buildings from the early 19th century.
Pbesent Faots : Damaged by artillery fire and burnt during the 

bombardment of Warsaw in 1939.

town hall, Teatralny Place
The building was of historical importance.
Be-built in 1869.
Pbesent Faots : Damaged during the siege of Warsaw in 1939, 

when the large decorated eeiling by Piersh was also ruined. Restored 
in 1941.
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BIAŁY DOMEK, Łazienki Królewskie
Zbudowany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 r. Ludwik XVIII 

mieszkał w Białym Domku podczas pobytu w Polsce. Wnętrze pięknie ozdobione ob
razami wzorowanymi na sztuce antycznej i chińskiej.

STAN OBECNY: Zniszczone podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.
BUDYNKI SAKRALNE

KATEDRA, ul. Świętojańsk
Ufundowana w XIII w., w XIV w. zastąpiona budynkiem z cegły, następnie wiele ra

zy przebudowywana i rozbudowywana. Piękne wnętrze ozdobione obrazami i rzeźba
mi.

STAN OBECNY: Dach, sklepienie, dzwony i część wnętrza zniszczone podczas 
bombardowania Warszawy. Niemcy zagrabili srebrny gotycki kielich z połowy XVI w., 
barokowy kielich i tacę z emaliowanymi ampułkami.

KOŚCIÓŁ ŚW. ALEKSANDRA, pl. Trzech Krzyży.
Ozdobiony rzeźbami wykonanymi przez polskich artystów, m.in. Kryńskiego, Go

debskiego i Wojtasiewicza.
Kościół zbudowany w latach 1815-26 według projektu C. P. Aignera.
STAN OBECNY: Kościół zniszczony podczas bombardowania Warszawy w 1939 r.

KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, pl. Grzybowski
Zbudowany w latach 1863-1891 pod kierunkiem Henryka Marconiego
STAN OBECNY: Kościół zburzony podczas bombardowania Warszawy w 1939 r.

KOŚCIÓŁ AUGUSTIANÓW (ŚW. MARCINA), ul. Piwna
Ufundowany w 1336 r., przebudowany w XVII w.
STAN OBECNY: Podczas bombardowania Warszawy przez Niemców częściowo 

uszkodzone zostało sklepienie, poważnemu zniszczeniu uległa także piękna barokowa 
fasada z rzeźbami i kolumnami.
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“ white house,” in the park of Łazienki Pałace

Built at the order of King Staniałaś Augustus in 1773. Louis XVIII 
livsd in it during his temporary stay in Poland. Interior beautifully 
decorated with paintings based on antique and Ohinese art.

Pbesent Facts : Damaged during the siege of Warsaw in 1939.

RELIGIOUS BUILDINGS
gathedbal, Świętojańska Street

Founded in the 13th century ; was replaced by a briek building in 
the 14th century and altered and enlarged many times. Beautiful 
interior decorated with paintings and sculptures.

Pbesent Facts : Roof and vaulting damaged during the German 
bombardment of Warsaw as were also the belłs and part of the interior. 
The Germans removed a silver Gothic chalice of the middle of the 
16th century, a Baroque chalice and a tray with eruets decorated with 
enamel.

chubch OB ST. alexandeb. Trzech Krzyzy Square
Decorated with sculptures by Polish artists, such as Kryński, 

Godebski and Wojtasiewicz.
Built in 1815-1826 by P. Aigner.
Pbesent Facts : Damaged during German bombardment of 

Warsaw in 1939.

ohurch ob all saints, Grzybowski Square
Built in 1863-1891 by Marconi.
Pbesent Facts : Destroyed during bombardment of Warsaw in 

1939.

chubch os the AUGUSTINES (St. Martin’s Church), Piwna Street
Founded in 1336, altered in the 17th century.
Pbesent Facts : During the bombardment of Warsaw by the 

Germans in 1939 the vaulting was damaged in a few places and the 
beautiful Baroque facade suffered the same fate, its sculptures and 
columns being destroyed by shells.
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KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW (ŚW. ANNY), ul. Krakowskie Przedmieście
Ufundowany w 1454 r., wiele razy przebudowywany, ostatnia przebudowa wykonana 

w stylu klasycystycznym, przeprowadzona według projektu Chrystiana P. Aignera w 1788 
r. Gotycka zakrystia z 1512 r., wieża z 1818 r. Kaplica bl. Władysława z Gielniowa, po
chodząca z XVII w., zdobiona malowidłami ściennymi. Wnętrze malowane w stylu ro
kokowym przez T Żebrowskiego w 1755 r. Klasztor posiadał gotyckie arkady.

STAN ÓBECNY: Poważnie zniszczony przez Niemców podczas bombardowania 
Warszawy, dach i kaplica bł. Władysława została spalona, a malowidła ścienne poważ
nie uszkodzone.

KOŚCIÓŁ KARMELITÓW BOSYCH (ŚW. JÓZEFA), ul. Krakowskie Przedmieście
Zbudowany w 1782 r. według projektu Schroegera i z woli Karola Radziwiłła. Stanął 

na miejscu dawnego kościoła spalonego przez Szwedów. Ołtarze z malowidłami Cze
chowicza, Smuglewicza, Wojniakowskiego.

STAN OBECNY: Podczas niemieckiego bombardowania Warszawy w 1939 r. poci
ski zniszczyły dach i uszkodziły fasadę budynku.

KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA NA PRADZE, ul. Zygmuntowska
Zbudowany w 1899 r.
STAN OBECNY: Kościół uszkodzony podczas bombardowania Warszawy w 1939 r.

KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA, ul. Krakowskie Przedmieście
Zbudowany w latach 1682-1696 według projektu Belottiego dla zakonu Misjonarzy. 

W 1757 r. Fontana ukończył budowę kościoła. Wnętrze zdobione rzeźbami i obrazami 
znanych polskich i zagranicznych artystów. W nawie głównej znajdowała się urna z ser
cem Chopina.

STAN OBECNY: Kościół zniszczony podczas niemieckiego bombardowania War
szawy w 1939 r. Urna z sercem Chopina zniszczona przez bombę.

KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, ul. Kościelna
Wzniesiony w XIV w. Budowla z cegły, jeden z najpiękniejszych gotyckich kościołów 

Warszawy, nie został dotknięty późniejszymi przebudowami.
STAN OBECNY: Dach i mury uszkodzone podczas niemieckiego bombardowania 

Warszawy w 1939 r.
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chttboh of THE bebnabdines (St. Anne’s Ghurch), Krakowskie 
Przedmieście Street

Eounded in 1454, altered many times ; last re-built in the Classical 
style by P. Aigner in. 1788 ; Gothic vestry from the year 1512, spire 
from 1818. Contained Chapel of St. Ladislas from Gieleniow dating 
back to the 17th century, decorated with mural paintings ; Rococo 
painted interior by T. Żebrowski (1755). The Monastery had a 
number of Gothic colonnades.

Pbesent Facts : Seriously damaged by the Germans during the 
bombardment of Warsaw ; roof and St. Ladislas Chapel bumt, mural 
paintings damaged.

ohubch Ol? the cabmelites (St. Joseph’s Ohuroh), Krakowskie 
Przedmieście Street

Built in 1782 by the architect Schroeger at the order of Karol 
Radziwiłł in place of the old church, which had been bumt by the 
Swedes. The altars were decorated with paintings by Czechowicz, 
Smuglewicz, Wojniakowski.

Pbesent Facts : During the German bombardment of Warsaw 
in 1939 the roof was destroyed and the facade damaged by shells.

chubch of st. floman in Praga Suburb, Zygmuntowska Street
Built in 1899.
Pbesent Facts : Damaged during bombardment of Warsaw in 

1939.

CHUKOH of the holy R00D, Krakowskie Przedmieście Street
Built for the Order of the Missionaries in the years 1682-1696, 

according to plans by Bellotti. Finished in 1757 by Fontana.
Interior decorated with sculptures and paintings by famous Polish 

and foreign artists. Walled into the main nave was an urn containing 
the heart of Chopin.

Pbesent Faots : Damaged during the German bombardment of 
Warsaw in 1939. Urn with heart of Chopin destroyed by a bomb.

chttboh OT OUB lady, Kościelna Street
Built in the 14th century. Brick building, one of the most beautiful 

Gothic churches of Warsaw, did not suffer through later alterations.
Pbesent Facts : Roof and walls damaged during the German 

bombardment in 1939.
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KOŚCIÓŁ ZBAWICIELA, pl. Zbawiciela
Zbudowany w 1901 r.
STAN OBECNY: wieże i dach uszkodzone podczas bombardowania Warszawy 

w 1939 r.

KOŚCIÓŁ ŚW PIOTRA I PAWŁA, ul. Marszałkowska
Wzniesiony w końcu XIX w.
STAN OBECNY: Kościół zniszczony podczas niemieckiego bombardowania War

szawy w 1939 r.

KOŚCIOŁY
Podczas operacji wojennych 1939 roku, tylko w diecezji warszawskiej, 13 kościołów 

stanowiących wartość historyczną zostało doszczętnie spalonych. 48 kościołów zostało 
częściowo zniszczonych.

Wykaz tych kościołów nie jest dostępny.

KOŚCIÓŁ JEZUITÓW, ul. Świętojańska
Zbudowany w stylu barokowym w 1616 r.
STAN OBECNY: Fasada i dach uszkodzone podczas bombardowania Warszawy 

w 1939 r.

KLASZTOR TEATYNÓW, ul. Długa 10, 12, 14
Zbudowany w XVIII w.
STAN OBECNY: Budynek częściowo zniszczony podczas oblężenia Warszawy 

w 1939 r.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. TRÓJCY, pl. Małachowskiego
Budowla klasycystyczna na planie koła, jedna z najważniejszych warszawskich bu

dowli swojego okresu. Drewniana kopuła z latarnią wieńczy okrągłą nawę. Wnętrze 
obiegają charakterystyczne dla polskich kościołów protestanckich XVIII w. galerie 
wzniesione na kolumnach. Nad wejściem znajdował się napis chwalący tolerancję reli
gijną króla Stanisława Augusta.

Kościół został zbudowany według projektu Szymona Bogumiła Zuga w latach 
1788-1791 z funduszy zebranych wśród polskich protestantów. Król szwedzki ufundo
wał miedziany dach, który został skonfiskowany przez Niemców w 1917 r.

STAN OBECNY: Kościół zniszczony podczas niemieckiego bombardowania War
szawy w 1939 r. Jedynie zewnętrzne mury pozostały nietknięte, reszta, włączając porty
ki, została zniszczona przez bomby. Wnętrze i kopuła zostały doszczętnie spalone.
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ohuroh OT oub sayiour, Zbawiciela, Square

Built in 1901.
Pbesent Facts : Tower spires and roof damaged during bombard

ment of Warsaw in 1939.

church ob ST. peter and ST. paul, Marszałkowska Street
Built at end of 19th century.
Present Facts : Destroyed during German bombardment of 

Warsaw in 1939.

CHURCHES
During war operations in 1939 in the Warsaw Diocese alone 13 

church.es were completely burnt out and destroyed, all of them of 
historical value, 48 churches were partly damaged.

A specific list of the churches is not ayailable.

jesuit church, Świętojańska Street
Built in Baroąue style in 1616.
Present Facts : Facade and roof damaged during bombardment 

of Warsaw in 1939.

monasteby OB theatines, 10, 12, 14, Długa Street
Built in 18th century.
Pbesent Facts : Partly destroyed during the siege of Warsaw 

in 1939.

protestant church, Małachowski Place
Round building in the Classical style, one of the most prominent 

buildings of that period in Warsaw. The wooden dome, erected over 
the circular nave, was decorated with a large lantern. The interior 
was surrounded by galleries on columns, typical of Polish Protestant 
churches of the 18th century. Over the church entrance was an 
insoription praising the religious tolerance of King Staniałaś Augustus.

Built by Simon B. Zug in the years 1788-1791 from funds collected 
from Polish Protestants. The King of Sweden presented the Church 
with its copper roof, confiscated by the Germans in 1917.

Pbesent Facts : Destroyed during the German bombardment of 
Warsaw in 1939. Only the outer walls of the Church remained intact, 
but everything else, including the porticos, was destroyed by. bombs. 
The interior and dome were completely burnt.

469

519

church.es


WARSZAWA Straty kultury polskiej

WARSZAWA — ciąg dalszy

INSTYTUCJE NIEMIECKIE
KOMISJA DS. PRZEJĘCIA I ZABEZPIECZENIA SKARBÓW KULTURY 
I SZTUKI (Kommission des Sonderbeauftragter fur die Erfassung und 
Sicherstellung der Kunst- und Kulturschatze)

Instytucja działająca oficjalnie, ustanowiona przez rząd niemiecki dla legalizowania 
grabieży polskich zbiorów sztuki, państwowych i prywatnych. Biuro centralne znajdo
wało się w Krakowie, natomiast w Warszawie i na terenie północnej części Generalnej 
Guberni znajdowały się specjalne przedstawicielstwa. Komisarzem oddziału warszaw
skiego był dr Joseph Muhlmann z Linzu, brat specjalnego komisarz Kaia (Karla) 
Mulhmanna. Pomagał mu antykwariusz dr Kraus z Wiednia.
PATRZ: KRAKÓW, Insi. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta, Biblioteka 

Krasińskich, Biblioteka Państwowych Zbiorów Sztuki, Biblioteka Zamoyskich, Biblio
teka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka, Muzeum przy Bibliotece Krasińskich.

NIEMIECKI INSTYTUT BADAŃ WSCHODNIOEUROPEJSKICH (Institut fur 
Deutsche Ostarbeit)

Biuro główne znajdowało się w Krakowie, oddział w Warszawie był jego filią. 
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Instytut Badań Wschodnioeuropejskich

NIEMIECKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE
W grudniu 1939 r. Niemcy założyli Niemieckie Archiwum Państwowe jako filię kra

kowskiego Biura Głównego ds. Administracji Archiwów Generalnej Guberni. Umiesz
czono je w gmachu szkoły handlowej; zawierały archiwa należące do polskich 
ministerstw i instytucji państwowych. Archiwa ministerialne miały zawierać akta Kan
celarii Premiera, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Mi
nisterstwa Przemysłu i Handlu, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej, Ministerstwa Poczty i Urzędów Telegraficznych, Prokuratorii Generalnej 
oraz Naczelnego Trybunału Administracyjnego. W rzeczywistości brakowało tam archi
wów Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa, jako że zostały zniszczone pod
czas bombardowania Warszawy. Archiwum zawierało także archiwa Departamentu 
Sztuki przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, Archiwum Akt Nowych, ocalałą część archiwum Uniwersy
tetu im. J. Piłsudskiego.
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GERMAN INSTITUTIONS

COMMISSION FOR THE SEIZUBE AND SAFEGUARDING OF TREASURBS OD 
abt and culture (Kommission des Sonderbeauftragter fur die Er- 
fassung und Sicherstellung der Kunst-und Kulturschatze)

Official institution organised by the German Goyernment for legal- 
izing the łooting of Polish public and priyate collections. The central 
óffice was in Cracow, and Warsaw and the northern parts of the General- 
gouyernement had their speoial representatiye. The Commissioner of 
the Warsaw branch was Dr. Joseph Miihlmann, of Linz, brother of the 
Speoial Commissioner Kai (Karl) Miihlmann. He was helped by an 
antiąue dealer, Dr. Kraus, of Vienna.
See : cracow, Germ. Insi. Commission for the Seizure and Safe- 

guarding of Treasures of Art and Culture.
Ser : warsaw, Gutt. Inst. Gabinet of Engrauings of King Stanislas 

Augustus. Library of the Krasiński family. Library of the 
State Oollection of Art. Library of the Zamoyski family. 
National Library. Unwersity Library. Museum at the 
Library of the Krasiński family.

Institute for German Work in Eastern Europę.
“ INSTITUT BUR DEUTSCHE OSTARBEIT ”

The head office of this was in Cracow, that in Warsaw being a branch 
office.
See : cracow, Germ. Insi. Institute for German Work in Eastern 

Europę.

GERMAN STATE ARCHIYES

In December, 1939, the State Archiyes were founded by Germans 
as a sub-office of the Cracow Head Office for Administration of Archiyes 
in the Generalgouyernenient. They were put in the building of the 
School of Commerce and contained the archiyes of former Polish 
ministries and public institutions. The group of ministerial records 
contained records of the Chancery of the Prime Minister, the Ministry 
for the Interior, the Ministry of Education, the Ministry of Finance, 
the Ministry of Justice, the Ministry of Industry and Commerce, the 
Ministry of Agriculture, the Ministry of Labour and Social Welfare, 
the Ministry of Post and Telegraph Offiees, the Public Prosecutor’s 
Office, the Chief Administratiye Tribunal. The Ministries of Finance 
and Agriculture were there in name only, as their archiyes were burnt 
during the bombardment of Warsaw. Also included in the State 
Archiyes were the archiyes from the Art Department of the Ministry 
of Education, the Archiyes of the Land Credit Society, and Archiyes 
of New Records, and the remainder of the Archiyes of the Pilsnd«’-:
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Dyrektorami Niemieckiego Archiwum Państwowego w latach 1939-44 byli E. Weise, 
Gauweiler, E. Eilers, H. Buttkus i H. Branig.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Biuro Główne ds. Administracji Archiwów Generalnej 

Guberni.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult. Archiwum Departamentu Sztuki przy Ministerstwie 

Wyznań Rei. i Oświeć. Publ., Archiwum Naczelnego Trybunału Administracyjnego, Ar
chiwum Najwyższej Izby Kontrołi, Archiwum Kancelarii Premiera, Archiwum Towarzy
stwa Kredytowego Ziemskiego, Archiwum Ministerstwa Rolnictwa, Archiwum 
Ministerstwa Wyznań Rei. i Oświeć. Publ., Archiwum Ministerstwa Finansów, Archi
wum Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości, Archiwum Ministerstwa Pracy i Opieki Spo
łecznej, Archiwum Ministerstwa Poczty i Urzędów Telegraficznych, Archiwum Minister
stwa Transportu, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Uniwersytetu im. I Piłsudskiego, 
Archiwum Prokuratorii Generalnej, Archiwum Sejmu i Senatu.

NIEMIECKA BIBLIOTEKA PAŃSTWOWA
Założona przez niemiecki Główny Urząd ds. Zarządzania Bibliotekami, którego dy

rektorem był dr Abb. Biblioteka przeszła szereg zmian. Na początku działalności, 
w 1940 r., składała się z dwóch działów utworzonych z zasobów następujących polskich 
bibliotek: dział pierwszy — dawna Biblioteka Uniwersytecka bez duplikatów, które 
wcześniej zabrano do Biblioteki Krasińskich; pozostałe uniwersyteckie biblioteki zakła
dowe, biblioteka Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (ponad 30 000 książek). Dział 
drugi — Biblioteka Narodowa (przeniesiona do budynku Szkoły Głównej Handlo
wej, ul. Rakowiecka 6), biblioteka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, biblioteka Mi
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, biblioteka Prokuratorii 
Generalnej, biblioteka Kancelarii Premiera, biblioteki 25 warszawskich szkół ponad
podstawowych (wcześniej zostały one zamknięte), biblioteka Funduszu Kultury Naro
dowej, biblioteka Biura Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, biblioteka 
Szkoły Nauk Politycznych, biblioteka Związku Rad Dzielnicowych miasta Warszawy. 
Początek 1941 r. przyniósł gruntowną reorganizację biblioteki. Ustanowiono trzy dzia
ły: dział 1: ogólne publikacje naukowe i historyczne; dział 2: książki w języku polskim 
lub dotyczące Polski po 1821 r.; dział 3: „zbiory specjalne”, tzn. a) stare księgozbiory 
i stare polskie książki sprzed 1866 r., b) rękopisy, c) grafika, d) mapy, e) sztuka teatral
na i dział muzyczny, f) dokumentacja fotograficzna. Zdecydowano o pozostawieniu 
działu 1 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, umieszczeniu działu 2 w pomieszcze
niach dotychczas zajmowanych przez Bibliotekę Narodową i umiejscowieniu działu 
3 w Bibliotece Krasińskich.
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University. The directors of these Archives between 1939-44 were 
E. Weise, Gauweiler, E. Eilers, H. Buttkus and H. Branig.
See : oracow, Germ. Inst. HeaA Office for Administration of Archwes 

in the Generalgouvernement.
Sbe : warsaw, Cult. Inst. Archwes of the Art Department of the 

Ministry of Education. Archwes of the Chief Administratwe 
Tribunał. Archwes of the Chief Board of Control. Archwes 
of the Chancery of the Prime Minister. Archwes of the Land 
Credit Society. Archwes of the Ministry of Agriculture. 
Archwes of the Ministry of Education. Archwes of the Ministry 
of Finance. Archwes of the Ministry of Industry and Commerce. 
Archwes of the Ministry for the Interior. Archwes of the Ministry 
of Justice. Archwes of the Ministry of Labour and Social Wel- 
fare. Archwes of the Ministry of Post and Telegraph Offices. 
Archwes of the Ministry of Transport. Archwes of New 
Records. Archwes of the Piłsudski Unwersity. Archwes of the 
Public ProsecutorA Office. Archwes of the Sejm (Parliament) 
and Senate.

GERMAN STATE LIBBABY
Organised by the German Head Office for Libraries with Dr. Abb 

as its director. It underwent many changes ; at the beginning of its 
existence, in 1940, it was divided into two sections organised from the 
following Polish libraries : Section 1 : Former Univeraity Library which 
had been deprived of all duplicates ; these were taken to the Library 
of the Krasiński family ; remaining libraries of Uniyersity Seminaries ; 
Library of the Ministry of Labour and Social Welfare (over 30,000 
books). Section 2 : National Library (removed to the building of 
Commercial Academy, 6, Rakowiecka Street); Library of the Ministry 
of the Interior ; Library of the Ministry of Education ; Library of the 
Public Prosecutor’s Office ; Library of the Chancery of the Prime 
Minister ; Libraries of 25 secondary schools in Warsaw (which had 
been previously closed) ; Library of the National Culture Fund ; 
Library of the Press Burcau of the Polish Ministry for Foreign Affairs ; 
Library of the School of Political Sciences ; Library of the Federation 
of District Municipalities. The beginning of 1941 brought a total 
re-organisation at the order of the local German authorities. Section 1 
was to be a library of generał scientific and historical works, Section 2 
Collection of books in Polish or concerning Poland from 1821 onwards, 
Section 3 was to comprise “ Special Collections ”—that is (a) old 
books and Polish books up to 1866, (b) manuscripts, (c) examples of 
graphie art, (d) maps, (e) musie and theatrical art, (f) photographic 
records. Section 1 was to remain in the Uniyersity Library building, 
Section 2 was to be housed in quarters hitherto occupied by the National
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Wszędzie zbiory grupowano i segregowano na nowych zasadach. Książki i czasopisma 
z XIX i XX w. napisane po polsku lub dotyczące spraw polskich miano przenieść z Bi
blioteki Uniwersyteckiej do Biblioteki Narodowej. Wszystkie inne książki z Biblioteki 
Narodowej miały znaleźć się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Książki z obydwu tych bi
bliotek kwalifikujące się do „zbiorów specjalnych” miano przetransportować do Biblio
teki Krasińskich. Bibliotekarze otrzymali instrukcję, by nie różnicować zbiorów, nawet 
gdyby chodziło o uzupełnienie braków w rocznikach czasopism.

Prace mające na celu unicestwienie polskich bibliotek (usuwanie kart z katalogów, 
wynoszenie książek z miejsc, gdzie były przechowywane) rozpoczęto natychmiast. 
Okólniki, których autorem był dr Witte, bezustannie przypominały o konieczności po
śpiechu w prowadzeniu prac. Jednak na przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia po
trzeba było wielu lat. Przed wojną sama Biblioteka Narodowa posiadała ok. 490 tys. 
książek. Biblioteka Uniwersytecka zgromadziła ok. 810 tys. tomów, a Biblioteka Kra
sińskich ok. 250 tys. Do tych liczb należy dodać zbiory licznych bibliotek, o których mó
wiliśmy wcześniej, a które sięgały 260 tys. tomów. Należy pamiętać też o rękopisach, 
mapach, drukach, partyturach, etc. Prawie każda z bibliotek używała kart katalogowych 
o innych wymiarach. Rożne były też zasady, według których katalogowano tytuły, jak 
też i ich numeracja. Z powodu pośpiechu nie przestrzegano nawet najbardziej elemen
tarnych zasad pracy bibliotekarskiej (na przykład instrukcja dr Witte z dnia 12 maja 
1941 r. mówi o braku potrzeby rejestrowania w protokole wysyłek i przyjęć czasopism, 
to samo tyczyło się kart katalogowych czasopism).

Największe biblioteki w Warszawie musiały więc pogrążyć się w nieładzie: nigdzie nie 
było pełnych katalogów, książki znajdowały się nie na swoich miejscach, wszędzie moż
na było znaleźć książki z pieczątkami różnych bibliotek, wszędzie zalegały nieznane 
karty katalogowe, których nie udało się włączyć w stare katalogi. Ciężarówki nieprze
rwanie kursowały miedzy budynkami bibliotek, bibliotekarze zajmujący się pakowa
niem książek mieli pełne ręce roboty, ich pomocnicy bezustannie otwierali, zamykali 
i transportowali skrzynie z książkami. Specjalny komisarz, osoba z wykształceniem bi
bliotekarskim, uważał swoją pracę za ważną, gdyż musial się wykazać wobec władz du
żą skutecznością działania (instrukcja komisarza z 27 maja 1941 r. określała tempo 
pracy wyznaczane ilością książek i pudeł z kartami katalogowymi, jakimi należało się 
zająć w określonym czasie). Łatwiej jednak osiągać imponujące rezultaty przy pomocy 
ciężarówek i skrzyń niż przy pomocy pióra czy maszyny do pisania. Władze były jednak 
zadowolone z rezultatów, nie tylko dlatego, że praca posuwała się w szybkim tempie, 
ale także dlatego, że szybkie tempo pracy oznaczało postęp w obranej wcześniej poli
tyce, mającej na celu zniszczenie indywidualnego charakteru i żywych tradycji wspania
łych polskich instytucji oraz zredukowanie ich jedynie do pustych budynków 
i bezkształtnej masy książek.
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Library, Section 3 in the Krasiński Library. In all of them, collections 
were being segregated and grouped according to new prineiples. Ali 
19th and 20th century books and periodicals in Polish or dealing with 
Polish matters were to be transferred from the University Library to 
the National Library, all books on other subjects from the National 
Library to the University Library; all books possessed by both of 
them and falling under the heading of “ special collections ” as men- 
tioned above, were to go to the Krasiński Library. The librarians 
were instructed not to differentiate even where the filiing of gaps 
in sets of periodicals was concerned. The work of disintegration, 
the removing of cards from catalogues, taking out books from store- 
rooms, transport, and so on, was begun at onee, and Dr. Witte’s 
circulars continually urged hastę in the mattęr, but it would take 
many years to complete the work, sińce the National Library had some 
490,000 vołumes before the war, the University Library some 810,000, 
the Krasiński Library some 250,000, and these numbers were greatly 
increased by the numerous libraries “ annexed,” of which we have 
previously spoken and which amounted to some 260,000 volumes ; to 
these were added manuscripts, maps, prints, musie, and so on. Nearly 
every one of these libraries possessed card indices of different sizes, 
with titles filed according to different prineiples, and numbering. So 
that even the most elementary rules of library work were disregarded 
for hastę. (Dr. Witte’s instruction of May I2th, 1941, for instance, 
states : “ The delivery and receipt of periodicals is not recorded by 
protocol ” ; the same applies to the catalogue cards of these periodi
cals.) The largest Warsaw libraries had thus to be condemned to a 
State of lingering confusion; nowi)ero were catalogues complete, 
nowhere were the books in the proper places ; everywhere there was 
a multitude of books, with stamps of different libraries, placed hap- 
hazard, and a great heap of unknown index cards which could not be 
filed amongst the old ones. Lorries continually circulated between 
the library buildings; librarians were busy packing, attendants 
opening, closing, transferring cases. The commissioner, a trained 
librarianj considered this work important because he must show large- 
spale results to official and party authorities. (His instruetions of 
May 27th, 1941, laid down how many volumes of the inventory and 
how many boxes of the card indes must be gone through in a stated 
time.) It is easier to produce imposing figures with the help of packing 
cases and lorries, than with mere pens and typewriters. As for the offi- 
cial and party authorities, these figures pleased them not only because 
they were high, but also because they testified to achievements in a 
definite direction, in a polisy of turning the great Polish Institutions 
with their individual character and living traditions into mere empty 
buildings and formless masses of books, from which, under German
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Instytucje te miały, pod niemieckim kierunkiem, zostać zamienione w coś nowego, 
z gruntu innego, służącego niemieckim celom, coś, na czym wyciśnięto wyraźne nie
mieckie piętno. Charakter niemieckiego reżimu wymagał, by owo piętno wycisnąć na
tychmiast i na zawsze, nie pozostawiając żadnych śladów przeszłości. Dlatego jako 
przedstawiciel rzeszy bibliotekarzy, „specjalista” dr Witte, wydał 7 sierpnia 1941 r. 
okólnik, który nie tylko nakazywał, aby każda książka przenoszona z jednego działu do 
innego (za wyjątkiem książek należących do zbiorów Krasińskich) została oznaczona 
stemplem z niemieckim napisem, swastyką i niemieckim orłem, ale także nakazywał 
wymazywanie poprzednich oznaczeń za pomocą specjalnej gumowej pieczęci. To bar
barzyńskie działanie, którego odpowiedników trudno doszukać się w historii bibliote
karstwa, miało dotknąć nawet starodruków i rękopisów.

W listopadzie 1941 r., dr Abb powstrzymał te działania i zlikwidował dział trzeci. Na
kazał też zgromadzenie wszystkich starodruków w dziale drugim. Książki wróciły znów 
do Biblioteki Narodowej, Dr Abb w następujący sposób wyznaczył nowe działy: dział 
1: dla celów praktycznych miała zawierać współczesne publikacje przeznaczone do ba
dań naukowych, dział miał zostać utworzony ze zbiorów dawnej Biblioteki Uniwersy
teckiej, uniwersyteckich bibliotek zakładowych i biblioteki Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej i być dostępny jedynie dla Niemców. Dział 2: miał posiadać charakter ar
chiwalny, zakładano, że będzie gromadzić tylko stare materiały o wartości archiwalnej 
i nie będzie miał prawa do zakupu nowych książek. Na ten dział składać się miały zbio
ry dawnej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Krasińskich, biblioteki Ministerstwa Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego, biblioteki Prokuratorii Generalnej, 
pozostałe książki, pochodzące z bibliotek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Kance
larii Premiera, biblioteki Funduszu Kultury Narodowej, biblioteki Polskiej Akademii 
Literatury i Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i 25 bibliotek warszawskich szkół 
ponadpodstawowych. Tylko dział 1 mógł nabywać nowe książki.

Reorganizacja miała na celu uniemożliwienie Polakom prowadzenia jakichkolwiek 
prac badawczych oraz umieszczenie wielu bibliotek w jednym miejscu. Celem było tak
że umożliwienie przejmowania duplikatów przez biblioteki niemieckie. Jako że Polacy 
nie posiadali prawa wstępu do Niemieckiej Biblioteki Państwowej nie wiadomo, które 
książki zabierano do Niemiec. Biblioteka posiadała prawo gromadzenia skonfiskowa
nych książek francuskich i angielskich, których ilość osiągnęłaby ok. 30 tys. tomów, gdy
by nie dwaj niemieccy urzędnicy, Dietrich i Ramult, którzy ukradli i sprzedali większość 
z nich. Pozostało jedynie 6, może 7 tys. książek. Na początku 1944 r., kiedy spodziewa
no się nadchodzącej armii sowieckiej, większość cennych książek została przeniesiona 
Biblioteki Krasińskich i ukryta w jej piwnicach. Budynek biblioteki nie był masywny, 
a do tego został już uszkodzony we wrześniu 1939 r. Biblioteka, usytuowana nad brze
giem Wisły, była narażona na ogień artyleryjski.
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orders, there would be shaped something new, inherently different, 
not only serwing German needs but bearing a aistinctive German 
stamp. The spirit of the German regime also demanded that this 
stamp should be imprinted at once and indelibly, and that it should 
erase all marka of previous history. So the representative of “ the 
nation of librarians,” the “ speeialist,” Dr. Witte, issued a circular 
(August 7th, 1941) which not only enjoined that every book transferred 
from one “ Section ” to another (with the exception of those belonging 
to the Krasiński collection) was to be marked with a new stamp, bearing 
a German inscription, the swastika and the German eagle, but also 
ordered the erasure of previous markings by means of a special rubber 
stamp. This barbarie proceeding, the like of which can scarcely be 
found in the annals of librarianship, was to be applied even to old 
books and manuscripts. In November, 1941, Dr. Abb stopped it and 
cancelled the third Section altogether. He also ordered all old prints 
to be gathered in the second section. Once morę the books came 
back to the Library. Dr. Abb described the two sections as follows : 
(1) This Section for practical purposes was to eontain contemporary 
publications for research work—accessible only to Germans. It was to 
eontain the former University Library, former Libraries of Warsaw 
University Seminars, Library of the Ministry of Labour and Soeial 
Welfare. (2) This Section was to be of an “ Archivistic ” character, sup- 
posed to collect only old materiał of archivistic value and with no 
right to purchase new books. It was to eontain the former National 
Library, Krasiński Library, Library of the Ministry of Education, 
Library of the Public Prosecutor’s Office, remaining books from the 
Libraries of the Ministry of the Interior and the Chancery of the Prime 
Minister, Library of the Eund of National Culture, Library of the 
Academy of Literaturę, Library of the Warsaw Musical Society and 
remaining books of 25 libraries of Warsaw’s secondary schools. Only 
Section 1 could purchase new books. The whole idea of the reor- 
ganisation was to prevent Poles doing any research work and to 
collect a number of libraries in one place; also to enable duplicates 
of books to be taken to German libraries. As Poles were not allowed 
access to the State Library it cannot be known which books were 
being taken to Germany. The State Library had permission to 
collect confiscated French and English books ; there were to be about 
30,000 volumes, but two German ofłicials, Dietrich and Ramult, stole 
and sold most of the books, and only six or seven thousand books 
were left. At the beginning of 1944 in view of the approaching battle, 
most of the valuable books were taken to the building of the Krasiński 
Library and hidden in the cellars. The building was not a very strong 
one and was already damaged in September, 1939 ; as it was situated 
by the banka of the River Yistula it was naturally exposed to gunfire
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Usytuowanie w pobliżu Wisły było też przyczyną wilgoci piwnic — było to najbardziej 
nieodpowiednie miejsce dla książek. Pozostałe książki z Niemieckiej Biblioteki Pań
stwowej podczas bitwy o Warszawę nie zostały umieszczone w piwnicach. Budynki bi
blioteki nie były ogrzewane przez całą wojnę, kwaterowała w nich niemiecka armia, co 
ogromnie zwiększało prawdopodobieństwo ich zbombardowania.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Główny Urząd ds. Zarządzania Bibliotekami w Gene

ralnej Guberni.
PATRZ: WARSZAWA, Inst. Kult., biblioteki warszawskich szkół średnich, biblioteka 

Kancelarii Premiera, biblioteka Związku Rad Dzielnicowych m. Warszawy, biblioteka 
Funduszu Kultury Narodowej, Biblioteka Krasińskich, biblioteka Ministerstwa Wyznań 
Rei. i Oświeć. Publ, biblioteka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, biblioteka Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej, biblioteka Polskiej Akademii Literatury, biblioteka Biu
ra Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, biblioteka Szkoły Głównej 
Handlowej, biblioteka Prokuratorii Generalnej, biblioteka Szkoły Nauk Politycznych, 
biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Biblioteka Narodowa, Biblioteka 
Uniwersytecka.

BIURO DS. LIKWIDACJI POLSKIEGO MINISTERSTWA EDUKACJI 
(Abwicklungsstelle fur das polnische Kultursministerium)

Biuro było komisją stworzoną do likwidacji wszystkich polskich szkół, szczególnie 
szkolnictwa ponadpodstawowego. Prawdopodobnie instytucja ta została założona za
raz po zawieszeniu broni i nadzorowała całe szkolnictwo akademickie. Przejęła też 
funkcje prawne, do tego stopnia, że wydawała nawet świadectwa osobom, które skoń
czyły studia przed wybuchem wojny. Biuro nakazało zamknięcie wszystkich uniwersy
tetów, chociaż oficjalny dekret o likwidacji polskich uniwersytetów został wydany 
dopiero w sierpniu 1940 r. Wstęp do budynków uniwersyteckich był możliwy jedynie za 
okazaniem specjalnego pozwolenia wydanego przez komisję. W maju 1940 r., władze 
niemieckie potrzebowały kilku laboratoriów, co sprawiło, że komisja zezwoliła na 
otwarcie 10 laboratoriów na Politechnice i 5 na Uniwersytecie Warszawskim. Decyzja 
biura była podyktowana praktycznymi, gospodarczymi i przemysłowymi potrzebami 
Niemiec. Specjalny okólnik wydany przez biuro informował Polaków o zakazie prowa
dzenie jakiejkolwiek działalności edukacyjnej czy badawczej. Biuro nie interesowało 
się utrzymaniem przejętych budynków uniwersyteckich, były one zajmowane przez 
szkoły zawodowe albo niemiecką armię i policję. Wszystkie szkolne biblioteki, biu
ra i instytucje zamknięto. Książki znajdowały się w zrujnowanych budynkach z ciekną
cymi dachami i powybijanymi szybami. Po zniszczeniach z września 1939 r. takie 
budynki widziało się głównie w Warszawie. Książki niszczały narażone na działanie nie
pogody.
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and was very damp—a most unsuitable place for books. The re- 
maining books of the State Library were left in the centre of buildings 
in the battle for Warsaw. It was not heated all through the war, 
occupied by the German Army and would doubtlessly be the nearest 
target for bombardment.
See : ckaoow, Germ. Insi. Iłead Office for the Administraiion of 

Libraries in the Generalgouvernement.
Seb : warsaw, Cult. Inst. Libraries of Warsaw Secondary Schools. 

Library of the Ghancery of the Primo Minister. Library of the 
Federation of District Municipalities. Library of the Fund of 
National Gulture. Library of the Krasiński family. Library 
of the Ministry of Education. Library of the Ministry of the 
Interior. Library of the Ministry of Labour and Social Welfare. 
Library of the Polish Academy of Literaturę. Library of the 
Press Bureaua of the Polish Ministry for Foreign Affairs. 
Library at the Principal School of Gommerce. Library of the 
Public ProsecutoFs Office. Library of the School of Political 
Science. Library of the Warsaw Musical Society. National 
Library. University Library.

OITTCE EOK THE LIQUIDATION OB THE POLISH MINISTRY OE EDUCATION 
(Abwickhmgsstelle fur das polnische Kultusminieterium)

“ Abwicklungsstelle fur das polnische Kultusministerium ” was a 
Commission for liquidating all Polish schools, partieularly high schools. 
It appears that this institution was organised immediately after the 
eessation of hostilities and superyised all Polish academic schools. 
It took over all legał functions to such an eNtent that it even issued 
certificates to those who had finished their studies before the out break 
of war. The “ Abwicklungsstelle ” ordered the closing down of all 
uniyersities although tho offioial decreo concerning the liquidation of 
Polish uniyersities was only issued in August, 1940. Entry to the 
Uniyersity buildings was only permitted upon producing a special 
permit from the Commission. In May, 1940, owing to the German 
authorities’ need of seyeral laboratories for practical purposes, the 
Commission permitted 10 laboratories to be re-opened at the Technical 
Academy and o at the Uniyersity in Warsaw for economic and indus- 
trial purposes. A special circular of the Commission informed the 
Polish nation of the prohibition of any edueational and research aotivity. 
The Commission paid hardly any attention to the upkeep of the con- 
fiscated Uniyersity buildings ; they were partly requisitioned by trade 
schools and partly occupied by the German poliee force or the army. 
The libraries of all the schools, institutions and offices were elosed, 
together with the institutions. The books in damaged buildings— 
and there were practically no others in Warsaw after September, 1939—
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Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Narodowej, nie otrzymując żadnej 
zapłaty, kontynuowali pracę, chcąc chronić zbiory. Jednak ich wysiłki okazały się nie
wystarczające. Biuro otrzymało dla nich i dla kilku instytucji dokument od komendan
ta miasta, który miał chronić ich i reprezentowane przez nich instytucje przed 
konfiskatą mieszkań i niszczeniem bądź rozkradaniem zbiorów. Jednak wraz z nadej
ściem cywilnej administracji dokument ten stracił ważność. Biuro było także odpowie
dzialne za grabież wszelkich dzieł polskiej kultury materialnej. Sposób działania biura 
wskazuje na to, że cała akcja była przygotowywana na długo przed wojną. Specjalistycz
ny sprzęt przeznaczany do wysyłki zbiorów do Niemiec został zakupiony na długo wcze
śniej i był częstokroć odnajdywany przy pomocy kopii rachunków, jakie niemieckie 
firmy wydawały sprzedając wcześniej ów sprzęt.
PATRZ: POLSKA, Inst. Kult., akademie, szkoły, instytucje naukowe, uniwersytety.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Główny Urząd ds. Zarządzania Bibliotekami w Gene

ralnej Guberni.

WIDÓW — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ

Zbudowany w stylu gotyckim w XV w.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1940 r.

WIELICZKA — województwo krakowskie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
W zakrystii znajdowało się kilka cennych eksponatów sztuki gotyckiej wykonanych 

w zlocie, a także kilka eksponatów sztuki renesansowej, także ze złota. Jednym z naj
bardziej cennych skarbów była gotycka złota monstrancja o wysokości ok. 90 centyme
trów, wykonana w Krakowie na początku XVI w.

STAN OBECNY: Nakazem specjalnego pełnomocnika Komisji ds. przejęcia i za
bezpieczenia skarbów kultury i sztuki monstrancja została zabrana z kościoła przez 
Niemców.
PATRZ: KRAKÓW, Inst. Niem., Komisja ds. przejęcia i zabezpieczenia skarbów kultury 

i sztuki.
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WARSAW—cont.
were kept undcr leaking roofs and behind smąshed window-panes, and 
suffered from bad weather. The Staffa of the Warsaw University 
Library and .National Library continued to work, receiving, of cpufge, 
no pay, to preserve their collections intact, but their efforts proved 
insufficient. The “ Office for the Liquidation of the Polish Ministry 
of Education ” obtained for them and several institutions a document 
from the Commandant of the City which was to protect them against 
the requisitioning of their ąuarters and the depletion or destruction of 
their collections, but with the advent of the civil administration this 
lost its validity. The Commission also disposed of all Polish cultural 
possessions, chiefiy by looting and plunder. From the way in which 
this was done it was obvious that preparations for these activities had 
already been madę long before the war. All scientific equipment des- 
tined for export to Germany had been selected beforehand and it was 
often searched for with eopies of bills issued by those German firms 
who had previously sold the objects in ąuestion.
See : polane, Cull. Inst. Academies. Schools. Scientific Institutes. 

Unwersities.
Seb : cbacow, Germ. Inst. Head Office for the Administration of 

Librarie.s in the Generalgouuernement.

WIDÓW—LODŹ VOIVODSHIP
RELIGI OUS BUILDINGS

OHUBOH
Built in 15th century in Gothic style.
PBESBNT Facts : Pulled down by Gerinans in 1940.

WIELICZKA—cracow voivodship
RELIGIOUS BUILDINGS

PABISH CHUBCH
The vestry. contained several valuable works of Gothic art eseouted 

in gold and' some gold works in the Renaissance style. One of the 
most preeious treasures was a gold monstrance in the Gothic style, 
about 36 inches high, of Ci-acow workmanship, dating baek to the 
beginning of the 16th century.

Pbesbnt Facts : The monstrance was removed by the Germans 
by order of the “ Sonderbeauftragter fur die Erfassung und Sicher- 
stellung der Kunst und Kultursehatze.”
Ske : cbacow, Germ. Inst. Commission for the Seizure and Safe- 

guarding of Treasures of Art and Culture.
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WIELKA SŁUPIA Straty kultury polskiej

WIELKA SŁUPIA — województwo poznańskie
POMNIKI HISTORII

DYMARKA
Rzadka konstrukcja o wartości historycznej.
Zbudowany w Wielkiej Słupi w 1831 r.
STAN OBECNY: Rozebrany przez Niemców w latach 1939-1940.

WIELKIE HAJDUKI — województwo śląskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

MUZEUM POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO
Gromadziło ok. 1250 eksponatów, głownie o charakterze etnograficznym. Ekspona

ty pochodziły ze Śląska, w szczególności z powiatu świętochłowickiego. Muzeum posia
dało kilka działów: numizmatyczny, etnografii śląskiej, prehistoryczny, pamiątek 
z okresu plebiscytu i powstań śląskich, eksponatów z pierwszej wojny światowej oraz 
dział rękodzieła i przemysłu ze Świętochłowic. Muzeum gromadziło także eksponaty 
geologiczne.

Założone w 1935 r.
STAN OBECNY: Zbiory muzeum zostały skonfiskowane przez Niemców.

WIGRY — WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
STACJA HYDROBIOLOGICZNA, nad jeziorem Wigry

Zawierała wiele specjalistycznych urządzeń, a także zbiór niepublikowanych prac, 
wśród nich pierwszy polski podręcznik do biologii, jaki został przygotowany do druku.

Założona w 1920 r.
Własność Instytutu Biologii w Warszawie.
STAN OBECNY: Stacja została częściowo zniszczona przez Niemców w latach 

1939-1940. Pozostałość wyposażenia przejęta przez Niemców z Królewca.

WILANÓW — WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
MUZEUM W PAŁACU JANA III SOBIESKIEGO

Muzeum zawierało: archiwum, bibliotekę i galerię obrazów. Galeria posiadała oko
ło 1000 obrazów, wśród nich w przeważającej większości były obrazy włoskich malarzy 
z XVI i XVII w.
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WIELKA SŁUPIA__________________________

WIELKA SŁUPIA—poznan yoiyodship
MONUMENTS

F URNACH
Rare work of enghieering of historical vałue.
Built in Wielka Słupia in 1843.
Pbesent Facts : Pulled to piecea by Germans in 1939/40.

WIELKIE HAJDUKI—silesia yoiyodship
CULTURAL INSTITUTIONS 

museum of swietoohowice district (Muzeum Powiatu Swieto- 
chowickiego)

Contained about 1,250 eshibits, mainly ethnographical, from Silesia, 
in particular from the district of Swietochowice. The Museum. had 
several departments : Numismatics ; Silesian Ethnography ; Pre- 
history ; Souvenirs of the Plebiscite, of the Silesian Uprisings, and 
of the World War ; speciments of the, Swietochowice crafts and in- 
dustry. Geological exhibits.

Bounded in 1935.
Present Pacts : Confiscated by the Germans.

WIGRY—BIAŁYSTOK YOIYODSHIP
CULTURAL INSTITUTIONS 

hydbo-biological station by Lakę Wigry
Contained scientific equipment, collection of many unprinted 

works, among them the first Polish biology text-book prepared for 
printing.

Bounded in 1920.
Property of Biological Institute in Warsaw.
Present Facts : Partly destroyed by Germans in 1939/40. The 

remainder of equipment, etc., taken over by Germans from Kónigsberg.

WILANÓW—warsaw yoiyodship
CULTURAL INSTITUTIONS

MUSEUM IN THE PAŁACE OF KING JOHN III
The Museum contained : (1) Archiyes; (2) Library; (3) Picture 

Gallery. The Picture gallery had about 1,000 paintings ; among them 
were Italian paintings of the 16th and 17th century which formedthe
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WILANÓW Straty kultury polskiej

WILANÓW —ciąg dalszy

Galeria posiadała także prace malarzy flamandzkich i holenderskich z tego samego 
okresu, były tam też obrazy szkół tak znakomitych mistrzów jak: Andrea del Sarto, Car- 
racci, Carravaggio, Correggio, Domenichino, Giorgione, Filippo Lippi, Luini, Sasso- 
ferrato, Tintoretto, Tycjan, Veronese, Brouwer, van Dyck, Heem, Honthorst, Jordaens, 
Lucas van Leyden, Netscher, Ostade, Rembrandt, Rubens, Ruysdael, Teniers, Wo- 
uwerman. Szkoły hiszpańska i niemiecka nie były tak licznie reprezentowane, jednak 
znajdujące się w galerii obrazy malarzy z tych szkół nosiły sygnatury znanych artystów, 
takich jak Cranach, Diirer, Holbein, Ribera, Velasquez. Szkoła francuska była wyjątko
wo dobrze reprezentowana przez obrazy takich malarzy jak: Philipe de Champagne, 
Charles Le Brun i Louis Silvestre. Muzeum posiadało też galerię portretów rodziny Ja
na III Sobieskiego, obejmująca trzy pokolenia (portrety indywidualnych członków ro
dziny i portrety grupowe), portrety polskich królów, poprzedników Jana III, portrety 
hetmanów i dygnitarzy z XVI i XVII w., obrazy, w tym 90 portretów, namalowanych 
przez Bacciarellego, Canaletta, J. B. Greuze’a, Davida, Lampiego i innych, a także licz
ne rzeźby z początku XIX w. Znajdowała się tu także cenna kolekcja sztuki chińskiej, 
którą podarował muzeum Stanisław Kostka Potocki (kilka eksponatów pochodziło ze 
zbiorów Jana III). Jan Potocki przekazał z kolei kolekcję eksponatów egipskich, etru
skich, greckich i rzymskich znalezionych podczas prac wykopaliskowych, a Franciszek 
Potocki swoje zbiory numizmatyczne. Wnętrze muzeum zdobiły gobeliny, ceramika, 
srebra i przedmioty z brązu.

Muzeum zapoczątkowane zostało dzięki kolekcji umieszczonej w XVII w. przez Ja
na III Sobieskiego w jego letniej rezydencji w Wilanowie (obecnie własność rodziny 
Branickich).

STAN OBECNY: Niemcy skonfiskowali około 400 eksponatów znajdujących się 
w galerii obrazów, m.in. Śmierć legionu tebańskiego ze szkoły niderlandzkiej z XV w., ob
razy Cranacha, Dietricha, Bottoniego, Ruysdaela i in., unikatowy portret Augusta II ma
lowany na porcelanie, kolekcję waz drezdeńskich, kolekcję XVI w. emalii z Limoges.

WIŚNICZ — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOŚCIÓŁ KARMELITÓW

W kościele znajdował się barokowy ołtarz, rzeźby oraz groby rodziny Lubomirskich. 
Zbudowany w 1638 r.
STAN OBECNY: W listopadzie 1940 r. kościół został zupełnie zniszczony przez 

Niemców. Kościół nie ucierpiał podczas kampanii wrześniowej, jednak niemieccy 
strażnicy z pobliskiego obozu koncentracyjnego, których bawiło strzelanie do wszelkich 
przedmiotów znajdujących się w kościele, z premedytacją zniszczyli święte obrazy 
i rzeźby.
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WILANÓW—cont.
greater part of the collection, Flemish and Dutch paintings from the 
same period, and pictures executed by the schools ofthegreatmasters 
like del Sarto, Carracci, Carravaggio, Correggio, Domenichino, Giorgione, 
F. Lippi, Luini, Sassoferrato, Tintoretto, Titian, Veronese, Brouwer, « 
v. Dyck, Heem, Honthorst, Jordaens L. v. Leyden Netscher, Ostade, 
Rembrandt, Rubens, Ruysdael, Teniers, Wouwerman. The Spanish 
and German schools were not so largely represented, but their pictures 
were signed with famous names like Granach, Diirer, Holbein, Ribera, 
Velasquez ; the French School—especially well represented by pictures 
of Ph. de Champagne, Oh. Le Brun, L. Silyestre, and the gallery of 
portraits of King John Sobieskfs family (the individual and group 
portraits of all members of the family, representing three generations); 
portraits of Polish kings, predecessors of John Sobieski, Polish Hetmans 
and dignitaries of the 16th and 17th century ; 90 pictures and portraits 
by Bacciarelli, Canaletto, Greuze, David, Lampi and others, and many 
sculptors from the beginning of the 19th century. It also contained a 
valuable collection of Chinese art beąueathed by Stanislas Kostka- 
Potocki, with a few exceptions which came from the John Sobieski 
collection; a collection of Egyptian, Etruscan, Greek and Roman 
exeavated objects, beąueathed by John Potocki, and a cabinet of 
Numismatics, beąueathed by Francis Potocki. The interior furnishings 
comprised furniture, Gobelin tapestries, ceramics, silver and bronzes.

The Museum originated with collections assembled in the 17th 
century by King John III Sobieski in Wilanów—his summer residence ; 
now the property of Branicld family.

Present Faots : The Germans confiscated about 400 exhibits from 
the Picture Gallery, such as “ Martyrdom of Teban Legion,” from the 
Netherlands School of ].5th century; pictures by Granach, Dietrich, 
Battoni, Ruysdael and others ; the portrait of Augustus II on porcelain 
which was uniąue ; collection of Dresden vases, collection of Limoges 
enamels from 16th century, and some other exhibits.

WIŚNICZ—GRACOW VOIVOD8HIP
RELIGIOUS BUILDINGS

CHUR.CH OF THE CARMELITES

Contained Baroąue altars. sculptures and tombs of the Lubomirski 
family.

Built in 1638.
Present Faots : In Novęmber, 1940, the Church was completely 

destroyed by the Germans. It had not suffered damage during the
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WIŚNICZ Straty kultury polskiej

WIŚNICZ — ciąg dalszy

Ostatecznie kościół zburzono, prawdopodobnie po to, by ukryć szkody wyrządzone 
w ten barbarzyński sposób. Dr Waechter, gubernator Krakowa, użył marmuru z roz
trzaskanych ołtarzy do rozbudowy swojej willi w Przegorzałach, pod Krakowem.
PATRZ: PRZEGORZAŁY: Budynki, Pałace, posiadłości wiejska profesora Szyszko-Bo- 

husza.

WŁOCŁAWEK — województwo warszawskie
INSTYTUCJE KULTURALNE

BIBLIOTEKA KAPITUŁY
Biblioteka specjalizowała się w pracach teologicznych. W 1927 r. posiadała ok. 3 tys. 

tomów, 77 rękopisów (kilka pochodzących z XV w.) i 21 inkunabułów.
Biblioteka pochodzi sprzed 1482 r. Pierwsze zapisy na rzecz biblioteki pochodziły 

z 1499 r., pierwszy katalog z 1590 r.
STAN ÓBECNY: Książki zabrano do Składu Książek w Poznaniu.

PATRZ: POZNAŃ, Inst. Niem., Skład Książek.

BIBLIOTEKA SEMINARIUM TEOLOGICZNEGO
Około 100 tys. książek, głownie z zakresu wiedzy teologicznej i prawa.
Założona w 1660 r.
STAN OBECNY: Zbiory skonfiskowane przez Niemców. Trzy wagony kolejowe za

ładowano książkami i wysiano do Niemiec i do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
PATRZ: POZNAN, Inst. Kult., Niemiecka Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka.

BIBLIOTEKI SZKOLNE
STAN OBECNY: Biblioteki szkolne przestały istnieć, książki powyrzucano z okien 

na podwórza, gdzie każdy bez wyjątku mógł zabrać leżące na ziemi książki i użyć ich 
w dowolnym celu.
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WIŚNICZ—cont.
campaign of 1939, but as it was within the area of a German concen- 
tration camp most of the holy pictures and soulptures were wilfully 
destroyed by the warders, who amused themselves by firing at the 
various objects in the chureh. It was finally pulled down, probably 
to hide the damage caused by such barbarie behaviour. The decora- 
tions and altars were completely destroyed. Dr. Waechter, Goyemor 
of Cracow, used the marble from the shattered altars for the enlargement 
of his villa at Przegorzaly, near Cracow.
See : przegorzaly, Houses, Palaces. Country residence of Professor 

Szyszko-Bohusz.

f,
WŁOCŁAWEK—wabsaw voivodshh>

CULTURAL INSTITUTIONS
LIBRARY OJ? THE CHARTER

The Library speoialised in worka on theology. In 1927 eontained 
about 3,000 volumes, 77 manuscripts (sonie dating back to 15th 
oentury), 21 incunabula.

Founded before 1482. First bequests were from 1499, first catalogue 
from 1590.

Phesent Facts : Books, etc., taken to Book Concentration Depot 
in Poznan.
See : poznan, Germ. Insi. Book Depot.

LIBRARY OF THE THEOLOGTCAŁ SEMINARY
Contained about 100,000 yolumes. Most of them dealt with theology 

and law.
Founded in 1660.
Phesent Faots : Confiscated by the Germans. Three railway 

carriages were filled with books which were taken to the German State 
and Uniyersity Library in Poznan.
See : poznan, Oult. Inst. German Stale and Unwersity Library.

SĆHOOL LIBRAHIES
Phesent Facts : School libraries were destroyed. Their books 

were thrown out of the Windows into the courtyards where all and 
sundry could take what they liked for any purpose whatever.
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WŁOCŁAWEK Straty kultury polskiej

WŁOCŁAWEK — ciąg dalszy

MUZEUM DIECEZJALNE
Gromadziło eksponaty z całej diecezji, m.in. szaty liturgiczne, hafty, polskie pasy, dy

wany, obrazy, portrety, średniowieczne tryptyki. Znajdowały się tu też zabytki sztuki 
świeckiej związane z Kujawami, np. kolekcja pieczęci i podpisów, przedmioty pocho
dzące z miejscowych znalezisk, duży zbiór monet.

Własność diecezji.
STAN OBECNY: Zbiory skonfiskowane, a muzeum zamknięte przez Niemców w la

tach 1939-1940. Los eksponatów jest nieznany, najprawdopodobniej wywieziono je do 
Niemiec.

MUZEUM KUJAWSKIE
Gromadziło przede wszystkim eksponaty pochodzące z Kujaw, głównie sztukę użyt

kową i rzemiosło artystyczne, a także przedmioty odkryte podczas prac wykopalisko
wych. Znajdowała się tu także duża kolekcja numizmatyczna, zbiór autografów, różne 
zabytki z Włocławka, pamiątki po znanym malarzu Stanisławie Noakowskim.

Założone w 1909 r.
Własność Towarzystwa Krajoznawczego.
STAN OBECNY: Władze niemieckie zamknęły muzeum i przejęły zbiory.

BUDYNKI, PAŁACE
PAŁAC BISKUPI

Znajdowało się tu 66 obrazów i 8 rzeźb, m.in. obrazy Bassano, ze szkoły Rafaela, Ca- 
ravaggia, Zubarana, Ingresa, Guido Roni, Tetmajera, Noakowskiego, Mehoffera, go
tycki obraz Madonny pochodzący ze szkoły śląskiej, włoskie rzeźby z XVII w., 
siedemnastowieczne medaliony.

STAN OBECNY: Zbiory z muzeum zostały skonfiskowane w tym samym czasie, co 
zbiory biblioteki seminarium teologicznego.

BUDOWLE SAKRALNE
SKARBIEC KATEDRALNY

Znajdowały się tu eksponaty sztuki sakralnej: przedmioty ze złota i srebra wykona
ne w stylu gotyckim w drugiej połowie XIV w. i XV w., a także eksponaty z okresu póź
nego gotyku i baroku, tkaniny i szaty liturgiczne z XVI i XVII w.

Założony w XIV w.
Własność kurii biskupiej.
STAN OBECNY: Zbiory skonfiskowane, a skarbiec zamknięty przez Niemców w la

tach 1939-1940. Los eksponatów jest nieznany, najprawdopodobniej wywieziono je do 
Niemiec.
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WŁOCŁAWEK— cont.
DIOOESAN MUSEUM

Contained exhibits of ecclesiastieal art from the whole of the diocese, 
embroideries, liturgical vestments, Polish belts, carpets, paintings 
and portraits; amongst other exhibits were mediaeval triptychs. 
There were also secular relics connected with the Province of Kujawy, 
such as a collection of seals and autographs, local disco veries and a 
large collection of coins.

Property of the Diocese.
Present Faots : Closed and confiscated by the Germans in 1939/40. 

The fate of the exhibits is unknown, but they were probably taken 
to Germany.

museum ov kujawy pboyence (Muzeum Kujawskie)
Contained relics, especially from the Province of Kujawy ; chiefly 

examples of popular art and popular industry, archaeological excavated 
objects. There was also a large numismatieal collection, a collection of 
autographs, various relics from the town of Włocławek, and souvenirs 
of S. Noakowski, the well-known Polish painter.

Founded in 1909.
Property of the Society for the Encouragement of a Knowledge of 

Poland (Towarzystwo Krajoznawcze).
Present Faots : Closed and confiscated by the German authorities.

HOUSES, PALACES
EPISCOPAL PALAOE

Contained 66 pictures and 8 sculptures, among them pictures by 
Bassano, the school of Raphael, Caravaggio, Zurbaran, Ingres, Guido 
Reni, Tetmajer, Noakowski, Mehoffer and Gothic Madonna of the 
Silesian School; Italian sculptures of the 17th century ; medallions 
of the 17th century, etc.

Present Faots : Art collection confiscated at the same time as the 
Library of the Theological Seminar.

RELIGIOUS BUILDINGS
CATHEDBAL TREASTJBY

Contained relics of ecclesiastieal art, such as works in gold and 
silver executed in the Gothic style of the seoond part of the 14th and 
15th centuries; also works from the late Gotłnc and the Baroąue 
periods, and fabrics and liturgical vestments of the 16th and 17th 
centuries, etc.

Founded in the 14th century.
Property of the Bishop’s Curia.
Present Faots : Closed and confiscated by the Germans 1939/40. 

The fate of the exhibits is unknown, but they were probably taken 
to Germany.
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WODZIERADZE Straty kultury polskiej

WODZIERADZE — województwo łódzkie
BUDYNKI, PAŁACE

DOM I MAGAZYN
Zbudowany w XVII w. z drewna modrzewiowego.
Właściciel — Kulczycki.
STAN OBECNY: Budynek spalony przez Niemców w latach 1939-1940.

WOLBROM — województwo kieleckie
POMNIKI HISTORII

CMENTARZ ŻYDOWSKI
Bogato zdobione nagrobki z pierwszej połowy XVIII w.
STAN OBECNY: Cmentarz zniszczony przez Niemców.

BUDOWLE SAKRALNE
SYNAGOGA

Interesująca drewniana budowla z bogato zdobionym wnętrzem.
Przebudowana w 1751 r.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

WYSZOGRÓD — województwo warszawskie
BUDOWLE SAKRALNE

SYNAGOGA
Drewniana synagoga typu bazylikowego z XVIII w. Rokokowe wyposażenie wnętrza, 

rzeźbiona szafa ołtarzowa, rzeźby Dawida Friedlaendera przedstawiające instrumenty 
muzyczne.

STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

ZAKOPANE — województwo krakowskie
POMNIKI HISTORII

POMNIK WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
Wzniesiony w 1910 r. w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem dla upamiętnie

nia zwycięstwa Władysława Jagiełły nad zakonem krzyżackim w 1410 r.
STAN OBECNY: Zburzony przez Niemców w 1941 r.
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WODZIERADZE—lodź voivodship
HOUSES, PALACES

HOUSE AND STORE-HOUSE

Built in 17th century of larch wood.
Property of Mr. Kulczycki.
Present Facts : Bumt by Germans 1939/40.

WOLBROM—KIBLOE VOIVODSHIP
MONUMENTS

JEWISH CEMBTEBY

Contained tombstones of the first half of the 18th century richly 
sculptured.

Present Facts : Destroyed by the Germans.

BELIGIOUS BUILDINGS
SYNAGOGUE

An interesting wooden synagogue with rich interior decoration.
Re-built in 1751.
Present Facts : Destroyed by the Germans.

WYSZOGRÓD—warsaw yoiyodship 
RELIGIOUS BUILDINGS 

SYNAGOGUE
Wooden synagogue of the Basilica type of the 18th century with 

Rococo furniture, carved shrine and soulptures representing musical 
Instruments by the sculptor, Dawid Friedlaender.

Present Facts : Destroyed by the Germans.

ZAKOPANE—oraoow voivodship
MONUMENTS

MONUMENT OF KING LADISLAS JAGIEŁŁO
Monument ereoted in 1910, the 500th amiirersary of the Battle of 

Grunwald, to commemorate the yictory of King Ladislas Jagiełło over 
the Teutonic Knight in 1410.

Present Facts : Pulled down by the Germans in 1941.
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ZAMOŚĆ Straty kultury polskiej

ZAMOŚĆ — WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KOLEGIATA, ul Szczebrzeszyńska

Budynek renesansowy, odnowiony w XIX w. Dzwonnica z XVIII w., piękne dzwony 
z 1662 r. Wnętrze udekorowane sztukateriami przedstawiającymi króla Stefana Bato
rego, królową Annę Jagiellonkę i założyciela miasta — kanclerza Jana Zamoyskiego. 
Jedna z kaplic mieściła bibliotekę, która posiadała w swoich zbiorach iluminowane rę
kopisy i inkunabuły z XV w. W kościele znajdowało się wiele pomników, ołtarzy i ob
razów. Dwa obrazy namalował Tintoretto Młodszy; przedstawiały one sceny z życia św. 
Tomasza. Obraz Chrystus i św. Tomasz namalował Palma, a obraz Zwiastowanie Carlo 
Dolce.

Kościół ufundował Jan Zamoyski, budowa trwała od 1591 do 1600 r., pracami kiero
wał Bernardino Morandi.

STAN OBECNY: Niemcy zamienili kościół na magazyn w 1940 r.

KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA, ul. Kościuszki
Zbudowany w XVII w.
STAN OBECNY: W 1940 r. Niemcy zamienili kościół na magazyn.

SYNAGOGA
Interesująca budowla z końca XVI w. Bogata kolekcja sreber, haftów i lichtarzy.
STAN OBECNY: Zniszczona przez Niemców.

ZAPOLICE — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
BIBLIOTEKA MYSZKOWSKICH

Posiadała wiele cennych wydań.
Własność prywatna.
STAN OBECNY: Biblioteka zniszczona podczas działań wojennych we wrześniu 

1939 r.
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ZAMOŚĆ

ZAMOŚĆ—LUBLIN VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

collegiate church, Szczebrzeszyńska Street
Renaissance building restored in the 19th century; beli tower 

dating back to 18th century, contained beautiful bells (1662). Interior 
decorated with stucco monuments of King Batory, Queen Annę 
Jagiełło and Ohancellor John Zamoyski, the founder of the town. One 
of the chapels contained a library with illuminated manuscripts and 
incunabula dating back to the 15th century. The church had numerous 
monuments, altars, pictures, among them 2 representing the łife of 
St. Thomas, by Tintoretto the Younger, “ Christ and St. Thomas,” 
by Palma and “ The Annunciation,” by Carlo Dolce.

Church founded by John Zamoyski, built by Bernardino Morandi 
1591-1600.

Present Facts : Turned into store-house by the Germans in 1940.

RELIGIOUS BUILDINGS
church of st. stanislas, Kościuszki Street

Built in the late 17th century.
Present Facts : In 1940 the Germans turned the church into a 

store-house.

SYNAGOGUE

Interesting synagogue of the end of the I6th century with a rery 
rich collection of synagogual silver, embroidery and candelabra.

Pbesent Facts : Destroyed by the Germans.

ZAPOLICE—lodź voivodship
CULTURAL INSTITUTIONS

LIBRARY OF MYSZKOWSKI FAMILY

Contained many yaluable editions.
Private property.
Present Facts : Destroyed during war operations in September, 

1939.
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ŻARNOWIEC — województwo pomorskie
BUDOWLE SAKRALNE

SKARBIEC Z DAWNEGO KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO BENEDYKTYNÓW
Cenne liturgiczne wyroby złotnicze z okresu gotyku i baroku. Kolekcja szat liturgicz

nych z XVII i XVIII w. Wiele z nich zdobiono haftami na Pomorzu. Wschodnie gobe
liny z XVII i XVIII w.

Własność kościelna.
STAN OBECNY: Przed wybuchem wojny większość z najcenniejszych przedmiotów 

przewieziono do Torunia zgodnie z zaleceniami biskupa Okoniewskiego i przewodni
czącego Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków, dr Chyczewskiego. Po ustaniu walk 
i włączeniu Żarnowca do Rzeszy, zbiory skarbca zostały skonfiskowane przez władze 
niemieckie, a eksponaty z Torunia najprawdopodobniej znalazły się w niemieckich rę
kach i zostały wywiezione do Niemiec.

ZATOR — WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE

INSTYTUCJE KULTURALNE
KOLEKCJA POTOCKICH

Zawierała cenne meble i obrazy. Kolekcja znajdowała się w rezydencji Potockich.
Własność rodziny Potockich.
STAN OBECNY: Niemcy kolekcję skonfiskowali i wywieźli w 1939 r.

ZAWICHOST — województwo kieleckie
BUDOWLE SAKRALNE

KOŚCIÓŁ
Jeden z pierwszych kościołów ceglanych w Polsce, zbudowany w stylu gotyckim przez 

franciszkanów na początku XIII w. Krótko przed wybuchem wojny kościół został grun
townie wyremontowany.

STAN OBECNY: Kościół zamieniony przez Niemców na skład paliw.

ZGIERZ — WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

BUDOWLE SAKRALNE
KAPLICA MATKI BOSKIEJ

Zbudowana ok. 1800 r.
STAN OBECNY: Zburzona przez Niemców.
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ŻARNOWIEC

ŻARNOWIEC—POMERANIA VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

TREASURY Ol? THE SOBMBB MONASTIO CHURCH OJ? THE B14NED1CTINES

Contained valuable ecclesiastical góldsmiths’ wares of Gothic and 
Baroąue periods ; collection of liturgical vestments from the 17th 
and 18th centuries, amongst which were many garments embroidered 
in the distriet, and Eastern tapestries from Che 17th and 18th centuries.

Church property.
Present Pacts : Before the war the most valuable objects were 

transferred to Toruń, following the recommendation of Bishop Okoniew
ski and Dr. Chyczewski, the head of the State Office for Preservation 
of Historical Monuments. After the ccssation of fighting and the 
inclusion of this territory into the Reich, the Treasury was confiscated 
by the German authorities and the. most yaluable works—hidden in 
Toruń—were in all probability taken to Germany.

ZATOR—cracow vorvoDSHip
CULTURAL INSTITUTIONS

COLLECTION OF POTOCKI FAMILY
Contained valuable furniture and pictures ; housed at the Potocki 

residence.
Property of Potocki family.
Present Pacts : Confiscated and removed by the Germans in 1939.

ZAWICHOST—KIELCE VOIVODSHIP 
RELIGIOUS BUILDINGS 

CHURCH
One of the earliest brick ehurches in Poland, built by the Pranciscans 

at the beginning of the 13th century in the Gothic style, Shortly 
before the outbreak of war the church was thoroughly renoyatęd.

Present Facts : Turned into store-room for petrol by the Germans.

ZGIERZ-- LODŹ VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

CHAPEL Ol? OUR LADY
Built about 1800.
Present Pacts : Pnlied down by the Germans.
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ŻUKÓW — WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

BUDOWLE SAKRALNE
SKARBIEC KOŚCIELNY DAWNEGO KOŚCIOŁA NORBERTANÓW

Cenne wyroby złotnicze z okresu gotyku i renesansu, zbiór szat liturgicznych, m.in. 
cenny gotycki ornat z XIII, XIV w., tzw. „Płaszcz księcia Świętopełka”, amarantowy 
materiał zdobiony złotymi nićmi, a także naczynia liturgiczne z XVII i XVIII w.

Własność kościelna.
STAN OBECNY: Przed wybuchem wojny większość z najcenniejszych przedmiotów 

przewieziono do Torunia zgodnie z zaleceniami biskupa Okoniewskiego i przewodni
czącego Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków, dr Chyczewskiego. Po ustaniu walk 
i włączeniu Żukowa do Rzeszy, zbiory skarbca zostały skonfiskowane przez władze nie
mieckie, a eksponaty z Torunia najprawdopodobniej znalazły się w niemieckich rękach 
i zostały wywiezione do Niemiec.

546



Cultural Losses of Po land

ZUK.OW

ZUKÓW—POMERANIA VOIVODSHIP
RELIGIOUS BUILDINGS

TREASURY OF THE FORMBB MONASTIC CHUBOH OF THE ORDER OF 
S. NORBERT

Contained valuable gojdsmitłi’s wares of Gothic and Renaissance 
periods; collection of lithurgical westments, such as the preeious 
Gothic ehasuble from the 13th-14th centuries, the so-called 11 cloak 
of Prince Swiatopelk ” in amaranthine materia! interwoven with 
gold, and ehurch liturgical vessels from the 17th and 18th centuries.

Church property.
Present Pacts : Before the war the most valuable works were 

transferred to Toruń, following the recommendation of Bishop Okoniew
ski and Dr. Chyczewski, the head of the State Office for Preserration of 
Historical Monuments. After the cessation of fighting and the in- 
clusion of this territory into the Reich, the Treasury was conftscated 
by the German authorities and the most yaluable exhibits—hidden in 
Toruń—in all probability were taken to Germany.
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WYKAZ ŹRÓDEŁ WYKORZYSTANYCH PRZY TŁUMACZENIU TEKSTU
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
M. Aipatow, Historia sztuki, t. II, III i IV, Warszawa, Arkady, 1968.
Atlas Geograficzny, Warszawa, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficz
nych, 1968.
N. Bukowiecki, O funkcji społecznej Wydziału Farmaceutycznego U. W, Warszawa, 1946;
O. Czubiński i J. Topolski, Historia Polski, Wrocław, Ossolineum, 1988.
Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Gutenberga.
P. Klębowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa, Arkady, 1987.
Q. P. Piotrowski i J. Idzikowski, Przewodnik samochodowy — Polska, Geo
Center, 1994.
Przewodnik Samochodowy Polska, Warszawa, Świat Książki, 1994.
Mała Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa, 1970.
M. J. Milewska (red.), Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Warszawa, PWN, 
1983.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa, 1997.
Stanisław Thurgutt, Przewodnik po Warszawie z planem miasta, Warszawa, 1997.
Jerzy Topolski, Dzieje Polski, Warszawa, PWN, 1978.
Warszawa. Pod red. E. Tomczyk i S. Ślubowskiego, Pascal, Bielsko Biała, 1999.
R. Żbikowski, Żydzi, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.

STRONY INTERNETOWE:
http://www.bethania.pl/2002_5/23.htm
http://www.pl.pulawy.pl/pulawy/pl/pulawy.htm
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Gierymski_A/Gierymski_A_2.htm
http://www.icons.pl/galeria/index.htm
http://www.pior.gov.pl/IOR.html
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>9'

zakupiony w Wenecji od rodziny JTustiniani przez Adama i Konstantego 
Czartoryskich w r.1808 (Katalog rękopiśmienny Domu Gotyckiego III,ąl)
Wymieniony w' publikacji - Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim 
w Puławach, Warszawa 1828,xX105, nr 1280.
Nie objęty inwentarzem ordynacji stanowił wolną własność pesjstjswaą 
ordynata. Ordynat Adam Czartoryski, zmarły na krótko przed ośtatnią 
wojną,wyraził życzenie, by obraz wpisać do inwentarza ordynackiego, 

•dtruzSgei1 jeunalr nigdy, .n-io doszło,.-bo wynyę-ft^o „Łn nohwn^y Rady ordyna 
cł&ej- 1 przeprowadzenia dodatkowych formalności pxauuyoh, a togo już nie 

jrłnt.wi nno.
Van Dyck wykonał według tego obrazu rysunek, w aewj®, szkieowniku 
z podróży po Włochach. Rysunek ten jest wielokrotnie publikowany, 
m.i. Tibor Gerewicha, Krakei Czartoryski Keptar,'Budapest 1918, str.
197 i E.Goepel, Ein BildnisaMftrag fttr van Dyck, F^rankfurt a/M, 1940, s 
s,104.
Zabrany z Muzeum przez Niemców - poz.kwit.Publ.Sichergestellte Kunst - 
werke im GenBralgeuvernement,Tafel 141, str.40,nr 141.
Publ.Die Bildnisse Raffaels und. Leonardos in der Czartoryski Sammulung 
in Dręźden (Zęitschrif^t ftlr Bildende Kunst, N.F. XXVI, 1915, s.145). 
Publ.Katalog obrazów wywiezionych z Polski przez okupantów niemieckich 
w latach 1939-45, I, Malarstwo obce, opracował^ Wł.Tomkiewicz, Warszawa
1949, pod numerem 19. .
Ostatnio publikowani J.Białostocki, Malarstwo europejskie w zbiorach 
polskich, PIW 1955 ar 61.
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ĄaiUżl Santi Portret młodzieńca
im? .VI239 olejno na drz,ev->ie9 75 x 59'cm

zakupiony w Wenecji od rodziny łustiniani przez Adama i Konstantego
Czartoryskich. vi r. 1808 (Katalog rękopiśmienny Domu Gotyckiego
Wymieniony w publikacji - Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim 
w Puławach, "srszawa 1828,-.A105, nr 1280.
Kie objęty inwentarzem ordynacji, stanowił wolną własność pozytygaęt 
ordynata. Ordynat Adam Czartoryski, zmarły na krótko przed ostatnią 
wojną,wyraził życzenie, by obraz wpisać do inwentarza ordynackiego,;

„do czego jednak nigdy nie doszło, bo wymagało to uchwały Rady ordyna
ckiej i przeprowadzenia dodatkowych formalności prawnych a tego już nie 
załatwiono. v
Van Dyck wykonał według tego obrazu rysunek, w szlćieowniku 
z podróży po Włochach. Rysunek ten jest wielokrotnie publikoWaiiy, 
m.i, Tibpr Gerewichm, Kraks! Czartoryski Kaptur, Budapest 1918, str. 
197 i h .Gospel, lin Bildnisahftrag-ffir van Dyck, Pjżrankfrrt a/11.1940j s : 
s. 104.
Zabrany z Muzeum przez NiemcŹw - nos.kwit.Pubi.Siehęrgestellte Kunst - 
werke im Ge_eralgetwernement,Safel 141,str.4o,ńx 141.
Publ.Gie Bildnisse' Haffaels uńd Łeonardós in der Czartoryski Sananalung 
in Diejjden Zeitschrif^t far Bildende Kunst, K.?7. 73VI, 1915, ! c.145)• 
Publ.Katalog obzazow -wywiezionych z Polski przez c: u . ..ntów ni. miookioh 

,'w latpch 1939-45, X, Malarstwo obce, opri cotrał^ "1 .łcntlc-iez, '.'.arszawa 1 
1949, pod numerem 19.
Ostatnio publikowani J.Białostocki, : ialarstwo europejskie w zbiorach, 
polskich, 1‘D?.' 1955. nr 61.

551



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Protokoll

Die in 'beigescłilossenen Listen auf gefiihrten Kunstgegen- 
stande wurden an die Architekten Koettgen und Horstmann ausge- 
folgt und von diesen iihernommen. Die ordnungsgenasse Ausfolge 
bestatigen eidesstattlich. die an den Zusammenstelluńg der 
Listę und an der Ausfolguńg Beteiligten:

Krakau,den 1.August "1941

Stabsleiter Josef krnst

Direktor Dr. Barthel

Direktor Dr.Kudlich.

Custos Dr. Meyer

Depotleiter Josef Hacker

Protokół

Dzieła sztuki wymienione w załączonych listach zostały wręczone Panom Architektom 
Horstmann i Koettgen i przez tych ostatnich przejęte. Prawidłowe wręczenie potwierdzają 
w miejsce przysięgi obecni przy sporządzaniu listy i przy przekazaniu:

Kraków, 1 Sierpnia 1941.

Official record

The works of art mentioned in the enclosed list were handed over to the architects Koettgen 
and Horstman and taken over by the latter. The proper transfer is certified under oath by those 
present during the drawing up of the list and the transfer.

Cracow, 1 August 1941.
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Ubergabs - Ubernah.mssch.ein

von Kunstgegenstanden,welche die Gefertigten voi Depot der Jagielo- 
nischen Bibliothek iibernommen,bezw.von dieser tibergeben wurden u.zw.:

Teller M.N. 12654o, 2o45o, 34o99, 2o669, 76559, ?65o5, 126539, 76516, 
126514, 2o8?l, 74274, 126513, 124261, 126529, 7Wo, 765o4, 
76526, 74619, 76941, 76938 , 76518 , 74618,76517 , 76o?4, 
18o73, 76527, 2o941, 124358, 12436?, 127211, 12?26o, 12725, 
127261, 127281, 124516, 76515, 124469, 2o553, 76o?3,167o, 
124237, 12721 o, 127274, 1265o5, 1665a, 127218.

Schussel 124288, 124425, 124332, 124291, 1242ol, 124289, 124251,- 
124433.

Durcłibrochene Brotschussel 21ooo, 124431, 124452 , 2o561.
Terrine samt Deckel. ohne Nummer, 76o?2,' 124218, 1265o3, 127220.
Terrine ohne Deckel 124388.

Butterdose mit Deckel 127221

Vase mit Untersatz 124506

Vase mit Henkel 76534

Humpen 763o8, 2o6?l, 76886.

Krug 18o975, 835-
Kaffeekanne 2o962

Tassen 12435o, 12439o, 22658, 1244o3, 1244o4, 22659,124514, 
72426.

Tassen mit Untersatz 124521, 124410, 2282o, ohne Nummer, 74156,656, 
74965, 124453, 19874, 655, 124341, 124720, 124269, 
127225, 6 Tassen mit der Nummer ?698o, lo Tassen 
mit der Nummer 7?8o5 6 Tassen mit der Numer 25911. 
76622, 124456, 124437, 124361, 124346, 124454, 
34080, 127236, 2057, 75942, 20578, 1242o5, 34o94.

1 Teller 12o59

2 Zuckerdose 2o577

3 Schale mit Stiel und Deckel 12?23?

Pokwitowane przekazania — odbioru
dziel sztuki, które zostały przejęte względnie przekazane z magazynu Biblioteki Jagiellońskiej:

Acknowledgement of receipt and delivery
Of works of art which were taken over fom / delivered by the Jagiellonian Library:
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1 Dose mit Deckel 1243o3
1 Schale 124263
2 Milchkanne mit Deckel 654
6 Kruge 76980, 2o58, ohne Nummer, 127224, 124255, 18o92o. 
Teekannen 7698°, 124226, 77*7°• 
Zuckerdosen 7698o, 124294, 657, 778o5, 23911• 
1 Schussel 76980, 76149, 127223- 
Terrine mit Deckel und Untersatz 2o574 
1 Teller 1243o9 
1 Teebiichse 12427°
3 Milchkrug mit Deckel 653
Milchkannen 23911, 778o5, 239U, 778o5
Sałmekannen 14869 , 2o583
Saucieren 124487, 21o54
Milchkrug 124387
Kaffeekannen 127294,74745
1 Flasche 1272o4
2 Tópf 76617
3 Tasse mit Untersatz 778o2
4 Brotdose 12429° 

'Suppentopf 74869
1 Tablett mit einer Garnitur Geschirr MN 73115: 6 Tassen mit Unter- 

tassen, 1 Zuckerdose, 1 Eaffeekanne, 1 Milchkanne^, ISchiissel.

Porzellanfiguren: MN Nr.124213, 124359, 124231, 124214, 127264, 72873, 
1699, 124228, 124215, 124213, 72868, 124335, 7*693, 
72889, 124202, 72884, 127249, 1242o9, 124415,72885, 
124302, 124396, 127269, 77119, 127271, 72867, 
124438, 127244, 127252, 127248, 72855, 1242o4, 
127251, 127273, 124235, 124234, 127216, 124210, 
77877, 127253, 127272, 1243ol, 124211, 72886, 72888, 
22647, 127242, 124499, 127243, 124247, 74oo3, 46264, 
618, 46264, 12337, 1245ol, 124412, 2o999, 515, 
124217, 675, 124212.

Glasvase 3°944, 47°72.
Glaspckale mit Deckel 121660, 23211, 19828, 34o54, 126100,. 
Glaser, 23217, 19637, 34o53, 76o35, 77415, 2o723, 17855, 23256, 
1 Plasche mit Henkel 42163 
1 Jiasche 23252
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Glassachen, Pokale, Glaser, Flaschen etc.: 12282, 77592, 2o?21, 
197o6, 19252, 1945*, 195°2, 19261, 19221, 18911, 19242,
18J54, 19834, 17993, 18957, 18784, 18419, 1983°, 23258,
19831, 19293, 184oo, 19199, 18449, 19310, 19819, 18416,
19288, 18777, 193o7, 19234, 18732, 19299, 19232, 926o,
193ol, 18328, 19798, 19230, 19279, 19810, 19194, 1925o,
17995, 19821, .19281, 19822, 18918, 1894o, 1924o, 19238,
19222, 19263, 19227, 19o87, 19255, 18214, 193o5, 192o4,
19198, 19244, 19224, 19159, 23236, 19273, 19562.

Glassachen,Pokale,Glaser,Tlaschen etc.: 1927o, 1929o, 1928o, 19296, 
17997, 19157, 19285, 23228, 19208, 19Bo2, 19813, 19226,
23274, 23261, 42164,. 192o3, 19225, 19259, 19274, 23219,
23246, a,b,d,ę, 19132,19797,23225, 23245, 18411, 23221, 
23242, 19707, 19782, 23245, 19223, 18165, 19229, 19635,
19227, 198o7, 18484, 19223, 19218, 17895, 18212, 19239,
19137, 18582, 19664, 197o5, 18466, 18545, 18534, 1854o,
18533, 18571, 18593, 18554, 18562, 18524, 23257, 18575,
19572, 19569, I8547, 18548, 18595, 19677, 17919, Słoi,
23215, 19718, 19829, 18542, 19236, 18572, 198o4, 19511,
34o52, 72893, 1922o, 18428, 193o9, 192o5, 19688, 18717,
2326q, 18185, 1828o, 1835o, 18332, 1984o, 19659, 1891,
182o8, 23252, 34o61, 32531, 32331, 18441, I8030, 18757,
1847o, 23259, 18281, 77o78, 19656, 23222, 192o6, 23223,
198ol, 47o71, 196o2, 18417,' 18386, 2o716, 17897, 23231,
19681, 23239, 18473, 23254, 23253, 19837, 17898, 18358,
23229, 23253, 23270, a, b, I8570, 19138, 19237, 75355,
18523, 18567, 18553, 18541, 18568, I860I, 23271, 23262,
121869,18612, 23255, 18611, 18565, i?o5, 19139, 19o75, 
19257, 23233, 193oo, 180971,19216, 19833, 23268, I8500,
23343, 19266, 19827, 2o?22, 19806, 23226, 23212, 23244,
19818, 23249, a, b, 18314, 19286, 12817, 72892, 2322o,
23241, 17877, 23238, 18566, 197o9, 17°5, 1921o, 148oo,
1 Flasche ołme Nununer.

Uhren: 2 ohne llummer
1 M.N. 12 Zanek
L .K. I. P.I.Z. 21
L.K. " " " 8
L .K. " " " 13
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Uhren: Z.K. I.Z. 51 (2758)
Z.K. 7
M.N. 5o (8) Zanek
Ji.N. 1 Zanek
M.N. 6 Zanek
Z.K.

M.N.

I.Z. 61
I.Z. 42

2 Zanek
Z.K.I.Z. . 35 

--- 321
M .N. 4
Z.K. I.Z. 36

----  492 
----  23344

M.N. 9 2Janek
M.N. 11 2Janek
Z.K. I.Z. 6o

—— 01658
M.N. — 7 Zanek
Z.K. I.Z. 54
M.N. — 3 Zanek
Z.K. I.Z. 52
M.N. — 8 Zanek
Z.K". I.Z. 47
Z.K. I.Z. 7o
M.N. — . 5 Zanek
M.N. — lo II
Z.K. — 8

Bronżerelief ohne Nuunner 
Bronzefigur 43o

631 
ohne Nuinmer

" Łi.N. 51 Zanek
Bronzegruppen 328 

" ohne Numiaer
Bronzekopf Z-P-I al
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Bronzeurne 0142 Zanek
BronzegefaB mit Uhr 00I5

" 3092
" Aschenbecher Z.K.58
” Schreibzeug B IV 54

1 Klingę! M.N. 5° (lo) Zanek
1 Federbehalter ohne Nummer
1 Briefbeschwerer Z.K. 75
1 " M.N. 50 (11) Zanek ■
1 Thermometer M.N. 5o (1) Zanek
1 Bild Abendmahl 2528
Urnen 0I7I6, lic lo
1 Figur o2685
1 Figur mit Urnę 365
1 " " " 564
1 Urnę Z.K. II-c-54
1 Schatulle M.N. 5° (4) Zanek
1 Schreibzeug Z.K. lo
2 Obelisken auf Sockel 425
1 Divan mit Frau (Severs) I068
2 Hund Bronze ohne Nummer
3 Gruppen auf Glassookel ohne Numraern
1 Bronzegruppe 489
1 Flasche 284
1 Sockel 253
1 Briefbeschwerer aus Glas Z.K. 76
1 Bronzegruppe ohne Nummer

15 Schiisseln Messing,innen verzinnt ohne Nr.
1 Bronzeschiissel Z.P. 23o
1 Blechschiissel ohne Nummer
1 DreifuB ohne Nummer
1 Holzdeckel ohne Nummer

88 Bronze-und Messingleuchter einfach
191 silberne Leuchter einfach

8 " " 2-3 armig
58 Bronzeleuchter mehrarmig
25 Vasen verschiedener Formen
4 Tafelaufsatzę
2 Urnen
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Plastiken aus Holz: 1 Pieta .
1 Maria
2 Christus
3 Mann

■ ■ 1 Pieta
2 Maria
1 Heiliger
2 Christus
3 Bischof
4 Maria
5 Heilige
1 Heilige
2 Maria mit Kind
3 Christus
6 Hirschgeweihe
1 Pagode aus Ton
2 Relief im Rahmen
1 Holzrelief im Rahmen 76?o3
3 Obelisken P.I.J 14
I Bronzesoldat ohne Nummer
J Bronzefigur ohne Hummer
J . tt !» łt

1 "
2 Wachsplastik im Rahmen M.N. 5594
1 Reliefstickerei im Rahmen M.N.W. 44411
1 Steinrelief 8960 (7566)
1 Steinrelief M.N.W. 1749
3 Bronzemórser
Diverse V/andarme,Polenluster,Luster u.Bestandteile
7 Steiribiisten bezw.Kopfe 
versohied.MurTiorsteine u.Platten fur Kamin
5 gusseiserne Tafeln fur Sappen
2 Eisten mit Glasern unausgepackt 
verschied.Slas s achen ,Glas er, Aufsutz e etc.
lo Reflektoren groB u. 58 klein
1 Uhrrad mit 2 blauen Halbkugeln auf letzterem 

Sterne
1 Koffer mit 8 Cham.pagnerku.be In u.Einsatz, 
4 Schiisseln aus Silber
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1 Tischaufsatz, 2 Marmorhalbkugeln auf diesen eine Steinsćhale 
mit Bronzeschlingen P.H. 1 - i
1 groBes Porzellanrelief Andrea della Robią 1435 - 1525.

2. Unbekannter Maler,. italieaische Schule 
Madonna mit Christus,Johannes Franziskus, Michael 
01 auf Kupfer Er. 832.

3. Thomas W i j i k , (1616-1677) Haarlem 
die Wascherinnen
01 auf Łe Łnwand,Er.746.

4. Francesko Casanova (1727-18o5) London,venezianische Schule 
Reiter
01 auf Holz, Er,92.

5. Uribekannter Maler,franzosische Schułe 
Bildnis der La Ferte Imbolt
01 auf Leinwand, Er,133 ?

6. Uribekannter Maler,franzosische Schule 
Bildnis der Maria Theresia Geoffrin 
01 auf Leinwand, Nr ♦ 132 ?

7. Roland Savery (1576-1639) hollandische Schule 
Hunde
01 auf Holz, Nr. 294.

8. Cornelis Suftleven (16o7 - 1681) 
Szene in einer Schenke
01 auf Holz, Nr. 7?4

9. Lormannes (?) IS.Jhdt. 
Portrat der Frau Malagowska 
Cl auf Leinwand, Nr. 455

9. Adrian Franz Bondewyns,(1644-1711) flamische Schule 
und Peter Bont (1658-17o2) 
Handelshafen
01 auf Leinwand Nr.83'1

11. Johana van der Lis, gest.1669 Hollander 
Frauen beim Baden
01 auf Holz, Nr.?47

12. Andreas Lonatelli (1660-1741) Italiener 
1'lusslandschaft mit Reiter
01 auf Holz, Nr.519
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22 silberne Teekannen
.1 " Zuckerdose
3 " Kaff eekannen
1 " Becker

1 Glas und SilbergefaB
5 Torteneinsatze aus Silber
6  er aus SilberSamovarhu.lt
7 kl.Zuckerdose aus Silber
8 Teller aus Silber
2 Schusseln aus Silber
6 Serviertabletten aus Silber
4 zweihenkęlige Zinnkriige
1 Humpen aus Zinn
1 Becker mit Henkel aus Zinn.
1 Holzbecher
1 Silberner Wandteller Heiligendarstelluag lo31
1 groBes aufgerolltes Bild
1 Bild einer jungen J?rau ołme Nummer
1 Christus M.N. 495
2 Bilder M.N. 645, 646
1 Bild Kub auf der Weide M.N. 46613
1 Bild Kranker Mann M.N. 63
1 landschaftsbild ohne Nummer.

Vasen: M.N.765o6, 127171, a, b, 74648, 76o58, 75o97, 126o96,
76o?5, 1262o8, a, b, 19872, 21o49, 175°3, 2o595, a, b, 
388o, 120934, 47617, 21o5o, 76447, 21o48, 124322, 1272o5, 
7392o, 7392o, 1639, 1272o8, 765°7, 125553, 76513, 16541, 
77038, 76514, 76508,126555, 126485,124442, 2734, 186482, 
76539, 126483, 126554,

Eruge: 126535, 126536, 126537, 17874.
Wandteller: 76512, 76521, 127201, 22475, 124371, 76528, ?656o, 76544, 

76511, 76542, 76543, 22476, 21113, 76522, 126559, 7653o, 
76524, 22471, 22474, 76525, 2o882, 76523, 22486, 22473, 
76520, 765o2, 22472, 127202, 76510,765o9, 7655o3, 1272o3, 
74616.

2 Chinesenfiguren 1262o7, 1262o6
2 bemalte Tonplatten, 46267, eine ohne Nurnaer 
1 Marmorbiiste 126582
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12. , lS.Jhdt.L.E.Lormaim.es
Portrat der Lady Momctaya in turkischem Kośbom.
01 auf Kupi'er, Nr.772

13. Uribekannter Maler.hollandische Schule 
Hemie mit Kiicken

01' auf Leinwand, Nr. 7o3

14. Unbekannter deutscher Maler 
Winterlandschaf t
01 auf Leinwand, Nr.268

15. Hubenskopie
Das Pelzchen '
01 auf HoIz, Nr.329

16. Arie de Vois (163o—I680) Hollander 
Allegorische Szene
01 auf Holz, iTr.516

17. Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774) Dcesden 
Greisenkopf
01 auf Holz, ITr.83

18. Govaert Plirick (1515-166o) Hollander 
Greisenkopf
01 auf Holz,Nr.87

19. Uribekannter Maler,flamische Schule 
Landachaft mit Wald und Berghintergrund 
01 auf Kupfer,Nr.830

20. Uribekannter Maler,italienische Schule 
lachender Frauenkopf
01 auf Holz, Nr.518

21. Uribekannter Maler,hollandische Schule 
Diogenes ais Bettler
01 auf Holz , Kr. 3og-

22. Daniel Yertangen (1586-1667) Hollander
Nymphen und Sjtyr
01 auf Holz,Kr.115
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25. Unbekannter Maler
Hafen
Pasteli,Nr.306

26. Hrancois Guerin,gest.1791,franzosische Schule 
Harf enkonzert
Cl auf Leinwand, Nr.27o

27. Unbekannter Maler
amazone
01 auf Holz, Nr.96

28. Unbekannter Maler,italienische Schule 
Lachender Prauenkopf
01 auf - Holz, Nr. 917

29. Cornelius van Poelemburgh (1786-1867) Hollander 
Nymphen und Sytyre
01 auf Kupfer,Nr.759

30. Unbekannter Maler
Gebirgslandschaft mit Stadt
01 auf Holz, Nr.52o

31. Unbekannter Maler, italienische Schule 
Beschneidung
01 auf Leinwand, Nr. 3o4

Jo. Unbekannter Maler
Heilige Pamilie
01 auf Leinwand, Nr.776

32. Unbekannter Maler,franzdsische Schule 
Portrat des Duc de Joyense
01 auf Holz, Nr.271

33. Jean Louis de Marne 
Uberbringung des Brautgutes 
01 auf Leinwand, Nr.778

34. Unbekannter Maler der flamischen Schule (Pot?) 
Portrat. einer jungen Prau

■ 01 auf Holz, Nr.lo7
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34. Uribekannter Maler, hollandische Schule 
Liebesszene
Ol auf Holz, Mr. 513

35. Uhbekannter Malej?
Bildnis eines Greises
Ul auf Leinwand,Hr. 452

36. Uribekannter Maler,franzbsische Schule 
Pottrat eines Hauptmannes zu'Pferde 
01 auf Leinwand-, Nr.755

37. Franziskus de Paula (163g-174o)
■ Łandschaft mit Spaziergangern

01 auf Holz, Nr.76o
38. Unbekannter Maler,flamische Schule 

Kampf Jacobs mit dem Engel 
01 auf Kupfer,Nr.122

39. Adrian van der Werff (1659 - 1722) 
Loth und Tochter 
01 auf Holz,lir.71o

40. Franzesco Casanoya (1727 - 1So5) venezianische Schule 
Kampf zwischSn polnischer und tiirkischer Kavallerie 
01 auf Leinwand, Nr.76?

41. Peter van Daynum, geb. 162o 
Stilleben

■ 01 auf Holz,Nr.266
42. Peter van Daynum,geb.l52o 

Stilleben
Ol auf Holz,Nr.3o9

43. Unbekannter Łollandischer. Ealer
Fis chfang
Ol auf Holz,Kr.743

44. Guiseppe Sacconi
Kopie des Werkess Łiuse der Dichtkunst (Połci 1616-1686) 
Aąuarell, Hr.771
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45. Unbekannter Maler
Hafen
Emaille-Malerei. Nr.269

46. Unbekannter Maler
Hafen
Emaille-Malerei,Nr,5o? Gegenstuck zu Nr.269

47. Unbekannter Maler,Flamische Schule 
Speisung der 5000 
01 auf Kupfer Nr.75?

48. kjuisin van Brekelenkam. (vor 1648 - 1668) 
Eremit
01 auf Holz,Nr,lo6

49. Unbekannter Maler
Kopie der Madonna Tizians
Cl auf.Kupfer

50. 01 auf Holz,Nr.762

51. Kopie nacłi Moweraami (1619-1669) 
Szene vor einem Pferdestall 
01 auf Holz,Nr.828

52. Cornelius Saftleben (I607-I68I)
Tanz in der Śchenke 
01 auf Holz,Nr.77o

53. Peter van Slingelandt (164o-1691) 
Portrat eines Gelehrten 
01 auf Holz,Nr.76?

54. Hendrik M.Sorgh (1611-1670)
Kbchin und Fischer 
01 auf HoIz,Nr.578

55. Kaspar Natscher (1639-1684) hollandische Schule 
Sangerin und Geiger 
01 auf Holz,Nr.769

56. Don Gerard (1613-1675) Leyden Rembrandtschuler 
Geiger
01 auf Holz,Nr.295
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57. Palmedes Antoni (16ol-1673) hollandische Schule (1654) 
Wachstube
Cl auf Holz, Ńr.lo5

58. Pieter Brueghel II Hollenbruephel (1564-1638) Holland.
Yersuchung des HI.Antonina
01 auf Holz,Nr,465

59. Maniocki Adam de (1673-1757)
01 auf Łeinwand,Nr.48o

60. Adam de Maniocki (1673-1757)
Grafin. Lubowinski geb.Lubieński
01 auf Łeinwand,Ni-, 31

61. Adam de Maniocki (1673-1757)
Grafin Lubowinski geb.Rybiński
Ol auf Łeinwand,Nr.94

62. Peter Subleyras (1699-1749) spanische Schule 
Sybille
01 auf Łeinwand, Nr.282

63. Adam de Maniocki
Prau Orzelski (17o2-1769)
Nr.481

64. Jakob Jordaeirs,der Altere (1593-1678)flamische Schule 
01 auf Holz,Nr.445

65. Unbekannter deutscher Maler
Madame de Bourwue,Tanzerin des Dresdener Baletts-Aug.II
01 auf Łeinwand,Nr.773

66. Adam de Maniocki
Jakob Rybiński.gernalt 1726
01 auf Łeinwand,Nr.477

67. Unbekannter Maier 
Grafin Thomatis 
01 auf Łeinwand,Nr.292

68. Marcello Bacciarelli
Grafin Thomatis
01 auf Łeinwand,Nr.3oo
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69. Godefried Schalken (1645-17o6) hollandische Schule 
Maria Magdalena In der tfiiste
Ol auf Leinwand, ITr.lll

70. Jean Prancois Gille Volson (1753-18o3) frąnzósische Schule 
Andreas Graf Mokronawski,pinx ±77o
01 auf Leinwand, ar.295

71. Kraft.Deutsche Schule 1767 
Grafin Potocka geb, Ossulinski 
01 auf Leinwand, Sr.276

72. Kraft.Deutsche Schule,1767
Grafin Lubowinski,geb.Czartoryski
01 auf Łe inwand,Sr.281
Unbekannter feler
Grafin Potocka
0'1 auf Leinwand,Sr.86

74. Adam de Maniocki
Harscha.il von Sachsen.Heinrich Flemming Pinx.l73o
01 auf Łeiny;and, Sc. 484

75. Adam de Maniocki (1673-1757)
Hrau von Montmorenjcy
01 auf Lei nwand,Nr■485

76. Boi Perdinand (I6I6-I680) Hembrandtschuler 
Alte Prau
01 auf Leinwand,Nr.74

77. Unbekannter Malec
Rirstin von Kurland Biron
01 auf Leinwand,Nr. 82

78. Marcello Bacciarelli
Madame Sapieha geb.Lubowinska
01 auf Leinwand,Nr.91

79. Unbekannter Maler,pinx 1725
Hetmana Adam Sieniawek! 1726
01 auf Leinwand,Nr.482
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80. Unbekannter Maler,pinx 1728 
Hetmana Stanislaus Dehb-Off 
01 auf Leinwand, Sr.489

81. Unbekannter Maler 
Hetmana. Jos.Potocki 
01 auf'Leinwand, Kr.476

82. Anton Rafael Mengs (1728 - 1779) 
Sir Charles Hanbury Williams 
01 auf Leinwand, Nr,116

83. Unbekannter hollandischer Maler,nach Wouwermann (Kopie) 
Kampfende Kavallerie
01 auf Łeinen,Nr.84

84. Kopie nach Bembrand van Rijn 
Selbstportrat 
01 auf Leinen

85. Adam de Maniocki 
Portrat des Jaen Szembeka 
01 auf Leinen Kr.488

86. Unbekannter Maler ,deutsche Schule 
Gartnerin
01 auf Holz,Nr.5o8

87. Antonie Watteau 1684-1721 
"La femme polonaise" 
01 auf Holz,Nr.4181

88. Perdinand Boi1 1648 
Portrat eines Jiinglings 
01 auf Holz,Nr.0944

89. Perdinand Boi’
Portrat eines jungen Madohens 
01 auf Holz Nr.797
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90. Unbekannter Maler
SchloB Belvedere
01 auf Łeinwand,Nr.114

91. Bild
Unbekannter Maler
Nr. 19

92. Unbekannter Maler
Bild Nr.749

93. 47 Kupferstiche mit allegorischen Darstellungen
folg.Nr.s 241, 278, 281, 286, 266, 259, 258

257, 26o, 261, 254, 27o, 262, 273
28o, 255, 294, 265, 242, 264, 284

287 , 2461J1 245279, 285, 283, 272,
277, 275, 276, 268, 274, 271, 267,
250, 282, 248, 249,
251, 256, 252, 288,

253, 269, 263, 
243.

G E M A L D E

Jt41igMś2he_Malerei

Luca Giordano
Tempelgang Mariens
17. Jhdt.Nat.Mus.Warschau Nr.631

Francesco Ubertini genannt i.Bacchiatica
Geiselung Christi
16.Jhdt.NMW 789

Bernardo Cavallino
Josefs Traum, 17.Jb.dt.
NMW Nr.1264o

Giovanni Francesco Barbieri,genannt il Guercino 
Betender Mam mit Kapuze, 17.Jhdt.
NMW Nr.728oo

568



Cultural Losses ofPoland DOCUMENTS

- 16 -

Italienischer Meister 
Geflugelter Putto ,17. Jhdt. 
Kimsthist.Inst.au der Universitat Krakau 
ohne Nr.

Italienischer Meister
Bartiger Mannerkopf, 17.Jhdt. 
MW J4168

Giovanni Batista liepolo 
Abendmahl, 18.Jhdt. 
BMW Nr.8

Italienischer Meister
Engel mit Krieger und Erauen 
17. Jhdt. NMW 126o92

Italienischer Meister 
Geflugelter Engel 
Nr.58189 Gerkunft?

Italienischer Meister
Bildnis eines bartigen Mannes,vielleicht Bemrenuto Cellini 
Kunsthist.Inst.an der Universitat Krakau 
ohne Nr.

Italienischer Meister
Jesuskind wird vor den Altar gebracht
17.Jhdt. Kunsthist. mst.a.d.Universit„t Krakau 
ohne Nr.

Italienischer Meister
Maria mit Kind und Johannesknaben und weibl.Figur 
Kunsthist.Inst.Krakau,ohne Nr.

Italienischer Meister in der Art des. Bernardo Strozzi 
Begegnung Mariens mit Anna 
MNW 127292

- Italienischer Meister i.d.Art des Barni Cianino 
Maria mit Kind und Johannesknaben
NMW 226345
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Italienischer Meister
Brustbild eines Matmes in Harnisch,17.Jhdt. 
ohne Nr. Herkunft?

Italienischer Meister
Maria mit Kind
Kunsthist.Inst.Krakau
Nr. 7516

Italienischer Meister
Maria mit Kind
17-Jhdt. Kunsthist.Inst.Krakau 722o

Italienischer Meister
Betende Krau
Kunsthist.Inst.Krakau, 
ohne Nr.

Italienischer Meister
Kopf einer weibl.Heiligen 
Kunsthist.Inst.Krakau
Nr.7526

Italienischer Meister
Ruhe auf der I?lucht,auf Marmor gemalt,17.Jhdt. 
Kunsthist.Inst.Krakau
Nr.8483

Louis Melendes
Stilleben mit Eruchtkorb und Blattern, 17.Jhdt.
W Nr.3o9

Guiseppe de Hibera
Heiliger Hyronimus,17. Jhdt.
NIW Nr.35811
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Desiderio Monsu
Ehantastische Palastarchitektur
BMW Nr. 11

Niederlandische_Malerei

Cornelius Saftleven
Die Unterwelt.sign.Saftleven 16o3
MW Nr.91

Pieter jan Sandredan
Inneres der Kirche in Lille 
sign.Peter Sandredan fecit anno 1635 
NMW Nr.34171

Pieter Aerzen (1508 - 1575)
Yolksszene 
MW Nr.12181?

Hollandischer Meister,17.Jhdt.
Lbwenhóhle 
BMW Nr.127175

Hollandischer Meister,1?.Jhdt.
Schlittschułilauf vor den Mauera einer Holland.Stadt 
Nr.953, Herkunft Warschau?

Hollandischer Meister,17.Jhdt. 
Das Liebespaar 
Kunshist.Inst.Krakau 
ohne Nr.

Hollandischer Meister 
Brustbild einer Prau 
Kunsthist.In^t.Krakau 
ohne Nr.

Rembrandt

SelbstbildniSjga^erung (Reproduktion) Kunsthist.Inst.Krakau o.Nr.
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In der Art d.Paulus Potter,17.Jhdt. 
Ziegenherde
Kunsthist.Inst.Krakau
Nr.7537

J. Bondewyn
Madchen mit Vogel,18,Jhdt.
Kunsthist.Inst.Krakau,Nr.7530

Ambrosius Benson
Sibylla Persita 16.Jhdt.
Nat.Mus.Warschau Nr.23

Christophel Pierson
Stilleben mit Homer u.Zitrone,17.Jhdt.
WS'S Nr. 621

Arian van Venne
Hastende Familie am J?euer,17. Jhdt.
NMW Nr.35788

William Homeyn
Vo'gelparadies
NW Nr. lol

Hollandischer Meister,1?.Jhdt.
Gelehrtes Gesprach
NW Nr. 27

Hollandischer Meister
Brennende Stadt
NMW Nr.35782

Hollandischer Meister
Bildnis eines Mannes mit Buch 
NMW Nr.46547

Hollandischer Meister 
Trankendes Madchen am Passe 
NMW Nr.33
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Peter Rysbrack
Landschaft mit Wagen und Reitera,1687 
Kunsthist.Inst.Krakau,ohne Nr.

?®3$§®łł®_MSł£E£i

Deutsoher Meister,17.Jłidt.
HI.Sophia
NMW Nr.l2o8J6

Deutscher Meister,15.Jhdt.
Verspottung Christi
NMiff Nr. 15

SE£322®ł®£^®_®®l®£®i

Pranzósisoher Meister,18.Jhdt.
Yenus und Amor
Kunsthist.Inst.Krakau
Nr.248

Pranzósischer Meister
2 Rundbilder die Lilliputanerin und der AAr
aus der Sammlung Pininski (Burg)
Nr.lo8 U.I09

?®i2®£®_5®5Sł£®_U22®^®S22®£_^®Ł£5®E

Jeremias Patriarch von Konstantinopel
Kunsthist.Inst.Krakau,ohne Nr.

Bildnis Kdnig Siegismund
Kunsthist.Inst.Krakau,Nr.52a
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Rómisoher Frauenkopf
Kunsthist. Inst .Krakau,Nr.8921

Reiterśchlacht, 19. Jhdt.
Kunsthist,inst.Krakau,ohne Nr.

Knabenbildnis,19. Jhdt.
Kun.sth.is-t. Inst .Krakau ,Nr. 7528

Bildnis eines stehenden Mann.es, 17.Jh.dt. 
Kunsthist.Inst.Krakau,ohne Nr.

Bildnis der Kdnigin Anna,16.Jhdt. 
Kunsthist.Inst.Krakau,Nr.7521

3 Frauen im Garten,19.Jhdt.
Kunsthist.Inst.Krakau,Nr.7539

Knahe mit Hund,18.Jhdt.
Kunsthist.Inst.Krakau,Nr.75^1

Bildnis eines biirtigen Móńchs,18..Jhdt.
Kunsthist.Inst.Krakau,Nr.792o

Maria mit Kind nach Albrecht Diirer 
Kunsthist.Inst.Krakau,ohne Nr.

Bartiger Mann mit Kappe, 17.Jhdt. 
Kunsthist.Inst.Krakau,ohne Nr.

Bildnis KónigJohann III.
Konig von Polen mit Familie 
Herkunft? ohne Nr.
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B_i_l_d_n_e_r_e_i

Weibliche Heiligje Holz,15.Jhdt.
Kunsthi st. Inst. Krakau
Nr.9953

Mannlicher Heiliger,Holz,15. Jhdt.
Kunsthi st.Inst,Krakau 
ohne Nr.

Kleine weibl.Heilige,Holz,15.Jhdt.
Kunsthist.Inst.Krakau 
ohne Nr.

Marmorrelief mit mannl.und weibl.Kópfen im Profil 
italienisch,16.Jhdt. 2 Stiick,Kunsthist.Inst.Krakau 
Nr. 7923 u. 7924-

K_u_n_s_t_h_a_n_d_w_e_r_k

Fayencetelle Warschau 1776 mit Blumendecor
Kunsthi st.Inst.Krakau
Nr.8171

Fayencetelle mit Relief Liebesszene,18.Jhdt.
Kunsthist.Inst.Krakau 
ohne Nr.

2 groBe Reliefs Kacheln mit Ornamenten 
Kunsthist.Inst.Krakau 
ohne Nr.

Ovale Lieberplatte mit Reiterschlacht
Kunsthi st.Inst.Krakau

Nr.7993
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Silberplatte mit Łandschaftdarstellung 
Kunsthist.Inst.Krakau,
Nr.7989

Silberplatte mit Reitergefecht
Kunsthist.Ins t.Krakau
Nr.8o33

Silberpokal mit Untersatz und ELgur des Bacchus 
Kunsthist.Inst.Krakau
Nr.7997

Silberplastik,Amor tragt einen Becher 
Kunsthist.Inst.Krakau 
ohne Nr.

Silberplastik,Amor mit Schale
Kunsthist.Inst.Krakau
Nr.8o22

Bronzestatuette des Marc Aurel
Kunsthist.Inst.Krakau 
ohne Nr.

1 Bronzemórser,16.Jhdt.
Kunsthi st.Inst.Krakau 
ohne Nr.

1 Turkenzelt,17.Jhdt.
Kunsthist.Inst.Krakau 
ohne Nr.

1 Gobelin mit 3 Nrauenfiguren auf Kamei 
Kunsthist.Inst.Krakau
Nr.7559
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1 Dose Nr. 8134
1 Vase 48
1 MeBgewand 7853
2 Leuchter Z.k.I-I 587,593
1 Bacchusbiiste ołme Nr.
1 kleiner Aufsatz tt tt

2 Kamille aus Marmor - tt tt

2 Heizkbrper aus Eisen tt tt

2 Wappen aus GuBeisen tt tt

3 Polenliister tt tt

2 Bilder Wawel lo8 u.lo9
1 Van der Velde 56
1 Bild M.N. 4J693
1 Teekarme Silber
1 Kaffeekanne Silber
1 Kaffeekanne Silber
9 Glasluster
1 silberne Teekarme

• 2 Vasen mit Blumen feeiialt
1 Topf mit Blumen verziert
2 gerahmte Biedermeierbilder (01)
1 gerahmtes Łandschaftsbild (01)
1 Landschaft (01)
1 Toribild, Hirte mit Scbaf ołme Nr.
1 Schiissel auf Sockel 74616
1 Teller 126559
1 Teller 22486
1 tt 21113
1 tt 76560
1 tt 22475
1 u 22476
1 tt 76543
1 II 16542
1 tt 76522
1 tt 76511
1 tt 76525
1 tt 20882
1 tt 22472
1 tt 76524
1 tt 76544
1 tt 76513
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1 Teller Nr.76528
1 Scffiissel 124J71
1 tł 73634
1 Behalter ? 76o76
1 Vase 126553
1 tł 11-22 M.N. 126555
1 Vase mit Untersatz 124506
1 Ił 77038
1 11 76514
1 tt 76513-
1 tł 76541
1 tt 765o8
1 Tł 127208
1 II 73686
1 " mit Deokel 1639
1 Porzellanfigur 126347
1 " biiste 126582
1 Silberschiissel 124718
1 ił tl 126114
1 tt tl .2226
1 tl tl 74455
1 Silberplakette 2787
1 » n 17591
1 Miinzbecher ohne Boden ohne Nr.

Etiopie auf Kart en genaht 31854
1 Giirtel 72413
1 tt 31563
1 11 28o3
1 Ił 72513
1 tt 4148
1 Halskette 76695
1 tł 17455

1 Teil einer Kette 128158
1 tl tl tt 1286o
1 Halskette 4152
1 Giirtelkette 4149
1 tt 4146
1 11 4144
1 GiictelsohlieBe 724o5
1 tł tł 724o4
1 ” tł 31551
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1 Vase
1 . "
1 "
1 "
1 "
1 "
1 ■’
1 "
1 "
2 Tontafeln bemalt
1 Dose
2 '•
3 "
4 Knbpfe
1 Dose
1 "
1 "
1 Tasse mit Untersatz
1 ” ” ”
1 ” ” ”
1 Zuckerdose mit Untersatz
1 Schiissel
1 Milchkrug
1 einzelner kl.Deckel 
Porzellanfiguren

1 Bernsteindose 
darinnen eine SchlieBe 
u.l Ring

2 Glaspokal mit Deckdl
3 Giirtel
4 Religuienplatte mit Koralle
1 ffagd.besteck mit 4 Messęra
1 Paar Pistolen
2 "
1 Elfenbeinstab
2 Uhr
3 SchlieBe
1

Nr. 21o$o 
76447 
7392o

124J22 
127205
21048 
7592° 
76507

126485 
76536,76535

124232 
23393

124286 
124336,124335
75543 
33986 
34193 
19874

124494 
74857

124236 
124266 
124387 
ohne Nr.
34o9o,124282,22649, 
72869,22645, 124281 
77120, 46264, 46264 
34498
3o357 
75389 
19656
74ol4 
ohne Nr. 
74736 
4361 a,b, 
74735 a,b, 
ołme Nr. 
75337 
35766 
7394o
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1 Halskette 4173
6 Sterna u.sw.am Bing 1112
1 Medaillon 127381
1 KompaB 126062
1 Uhr 32318
1 " 2324

1 " 76142
1 Giirtel 34131
1 " 72514
1 Prunkkoffer 4378
Glassachen 17o5,19691,19236,23218 

18492,12o57,23214,18512 
19825,23224,23216

1 Teekanne (Korze) ohne Nr.
2 Glaser 7937,7938,
1 Glas mit Deckel 7939
1 Schale (B) ohne Nr.
1 Teekanne blau 79oo
1 Schale 7884
1 Glas 7974
1 Glas mit Deckel 7979
Glaser 7982,7946,7947,7976, 

7950,7942,7978,7929, 
7962,7982,7986,7975, 
7973,7959,7961,7977,- 
7943,7935,7961,7977, 
7943,7935,7961,7961a

1 Glas mit Deckel 7927
1 TintenfaB 7981
Glaser 7925,7980,7936,7963, 

794o,7931,79o5,ohne Nr.
Teller 7899,7912,7897,7885, 

78o9,7889,79o2,818o, 
8179,8175,8178,8178,

14244,8146,8181,7910,
7906,7916,7915,7907,
8174,79°4,ohne Nr.

Tassen 791o,7889,7896,79o9, 
7913,7906,7998,7912, 
7897,7911,7885,7897, 

7899,79o7
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1 Vase Nr.
3 Kriige
Teller
Glaser

1 kl.Bild
2 Miniaturbilder
Uhren

3 Kompasse
3 Miniaturbilder
2 Zinnteller
3 Dosen
3 Racher
Lóffel

Miinzenbeoher

1 kl.FaB
1 Dose
GiirtelschlieBen

1 Weckuhr' in Turmform
1 Glasbecłier
1 Keloh
1 Monstranz mit Sense
1 Munzhumpen
1 Becher
6 Metallteller
1 Schreibzeug
2 Fmguren
1 Messer
2 Untersatze
1 Krug
1 Dose
1 ki.Relief
1 Miniaturbild
1 Teller
3 Dosen
5 Gobelins 

Krosnowkich 1443,

8oo
8184,8185,7755 
7750,7753,8172,8419 
7964,7950,7928,7932, 
181,7934

7552 
7553,7621, 
8o83,3428,8o84, 
8086,8082 
8219,8218,8216 
7549,8014,ohne Nr. 
7991,7992 
8o8o,8136,8133 
8068,8065,8067
8o63,8o48,8o59,8050, 
8o47,8&51,8o49
8o26,8ol7,80I8,8o25, 
80I6
8oo2
8034 
7586,7586,7586,7587, 
7768,7762 
ohne Nr.
7965
18957,oben loolo 
ohne Nr.
8ol5
8ol3 
8003, 
8386, 
7446,7547 
82o4
8o77 
ohne Nr. 
8138 
6144 
7544 
7546
8o69,8006,8140 
2 St.ohne Nr.

NM.121671,1.£.18 Z.K.
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2 groBe Brokatdecken oime Nr.
3 groBe Teile Wandbrokate " "
4 rotę Seidendecke mit gelben. Sternen " "
i Tischdecke.mit Krone gestickt " "
5 griine Seidendecken " "
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Set CfM Difttiitts fttaftau 
im «Mtnaigout>etnnn«nt 

ffic Mt befetjten polui|(f)en «tbirtc 
Abtlg. Kultur und Unterricht. 
KU-U- ^7 -4o

fitahau, der?5- Apiil 194o.

Sy/Bl
Au den.
Yerwalter der Bergiimgsstelle 
Herrn Riedel 

feg=g=Ł&=s > 
Neue Biblioth.sk .

Grund einer Vereinbarung zwischen Herrn. Hofrat Dr. Watzke und Herrn. 
Mayer wiW.die irrtiimlich in die Bergungsstelle gebraohte Bibliothek 
fruheren Handelshochschule in Krakau nach der ul.Gołębia 15 uberiuhrt.

Der Oberbringer dieses Schreibens ist beauftragt^ die „berfuhrung vorzu 

nehmen. A*

Auf 
Dr. 
der

Formblatt 11.

Ał Ą. L ~.{

Do wiadomości: Kierownik Placówki ds. ochrony 
Pan Riedel, 
Kraków Nowa Biblioteka.

Na podstawie umowy pomiędzy Panem radcą dwornym Dr Watzke i Panem Dr Meyerem 
zostaje, przez pomyłkę do placówki ochronnej przyniesiona biblioteka byłej Szkoły Handlowej 
w Krakowie przeniesiona na ul. Gołębią 13. Okaziciel tego pisma jest upoważniony do podjęcia 
przenosin.

To: Head of the safeguarding office
Mr Riedel,
Cracow New Library

On the grounds of an agreement between Mr Court Councellor Dr Watzke and Dr Mayer, the 
library of the former business school in Cracow, erroneously moved to the safeguarding office in 
Cracow shall be transferred to Gołębia Street 13.

The bearer of this document is entitled to undertake the transfer.
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Kraków,24 czerwca 1843

DODATEK

Niemcy - naród złodzieji.

Dawny"naród poetów i filozofów" przeobraził się w naród morder
ców i złodziej!. Ktokolwiek i kiedykolwiek odważyłby się są
dzić inaczej, tego przywalimy górą dokumentalnych faktów.Emigra
cyjny rząd polski w Londynie wezwał cały naród polski do prowa
dzenia regestru zUbssni i zbrodniarzy niemieckich i przekazywa
nia tych materiałów Kierownictwu Walki Cywilnej. Ze zaś bratem 
bandyty jest rabuś - jesteśmy obowiązani do prowadzenia takżer 
i list złodziej! z pod znaku swastyki, aby wiedzieć /i dowieść, 
światu/, że niemcy w Polsce dzielą się na tych,którzy odbierali 
nam życie i tych, którzy odbierali nam mienie.
Rozpoczynamy druk długiego pisma kradzieży,dokonanych w Polsce 
na szkodę narodu polskiego przez uczonych^niemieckich.Tymczasem 
ograniczamy się do działu sztuki i zabytków, na które rzuciła 
się chciwa rabunku horda,zachęcona rozporządzeniem Gen.Guberna
tora z dnia 16.12.1939. Wszystko działo się tu oczywiście na 
podstawie prawa,wydanego przez rabusia dla złodziej!,którym 
patronował."Der Sonderbeauftragte" fur die Sicherung der Kunst 
und Kunstguter". Zwykły rabunek zaczął się nazywać"zabezpiecze- 
niem"/Sicherung/. A kiedy już wszystko,co tylko w GG. podobało 
się udoktoryzowanym złodziejom,zostało,"zabezpieczone",wtedy 
z właściwą niemcom perfidią obwieścił światu "Ostinsti tut" 
w Krakowie", że wszystkie wartościowe dobra kulturalne w Polsce 
zostały "Sichergestellt".

Stopnica.
1/. Z kościoła parafialnego zabrano srebrny,złocony kielich, 
Kazimierza Wielkiego, wykonany w r.1360 r. dar króla dla kościo
ła w Stopnicy. Na podstawie tego cennego zabytku widnieje napis: 

"Calix regis Casimiri".
Zdobią go sceny z życia Chrystusa i M.Boskiej.

2/. Relikwiarz z r.1370, srebrny, częściowo zlecony, z ozdobami 
trybowanymi i napisem fundacyjnym:"Cas.rex Roloniae fecit 
caput istud in honore sanotae Mariae Magdalenae".

3/. Sześciościenna skrzynka na relikwie,srebrna,częściowo złoco
na,z sześcioma obrazkami rytowanymi i jednym,malowanym na szkle.

Zabytek z końca XV w.

Rzeszów.
4/. ze zbiorów X.Lubomirskich w Rzeszowie skradli niemieccy histc 
rycy sztuki obraz olejny na płótnie:"Maria z Dzieciątkiem". 
Dzieło malarza weneckiego z pierwszej połowy XVI w. w stylu . 
malarstwa Tycjana.

Sandomierz.
5/. Ze skarbca diecezjalnego w Sandomierzu zabrali niemieccy
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profesorowie złodziejstwa srebrny krzyż z r.1330,zdobny w sceny 
z życia Chrystusa i drogie kamienie,wykonany prawdopodobnie przez 
złotników kolońskich. 0 zabytku tym napisał hitlerowski inwentary
zator, że został on zrabowany/!/ przez Władysława Jagiełłę po bit
wie ęod Tannenbergiem w r.1410, jak wiele innych dzieł sztuki 
z kościołów niemieckich /!/ i podarowany do kościoła w Sandomierzu 
"na wieczną pamiątkę wielkiego zwycięz«twa nad niemcami".

6/. Ztegoż skarbca zabrano część ołtarza,średniowieczny obraz 
"Pokłon Trzech Króli", z Muzeum Diecezialnego w Sandomierzu,

7/. Łukasza Cranaoha Starszego /1472 - 1553/ obraz "Maria z Dzie
ciątkiem i św.Katarzyna"/ w tle krajobraz pagórkowaty z drzewami 
i tęczą/.

Dukla.
8/. Ze zbiorów hr.Tarnowskiego "zabezpieczyli" hitlerowscy miłośni- 
cy^sztuki cenny obraz "Jan Chrzciciel", którego autorem jest hisz
pański malarz Juseppe de Bibera /1588 - 1656/. Sm.Jan jest przed
stawiony jako młodzieniec okryty skórą i czerwonym sukhem, klęczący 
na tle krajobrazu.

9/. Dywan brukselski,tkany około 1580 r. przedstawia Dawida i klę
czącego przed nim Abigaila. Obramienie figuralne symbolizujące 
10 miesięcy.

Wieliczka.
10/. ^"Obrońcy chrześcijaństwa i kultury europejskiej", dopuścili 
się świętokradztwa,rabując ze skarbca kościoła parafialnego w 
Wieliczce monstrancję srebrną, pozłacaną z r.1490, ozdobioną 
ratowanymi postaciami świętych, sześcioma aniołami pod baldachimem, 
a u szczytu w wieżyczce postacią Frasobliwego oraz Ukrzyżowania 
z M.Boską i Joachimem.

Tarnów.
11/. Ze skarbca katedry tarnowskiej skradli uczeni niemieccy srebr
ny, pozłacany kielich gotycki z końca XV w. wykonany przez 

złotnika krakowskiego, zdobiony rytowaniem i emalią drucikową 
/węgierską/, oraz z tych samych czasów.

12/. Kielich złotników siedmiogrodzkich, podobną techniką wykonany. 
Z Muzeum Diecezialnego zabrali profesorowie złodziej stwa "obraz 
temperowy na drzewie, znajdujący się dawniej w Bieczu "Sw.Katarzyna' 
dzieło malarza śląskiego lub czeskiego, pochodzące z pracowni sądec
kiej z r.1410.

13/. Obraz "Misericordia Domini" z r.około 1425,obraz temperowy na 
drzewie,znajdujący się dawniej w kościele w Zbylitowskiej Górze 
"Chrystus u studni z M.Boską i św.Janem".

14/. "Opłakiwanie pod Krzyżem obraz malarza śląskiego z r.około 
1450 przedstawiający Józefa z Arymatei i Nikodema trzymających 
ciało Chrystusa na białym całunie, M.Boską klęczącą,św.Jana i 
innych.

15/. "Maria z Dzieciątkiem",rzeźba artysty śląskiego z r.około 
1350 znajdujący się dawniej w kościele w Grywałdzie.
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16/. "Sw.Anna Samotrzecia",rzeźba polichromowana z lat około 
1490 pochodząca z pracowni Wita Stwosza /pierwotnie w Olszynach 
k/Tarnowa.

17/. "Maria Egupcjanka", rzeźba z pracowni Wita Stwosza z lat 
około 1490,znajdująca się dawniej w kościele w Olszówce k/Rabki«

Sucha.
Ze zbiorów hr.Tarnowskich w Suchej "wyeliminowali" hitlerowscy 

miłośnicy sztuki następujące dzieła:

18/.Jana Lampiego Starszego /1751-1839/ portret hr.Korduli Potoc
kiej/, żółty staniczek,welon,czerwona poduszka/.

19/.Piotra Lastmanna /1583-1633/ obraz mai wany w r.1614 na drze
wie "Rzymska ofiara", przedstawiający pochód ofiarników z kapłanem 
na czele.

20/.Jana van Miervelda/1567-1641/ portret pana w czarnym berecie 
i czarnym ubraniu z bogatym kołhierzem.

21/.Piotra ITasona /1612-168O/ portret mężczyzny w kołnierzu koron
kowym zr.1641.

22/.Dawida Teniersa /161O-169O/ obraz przedstawiający pustelnika 
siedzącego żksiążką przed grotą.

23/oJana Terholje /165O-1693/ skrzypek w strojnym ubryniu przy 
stole z nutami - obraz olejny.

24/.Jakuba Marieschiego /1711-1794/ - obraz architektury fantas
tycznej .

25/.Bon Veroneza"Znalezienie Moj żesza",obraz przedstawiający nad 
brzegiem rzeki córkę faraona,która odbiera z rąk służebnicy małego 
Mojżesza.

26/.Gosparda Dugheta albo Poussina /1615-1655/ krajobraz bohater
ski z górami,zamkiem i postaciami.

27/.Pastwą niemieckich bibliofilów,wasłanych przez Goringa na 
"łowy" do "GG. ,padła w zbiorach Tarnowskich sławna biblia Branic- 
kich,łaciński rękopis na pergaminie,pisany po roku 1300 na 428 
stronicach a zawierający 68 miniaturowych scen biblijnych, wiele 
inicjałów,arabesek itp.

28/.Brązowy,złocony wkład do stołu/składającego się z 5 części/. 
Cokół zdobny w trzy tańczące Menady,niosące kosz z owocami.Praca 
francuska z końca XVII w.przypisywana Thomisemu z Paryża,podobnie 
jak

29/. Brązowa,złocona ozdobą stołu,składająca się z dwuch okrągłych 
luster i amorków trzymających winne latorośle.
30/.®ego samego prawdopodobnie pochodzenia dwa francuskie świecz
niki stołowe z brązu złoconego,zdobne na cokole w dwie kobiety 
w strojach greckich oraz takież

31/.Dwa świeczniki,zdobne u cokołu w cztery dziewczęta tańczące.
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DODATEK.

c.d.

Memcy - naród złodziei.

W dotychczasowym rejestrze skradzionych -w Polsce dzieł sztuki 
uderza stosunkowo mała ilość rzeczy polskich. Paltem jest nie
zmiernie charakterystyczny dla umysłowości ludzi, którzy w ślad 
za Wehrmachtem i Gestapem przybyli na nasze ziemie. W nienawiści 
do Polaków i wszystkiego co polskie, orzekli oni: "Polska nie 
zasługuje na naszą uwagę". "Uczeni" hitlerowcy są przekonani, 
iż Polska nie wytworzyła takich dóbr kulturalnych, które byłyby 
warte ich "zabezpieczenia" i "pielęgnowania". Z takim sądem nikt 
z Polaków walczyć nie będzie, bo nie zależy nam i nie wolno 
nawet przekonywać "uczonych" niemieckich, że jest inaczej. Wręcz 
przeciwnie, zależy nam na tym aby jak najdłużej i najskuteczniej 
bronić naszej sztuki i zabytków od niemieckiego "zabezpieczania". 
Memniej wynik takiego stosunku niemców do naszej kultury jest 
zastraszający. Wszystkie zbiory i muzea zostały tak doszczęt
nie oczyszczone z dzieł sztuki obcej, ilustrującej wielkie prądy 
historyczne, że pod tym względem znaleźlibyśmy się niezawodnie w 
ostatnim szeregu narodów europejskich, gdyby ta grabież jakiej 
dokonano w Polsce, nie została nam powetowana. Me dziw zatem, 
że pastwą niemieckich opiekunów padło przede wszystkim 

muzeum xx» Czartoryskich w Krakowie, najzasobniejsze z pośród 
wszystkich muzeów w tolsce wybitne dzieła mistrzów europejskich, 
choćby tylko wymienić Leonarda da Vinci, Rafaela, Rembrandta 
i innych. Dziś sale tego muzeum oczyszczone zupełnie ze zbiorów, 
świecą poustkami i przeznaczane bywają na mieszkania prywatne. 
"Uczeni" niemieccy raportują Gttringowi, że "zabezpieczyli" tylko 
następujące dzieła s

Leonardo da Vinci /1452-1519/, portret Cecylii Gallerani, 
kochanki księcia Lodovico Ilmoro w Mediolanie, malowany w 
Mediolanie między 1483-1485.
Rafael Santi z Urbino /1483-1520/, portret mężczyzny w bere
cie i futszanym płaszczu. Z prawej strony widok na grobo
wiec Cecylii Metelli na via Appia, Rzym i Kampanię.
Thaddeo di Bartolo mistrz sieneński 71360-1422/, Ukrzyżowanie 
Chrystusa, obraz temperowy na drzewie. U dołu św. Jan i Maria 
wojownik, na prawo naczelnik na koniu i orszaki, a w górze 
anioł chwytający krew do kielicha.
Ze sztuki holenderskiej XV, XVI, XVII, w. padły pastwą nie
mieckich rabusiów:
Dirk Bouts /1420-1475/, Zwiastowanie Marii, obraz olejny na 
drzewie.
Dirk Bouts, Głowa Chrystusa.
Mistrz holenderski z połowy w. XV, Popiersie Marii.
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Portrecista holenderski z poł. w«XVI, Pani pisząca.
Joos van Cleve /?/ 71485-1451/, Maria z Dzieciątkiem.
Gerrit Adrian Berckleyde /1638-1698/, Pejzaż z Karlemu.
Rembrandt Harmensz van Riu /1606-1669/. Burza, obraz olejny 
malowany w r. 1638.
Z pośród malarzy niemieckich:
Hans Lues von Kulmbach /1475-1522/ Ołtarz Mariacki /1511/, 
fragment tryptyku.
Z malarstwa francuskiego :

Comeille de Lyon /?/ /1534-1574 ?/ Popiersie szlachcica w bere
cie

Mistrz francuski lub holenderski z drugiej poł. XVI w. Święta 
z książką, fragmenz temperowego obrazu na drzewie. "Uczeni" 
niemieccy "zaopiekowali się" również minaturami perskimi i in
dyjskimi, w które zasobne było Muzeum Czartoryskich. Ofiarą ich 
zachłonności padło
album, składające się z 24 miniatur perskich z XVI-XVII w.

Dwie mi ni atury perskie z II. połowy XVII w. wykonane przez ma
larza Mohameda Quasima z Tebris, jedna przedstawiająca 4 filozo
fów czytających książkę pod drzewem, a druga młodego szlachcica 
odwiedzającego dwóch mędrców.

Cztery miniatury indyjskie z II. poł. XVII w. 1/.Szych i sokolnik 
ze sokołem. 2/.Pani grająca przy księżycu w ogrodzie nad wodą. 
3/« Kobiety podające wodę jeźdźcowi hinduskiemu. 4/. Dama pod 
drzewem z dwiema służącymi.

"Profesorowie złodziejstwa" zaopiekowali się "również skarbami 
rękopisów biblioteki Czartoryskich. Zabrali bowiem sławne 
Pontificale Erazma Ciołka, łaciński rękopis krakowski z 1510 r. 
ilustrujące najlepiej, obok Codezu Behema, życie Krakowa w XVI w. 
Okładkę tego dzieła zdobi praca złotnicza z 1550 r. z wypukłym 
Chrystusem Ukrzyżowanym i Marią Magdaleną, a karty jego bogate’ 
iniciały, bordiury oraz miniatury z kościelnymi ceremoniami kra
kowskimi.
Modlitewnik holenderski z r. 1448 z 6-cio całostronicowymi mi n-i a- 
turami Ra pergaminie.
Księga turniejów, napisana przez króla Rene z Aujou, rękopis 
francuski z r. 1450, zawierający przepisy urządzania turniejów 
oraz 17 całostronicowych miniatur i scen z uroczystości turnip.~ 
jowych. Drugi egzemplarz tego dzieła znajduje się w Bibliotece 
Narodowej w Paryżu.
Traktat o miłości chrześcijańskiej, napisany w r. 1580 przez Mi
kołaja Houela dla króla francuskiego, Henryka III, zdobny w 21 
całostronicowych miniatur z przedstawieniem cnót ludzkich.
Niezmiernie cenny Ewageliarz tzw. Codez aureus Pultoviensis, ła
ciński skrypt z w. XII na pergaminie z okładzinkami wykonanymi
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w Limages -w w.XII-XTII i miniaturami spokrewionymi pod względem 
stylu z mszałem gnieźnieńskim i ewangoliarzem benedyktyńskim 
w Pradze. Zabytek ten należał ongiś do Biblioteki Tad.Czackiego 
w Warszawie, skąd przeszedł do zbiorów Czartoryskiego w Puławach. 
Modlitewnik z I poł. w.XIV z Ą- miniaturami i złotymi inicjałami 
na różowym i błękitnym tle, wykonanymi przez średniowiecznego 
iluminatora francuskiego.
Kronika Czeska Pribika z Radenina tzw. kronika Pulkowska, skrypt 
iluminowany na pergaminie, podarowany katedrze krakowskiej przez 
Zbigniewa Oleśnickiego w 1455, potem przeszedł do biblioteki Tad. 
Czackiego, a stąd do zbiorów Czartoryskiego,.
Modlitewnik z r. około 14oo, łaciński skrypt iluminowany na perga
minie, zdobny w 7 całostronicowych miniatur.
Gebeden Bock, holenderski modlitewnik z I poł, XV w., skrypt 
pergaminowy z 30 całostronicowymi miniaturami z życia Chrystusa 
i świętych.
Modlitewnik Agnieszki von Kląnemberg zwanej Laen, łacińsko-fran- 
cuski skrypt na pergaminie z I powł. XV w. ozdobiony 15 miniatu
rami z życia Chrystusa i Marii. W modlitewniku znajduje się wize
runek św. Agnieszki von Kląnemberg, odorujące Dzieciątko i Matkę 
Boską.

Lectionarium im diebus fertis, łaciński rękopis na pergaminie 
pochodzenia kolońskiego z r. około 1450, zdobny w 6 miniatur z ży
cia Marii.

Życie Chrystusa, flamandzki rękopis pergaminowy z r. 1478, nabyty 
w r» 1811 przez ks. Czartoryskiego z Klasztoru Karmelitów w Bruk
seli. Zawiera 11 miniatur przedstawiających życie Chrystusa.

Breviarium Franciscanum zawierający włoski rękopis pergaminowy 
z drugiej połowy XV w. z okładzinkami ozdobionymi emalią, posia
dający 9 całostronicowych miniatur i wiele bogatych inicjałów, 
znany pod nazwą Modlitewnika Zygmunta III Wazy, który dzieło to 
zakupił 26.7.1621.
Modlitewnik flamandzki z II poł. XV w., łaciński rękopis z 17 mi
niaturami przedstawiającymi życie Chrystusa, inicjałami, otokami 
i obrzeżami kwiatowymi.
Modlitewnik flamandzki z II poł. XVI w. rękopis łaciński z inicja
łami bordiurami i scenami z życia Marii. Na okładce Chrystus. 
Ukrzyżowany i Maria Magdalena.

Modlitewnik z II poł. XV.w., łaciński rękopis na pergaminie, wy
konany we Francji, zawierający 20 miniatur z 4 Ewagelistami 
i scenami z życia Chrystusa i Marii.
Modlitewnik francuski z XV.w., zdobny w 20 całostronicowych mi ni a- 
tur z życia Marii i świętych.
Modlitewnik flamandzki z XV.w. zdobny w 4 całostronicowe minia
tury ze świętymi i kwiatowymi obrzeżnikami. Dawniej własność Za
łuskich w Warszawie potem w roku 1798 Tad. Czackiego i wreszcie 
Czartoryskich w Puławach.
Obok obrazów i dawnych cennych rękopisów "zabezpieczyli" wysłan
nicy Mtthlmanna wiele cennych okazów grafiki, w które Muzeum Czar
toryskich było zasobne, a więc:
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Miedzioryt z II poł. XV -w. Ukoronowanie Marii, na którym 
Chrystus i Bóg Ojciec trzymają koronę nad klęczącą Matką Boską.

Sw. Barbara, midzioryt z II poł. XV.w. przedstawiający świętą 
z książką i palmą męczeńską.
Pokłon Trzech Króli, drzeworyt i pokolorowany z r. 1470.

Drzeworyt z około 1475.^pokolorowany, przedstawiający Ukrzy
żowanego, u dołu stoją św. Józef i Maria, po prawej stronie 
setnik i żyd.
Sw. Anna Samotrzeć, drzeworyt koloński z r. około 1480, z her
bem Kolonii św. Janem Chrzcicielem i św. Janem Ewangelistą.

Drzeworyt z r. około 1470. W środku Chrystus i Judasz, z boku 
Piotr i Malchus, któremu Chrystus ulecza ucho.

Monogram Chrystusa oraz symbole Ewangelistów, drzeworyt z II 
poł «XV.Wo

Sw. Hieronim klęczący przed krucyfiksem, drzeworyt z II poł. 
w. XV.

Sw. Gertruda, patronka od wyganiania czarów, irutowanie na 
metalu z w. XV.

Niemieccy "uczeni" postarali się również o "zabezpieczenie" 
niektórych rzeźb z Muzeum Czartoryskich, a więc:

Głowa młodzieńca, robota snycerska z lat około 1460, pozosta
jąca w pewnym związku z pracownią Mikołaja Gerhaerta von Leyden

Patrycjuszka, rzecz wykonana w bukszpanie przez Konrada Moita 
/około 1480-1551/

Putto z kości słoniowej z w.XVIIo Chłopczyk z piaskiem na le
wym ramieniu cofa rękę bojaźliwie przed skacząoym ku niemu 
psem.
Putto z bukszpanu, z lat po 1700, postać stojąca w rozwichrzo
nej szacie.

"Mecenasi" sztuki rzucili się jak kruki na wszelkie złoto 
i srebro, "zabezpieczając" :

Srebrny kielich pozłacany, górno węgierskiej roboty z II poł.
XV .w., obciągnięty w częściach ozdobami filigranowymi.

Puchar z muszli, mający u podstawy postać Neptuna, roboty 
norymberskiej z r. około 1600.

Srebrny, częściowo złocony dzbanek z około 1600 r., zdobny 
z głowy trybowane i rozety filigranowe.

Puchar myśliwski,,srebrny, pozłacany z w. XVII., zdobny w ema
liowane trofea myśliwskie. Na brzegu napis "Oendres du Cid et 
de Chimene."
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Gdański puchar srebrny, złocony z w. XVII. U podstawy bóstwo 
morskie spoczywające na żółwiu. Na brzuśce trzy postacie anio
łów i trzy sceny z bachantkami.

Puchar srebrny, roboty augsburskiej z w. XVIIo ozdobiony owocami, 
puttami, a na przykrywce postacią jadącą na delfinie.

Czara srebrna, pozłacana z w. XVII. roboty niemieckiej. U podsta
wy postać zwycięstwa, u dołu czary uapis niemiecki.

Krzywica z pastorału z miedzi pozłacanej. Limoges w.XIII. Ozdoby 
płasko rzeźbione smoki.

Talerz z limoges z w. XIII, z miedzi, emaliowany w barwach nie
bieskich i zielonych. W środku sidząca postać ludzka, na brzegu 
cztery herby.

Relikwiarz miedzi emaliowanej w Łimoges z w. XIII w koloradi 
niebieskim, białym i czerwonym. Na ścianach blaszkowazej szka
tułki anioły, u szczytu 3 łuki gotyckie.

Grzebień z kości słoniowej z wieku XIII. ozdobiony sceną stworze
nia Ewy, wypędzeniem z raju oraz emaliowaną postacią anioła 
i Chrystusa,

Francuska oprawa książki z w, XVIII. obita blachy złoconą, ozdo
biona drogimi kamieniami, kameami oraz płaskorzeźbą z kości sło
niowej Maria z Dzieciątkiem.

Zamek do skrzyni z r. 1510 w kształcie wieży, w środku baldachim 
z 3 postaciami.
Czara kształtu kuli z nakrywką ze lwem, z początku XVI.w., wyko
nana z kryształu górskiego w oprawie złotej. Na brzegu napiss 
"Drync Thomato deu Reynen Vin, dat. ist gut den Łinne dyn".
Na czarze przedstawione delfiny, bogowie i pory roku.

Puchar z kryształu górskiego z lat około 1600. Brzeg podstawy 
ozdobiony emalią drucikową /węgierską/. Na kielichu głowa maski 
z rogami baranimi.

Czara z topazu dymnego z około 1600 r. U góry maska, na ścianach 
dwiepalmety.

Czara z kryształu górskiego z w. XVII., której podstawa wysadza
na jest półszlachetnymi kamieniami.. Spodnia część ozdobiona 
płaskorzeźbioną winną latoroślą.

Waza wenecka z agatu z żyłkami awanturynowymi. Wiek XVII.

Talerz z Deruty z około 1500 r« fajansowy, malowany żółto i nie
biesko na białym tle.
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Fajansowy talerz hiszpańsko-maurytańgki z w. XVI. W głębi byk, 
na bokach kwiaty i trójkąty.

Fajansowy talerz hiszpańsko-maurytańgki z XV-XVI w. W środku 
krzyż złotożółty, zapełniony araboskimi.

Brukselski dywan obrazowy z pocz.XVI w., przedstawiający św.Annę, 
po bokach Józefa i Joachima i Boga Ojca w otoczeniu aniołów.

Brukselski dywan obrazowy z I poł. XVI w. W środku kobieta na 
tronie, przed nią rój kobiet, na lewo młodzieniec, na prawo para 
miłosna.

Brukselski dywan obrazowy z lat około 1600, przedstawiający po
chód rzymskiego wodza.

Perski dywan myśliwski z w<^XVI, przetykany nitkami srebrnymi. 
Tło bogate, kraobrazy, arabski i walki zwierząt. Wpływy chińskie. 
W obramieniu napis perski.

Dywan polski z w. XVII-XVIII jedwabny, przeważnie w barwach m p- 
bieskich. Motyw owocu granatu.

Dywan polski z w XVII jedwabny, przetykany srebrnymi i złotymi 
nićmi motyw arabesek i kwiatów.

Dywan polski z XVII-XVIII w. Motyw granaty i kwiaty.

Antepedium z końca XV w. jedwabne, z bogatym haftem i aplikacją 
z jedwabiu, złota i srebra. Przedstawia Niesienie krzyża, Roze
branie Chrystusa i Ukrzyżowanie.

Hełm burgundzki z lat około 153Op Przyłbica z wysokim grzebie
niem.

Morion włoski z II poł. XVI w., dwudzielny, okrycie z piór, po 
każdej stronie maszkaron w otoczeniu harpij, bajecznych postaci, 
węży i owoców. Zdobią go nadto cięte w żelazie postaci figuralne 
i ornamenty, częściowo złocone.

Żelazny, ozdobny puklerz z końca XVI w., znaleziony w r.1673 na 
poddaszu kaplicy św. Krzyża /w katedrze na Wawelu/ i ofiarowany 
Janowi III. Zdobi go obrazowo przedstawiona walka Konsantyna 
z Maksenciuszem pod murami Rzymu. W głębi Tyber, zamek św.Anioła, 
Panteon i kolumna Trojana. W chmurach Ukrzyżowany i anioł, który 
trzyma tablicę z religijnym napisem łacińskim.

Buława polska z lat około 1700, srebrna, grawirowana ze złoconą 
gałką.

c.d.n.
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III. Niemcy - naród złodziej!

Pisząc rejestr rzeczy skradzionych w Polsce przez niemców, wybie
ramy tylko okazy co cenniejsze, a i tych jest przerażająco wiele. 
Trudno wszędzie i zawsze patrzeć złodziejom na palce, dlatego wie
le zabytków z pewnością przepadną dla nas na zawsze. Jeśli Pranie 
uruchomić kazał jeszcze w r. 1941 na Wawelu pracownię stolarska, 
w której naprawia się, uzupełnia i przerabia meble zabytkowe, kra
dzione w różnych polskich górach i miastach, jeśli później te meb
le "odnowione" wysyła się wagonami do Niemiec /z pocz.czerwca 43. 
wysłał Frank wagon hebli z Wawelu do Hamburga/ - któż wyszuka izbie 
rze te disiecta membra naszej własności?
Przypadek tylko może naprowadzić nas na ślad wielu rzeczy skradzio
nych. U majstra Bothego, niemca zatrudnionego na Wawelu, odkryliśmy 
przypadkowo,w jego mieszkaniu w Krakowie przy al.Słowackiego 112/3p 
poważny zbiór porcelany zabytkowej, z orłami polskimi i dowodami 
świadczącymi bezsprzecznie o pochodzeniu tych rzeczy. A takich Bot- 
hów jest legion.
Dlatego taką radością, przejmuje nas sama świadomość, że zdołaliśmy 
ukryć przed rabusiami wiele cennych okazów krakowskiego Muzeum 
Narodowego jak Hołd Pruski Matejki, arrasy wawelskie i wiele oka
zów krakowskiego Muzeum Etnograficznego. Udoktoryzowani złodzieje, 
którzy dla GOringa, Goebelsa i Franka robili katalog rzeczy "zabez
pieczonych", żałowali, że nie udało im się "wziąć w opiekę" fla
mandzkich gobelinów z Wawelu, które, jak wiadomo w rurach metalo
wych wywiezione zostały z początkiem wojny 1939 r. Wisłą do San
domierza, potem na Węgry i okrężną drogą do Francji, skąd po prze
łamaniu linii Maginota przewieziono je do Portugalii, a'stąd do 
Ameryki. "Uczeni" niemieccy nie o tym nie wiedząc, zawiadamiaja Gb- 
ringa, Goebelsa i Franka, że arrasy te wedle ostatnich wiadomości 
znajdują się we Francji, przeto późniejsze ich zabezpieczenie 
/Sicherstellung/ będzie możliwe".

Z zamku królewskiego na Wawelu zabrano najprzedniejsze dzieła sztu
ki obcej, które wchodziły w skład skarbów wawelskich. Wystarczy wy
liczyć pokrótce:
97/. Łukasz Granach: Pozwólcie dziatkom przyjść do mnie - obraz 
olejny na drzewie.
98/. Jan Bruegel /1568 - 1625/ - Święto ludowe - obraz olejny na 
płycie miedzianej - przedstawia tłum tańczący przed gospodą wokół 
drzewka majowego /"maja"/.
99/. Jan von Goyen /1596 - 1656/ - Pejzaż, stary zamek nad wodą, 
obraz olejny na płótnie.
100/. Jan Sanders Hemessen /15O4 - 1566/ - obraz olejny na drzewie: 
Święta Rodzina - Maria, Chrystus'! Jan, z boku św.Elżbieta i Józef. 
101/. Meindert Hobbema /1638 - 1709/ - Pejzaż, między drzewami staw, 
aleje i zamek 

102/.
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102/. Jakub von Ruisdeel /1628 - 1682/ - Bielenie płótna, w tle 
łąki, lasy, w dali katedra.
103/. Salomon van Rusdael /koło 1600 - 1670/ - Młyn nad wodą, 
obraz olejny na płótnie.
104/. Philips Wouvermans /1619 - 1668/ - Walka jeźdźców - w dali 
płonący młyn.
105/. Rafael Sant /domniemany/ - Popiersie kardynała.
106 - 119/, Zbiór mebli francuskich z II połowy XVII w./ 9 krzeseł, 
4 fotele białe, pozłacane/
0 ile Wawel, jako siedziba Pianka, został stosunkowo oszczędzony 
v/ "akcji zabezpieczającej", to natomiast bez żadnych hamulców 
postępowali hitlerowscy "opiekunowie" sztuki i zabytków, gdy cho
dziło o
Archiwum kapitularne na Wawelu luh Skarbiec katedralny.
Z Archiwum "zabezpieczono"
120/. cenny Ewangeliarz z St.Emmeram, wspaniały rękopis pergaminowy 
z.w XI, pochodzenia prawdopodobnie regensburskiego. Zdobią go lini
ejący, kolumny, arkady i 13 całostronicowych miniatur, przedstawia
jących sceny biblijne, świętych, cesarza Henryka IV i jego synów 
oraz wybitnych opałów z klasztoru Emmeram.
121/. Graduał króla Jana Alberta, rękopis pergaminowy pochodzenia 
krakowskiego z 1502, z herbami Polski i Litwy, 17 figuralnymi 
a 121 ornamentacyjnymi inicjałami /tom I/, z 21 figuralnymi i 127 
ornamentacyjnymi inicjałami /tom II/, wreszcie z 6 dużymi i 96 
małymi inicjałami i ozdobami figuralnymi na złotym tle /tom III/.
122/. Ewangeliarz biskupa Tomickiego z r.1534, rękopis pergaminowy, 
zdobny; w inicjały i miniatury z życia Chrystusa i świętych. Na os
tatniej stronie napis: "Petrus To/micki/ Ep/iscopus/ Crac/oviensis/ 
R/egni/ P/olonae/viceca/nicelaiius/ comparavit opus hoc i/m/ pens- 
Zis/ p/ro/prys S.C. 1.5.3.4.
Skarbiec katedralny. Tutaj pastwą hltlerwoskiej grabieży padła:
123/. Sassamidzka szkatułka z V - VI w., srebrna, wewnątrz pozłaca
na, ozdobiona scenami walk jeźdźców, lwów, smoków, potworów a nadto 
figurami lwów, gryfów i harpij.
124/. Krzyż t.zw. Kazimierza- z drzewa obitego blachą złotą, na które
go ramieniu poprzecznym umieszczona jest 9 członowa korona, zdobny 
w perły i drogie kamienie, których czworokątne obramienia pokryte” 
są postaciami.bajecznymi, ptakami, rycerzami na na turniejach i po
lowaniach, Umieszczone na krzyżu dwie korony miały należeć do Bole
sława Wstydliwego i Kunegundy, potem podarowane zostały katedrze, 
a W; w.XIV wzięte zostały przez Kazimierza W. do ozdoby krzyża.
125/. Kielich srebrny, pozłacany z w.XV roboty krakowskiej z ryto- 
wanym nimbem słońca na spodzie czaszy.
126/. Kielich srebrny, pozłacany z r. około 1500, z późnogotyckimi 
arabeskami na nóżce, i emalią drucikową /węgierska/ na łodydze 
główki.
127/s kielich srebrny złocony, roboty złotników siedmiogrodzkich 
z pocz. w.XVI, wysadzany perłami i drogimi kamieniami na górnej 
części nzżki, zdobny w emalię "węgierską".
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128/. Kielich srebrny, złocony, .siedmiogrodzki z r. 1539 z napisem 
ha spodzie nóżki: "Samuel Maczieowski epus orać capelle swe 1539".
129/. Kielich srebrny, pozłacany, roboty krakowskiej z lat około 
1600 - 1620, wedle ęodania wykonany przez Zygmunta III Ważę. W obra
mieniu rzeźbione główki aniołów.
130/. Szkatułka miłosna z kości słoniowej, wykonana we Francji, w 
XIII do XIV w. ze scenami z Tristanowej legendy na wieczku.
131/. Szklany puchar, zwany pucharem Jadwigi, roboty egipskiej 
z czasów Fatimidów w.XI - XII. Podstawa wykonana przez europejskiego 
złotnika w w. XV. Tego rodzaju szklanki przywożone były ze wschodu 
przez krzyżowców i ozdabiane potem przez miejscowych złotników, nim 
jako dary dostały się do skarbów, kościelnych. Puchar Łączy się z le
gendą o śląskiej księżniczce Jadwidze, która również, podobnie'jak 
Chrystus dokonać cudu przemienienia wody w wino.
132/. Arras flandiyjski z lat około 1550, przedstawiający przedsta
wiający historię królowej Saby przed Salomonem.
133/ do 139/. Siedem obrazowych arrasów flandryjskich z końca XVI w. 
daru biskupa Gembickiego dla katedry. Przedstawiają one sceny: 
1/. Uprowadzenie Heleny i zabranie skarbów Menelaośa. 2/. Parys 
i Helena przed Priamem i Hekubą. 3/. Odjazd floty. 4/. Pojedynek 
Parysa i menelaosa. 5/. Parys i Helena. 6/. Pojedynek Hektora 
i Ajaksa. 7/. Zburzenie Troi.
140/. Dywan obrazowy z lat około 1600, przedstawiający historię Abla 
i Kaina.
141 - 148/. Osiem arrasów brukselskich z początku XVII w., przedsta
wiających historię Jakuba: 1/. Rebeka i słudzy Abrahama przy studni 
/autor B.B.Jacuś van Launen/, 2/. Izaak wysyła Jakuba na polowanie. 
Ezaw pprzedaje pierworództwo za miskę soczewicy/autor van Leunen/. 
3/. Izaak błogosławi Jakuba /autor van Leunen/. 4/. Sen Jakuba 
/b.B.v.L./. 5/. Ucieczka Jakuba od Labana. 6/. Rachela przenosi 
bogi domowe. 7/. Oddzielenie owiec białych od czarnych. 8/. Pojenie 
owiec.
149 - 158/. Dziewięć krajobrazowych dywanów brukselskich, tkanych 
w w. XVII - jeden z herbem biskupa krakowskiego Trzebickiego, kraj
obraz z dwiema przepiórkami na przodzie. Krajobraz z zamkiem, kraj
obraz z zamkiem, myśliwymi i papugami na drzewach, drzewa z czer
woną papugą, drzewa z żółtym ptakiem, drzewa z papugą czerwoni-bia
łą i t.p.
159/. Połowa dywanu myśliwskiego, tkanego w Persji w w.XVI z nici 
jedwabnych, przetykanych srebrnymi, pełen arabesek i orgamentów 
kwiatowych, w środku wypełniony panterami, lampartami i smokami la
tającymi. Druga połowa znajduje się w muzeum paryskim lub londyńskim. 
160/. Ornat- z r.15O4 z czerwonego aksamitu weneckiego, zdobnego 
w owoce granatów, znany pod nazwą ornatu Kmity, wielkiego marszał
ka koronnego, gdyż jest jego darem dla katedry wawelskiej. Na krzyżu 
wypełniającym oały ornat wszerz i wzdłuż, przedstawiona jest boga
tym haftem jedwabnym, srebrnym i złotym, legenda św.Stanisława,.
Jeden z najcenniejszych polskich skarbów ikonograficznych.
Łluzeum Etnograficzne na Wawelu jak i Muzeum Ziemi Krakowskiej 
w pałacu Wołodkowskim, najpiękniej urządzone polskie muzeum regio
nalne, otwarte tuż przed wojną - w całości padły pastwą niemieckich
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"opiekunów”. Żerowali tu na naszym dorobku, wiedeński prof.uniwer. 
dr.Dr.Artur Habelandt, dawniej udający przyjaciela Polaków dr.Ditt- 
mer z Berlina, kustosz Muzeum fflr V81kerkunde, przyjeżdżający często 
do Krakowa i odwiedzający nawet nasze Zjazdy Górskie oraz dr.Otto 
z Wrocławia, pseudonaukowiec,■który nagle podczas wojny zaczął się 
drapować w szaty fachowca etnografii Polski. Ludzie ci"pod kierunkien 
dr.Mflhlemanna, pełnomocnika Franka do spraw "zabezpieczania" dzieł 
sztuki w GG w krótkim czasie "zaopiekowali się" 15 tysiącami przed
miotów tych muzeów. Kazali je zapakować do skrzyń, z których część 
wysłali do Hiemiec, część zaś zwalili na kupę w gmachu Polskiej 
Akademii Umiejętności.

o.d.n.
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c.d.

Niemcy - naród, złodziei.

W prasie niemieckiej i godzinowej, w radiu, urzędowych rozporzą
dzeniach w plakatach i mowach oficjalnych przedstawicieliRzeszy , 
najczęściej przewija się słowo - kultura. Poniewirają niemcy tym 
słowem na ziemi i w eterze, prąy każdej sposobności ucząc nas,, 
jak oni sobie tę kulturę wyobrażają. Na oczach świata odbywa się 
wiec olbrzymie błazeńskie, a jednocześnie zbrodnicze widowisko. 
Bandyta, złodziej podpalacz i morderca przechodzą granice swego 
państwa, rabując kradnąc i niszcząc wszystko, co przez wieli 
stworzyły i zgromadziły spokojne narody. Ghce aby wszędzie dookoła 
zapanowała pustania kulturalna, wśród której, jak brylant kosztow
ny, błyszczy nienaruszona od wieków spuścizna kulturalna Herren— 
volku". Ale kiedy Anglicy aktami odwetu starali się powstrzymać 
hordę Hunnów przed dalszym uprawianiem zbrodnizego rzemiosła, . 
perfidny zbrodniarz rozdziera szaty i roni obłudne 2zy błazenskim 
gestem wskazując' na zniszczone kościoły. I tu przejawia się jeden 
z najznamienitszych momentów niemieckiej obłudy. Zbrodniarz, . 
dostawszy po łapach, wyje, że mu się krzywda dzieje. Zupełnie, jak 
w aktualnej bajce, które dziś w skrypcie obiega Polskę-:

"Gwałt! o o też ten lew. czyni 
wszak to wolno tylko świni! 
To świńskiej rasy zagłada - 
to na lwa nie wypada!
Ha, trudno-lew odpowie-a ty coś czyniła?".

Rozpoznawszy druk rejestru rzeozy skradzionych w Polskce przez 
uczonych niemieckich, ową zgraję naukowo-kulturalnego Gestapa, 
kładziemy specjalny nacisk na kradzieże, dbkonywane przez niemcow 
w kościołach polskich. Nasza "prymitywna"kultura okrywa specjalną 
hąńbą świętokradców. "Barbarzyńska/" kultura dawnych Rzymian 
uznałacmentarzec za miejsce nietykalne i posiadające prawa azylu. 
Kultura III Rzeszy zrównywa cmentarze z ziemią, a kamień nagrobków 
oddaje na łom do brukowania ulic /np.w Prokocimiu/. Zgodnie więc 
z takimi narodowo-socjalistycznymi zasadami nowej kultury obraca 
się kościoły na składy mefeli, starzyzny, ujeżdżalnie końskie, 
obozy wysiedleńcze itp. Na.Pomorzu i Śląsku pozamykano prawie 
wszystkie kościoły. Kościół św.Michała w Poznaniu zamieniono.na 
ujeżdżalnię, katedrę pelplińską, zlktorej skradziono wszystkie 
ławki, konfesjonały i szaty liturgiczne, przemieniono / Polizeis- 
chule", z katedry w Gnieźnie zrobiono miejsce przygrywek muzyki 
wojskowej, a tak samo postąpiono z kościołem parafialnymi w Poz- 
Na*1 Śląsku Cieszyńskim do "wesołego sportu ńzeniaków z Hitler-Ju 
gend należy zapalczywe niszczenie krzyżów i kapliczek przydrożnych 
To samo co robi szczeniak z Hitler-Jugend lub żołdak.z Luftwafie 
na swój sposób i w swoim zakresie robią uczę ni niemieccy. Pod 
osłoną władz wdzierają się do kościołów, otwierają skarbce i 
tabemacula i kradną z nich wszystko, co im się tylko podoba. 
Natchnienia udziela im zdobyta na uniwersytetach wiedza. Gdy 
i eden uczony niemiecki czerpie z ten wiedzy natchnienie do budowy 
komór gazowych, laboratoriów sterylizacpjnych i sztucznego zapłod-
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nienia, młodów powietrznych, do mordowania skazańców oraz 
inkwizyromi Gestapo, to inny z tejże wiedzy czerpie orientację 
w nieograniczonych, możliwościach kradzieży w krajach podbitych.

Z pośród aktów świętokradczych wymieniany tylko niektóre..

W Krakowie padły pastwą grabieżców:

Kościół 00 Paulinów na Skałce-, skąd zabrano rebrny posąg przed
stawiający św. Stanisława wskrzeszającego z grobu rycerza Piotrowi 
na. Hzezba ta pochodzi z pocz.XVIw. przypisana jest Stanisławowi 
Stwoszowi, synowi mistrza Wita.

Zabrano też "Wypoczynek podczas ucieczki" - fragment drugiego 
skrzydła ołtarzowego, wykonany przez Jana Luesa w Kulmbachu.

Kościół Panny Marii
skąd zabrano 8 tablic ze skrzydeł ołtarza św.Katarzyny, znajdują- 
się* ongiś w nawie głównej. Dzieło Jana luesa z Kulmbachu. Inwen
taryzatorzy, rzeczy składzionych zwrócili tutaj uwagę na zatarty 
napis, umieszczony na jednej tablicy: "Hanc.Dive. Virginis. 
Kitherine - Historiam. Johannes .... ensis oivis.faciebat.Anno 
D.M. 1515 H.K." i z tego zatartego napisu wysnulii zaraz "naukowy 
wniosek: "Pełne brzmienie zostało zniszczone w bezmyślnej manii 
niszczenia wszystkiego, co niemieckie. /Der volle Wortlaut ist in 
sinnloser Zerstorung aus Abneigung gagen alles Deutsche getilęt 
worden/".Gdy zaś na innej tablicy zobaczyli herb kanclerza królew
skiego Jana Bonera zaraz dodali mu przydomek "wielkiego niemiec
kiego przedsiębiorcy i finansisty".
Tematy tych obrazów są następujące: 1/. Narócenie się Katarzyny 
dzięki cudownemu obrazowi Bogarodzicy, znajdującemu się na drze
wie. 2/ Spór między św.Katarzyną a uczonymi pogańskimi. Na tronie 
cesarz Marentiusz Sw.Katarzyna przemawia, a jeden uczony zapisu
je jej słowa.

Spalenie nairóconyoh uczonych. SW. Katarzyna pociesza ich. 
4/ Uratowanie się od śmierci na kole. Sw.Katarzyna, związana 
powrozem, którego koniec trzyma pachołek mieski, klęczy przy 
połamanym kole. Umęczeni uczeni na ziemi. Z dala nadjeżdżają 
jeźdźcy.
5/ Cesarzowa Faustyna odwiedza uwięzioną św.Katarzynę, klęczy 
przed okienkiem więziennym, przy niej stoi wódz Porfiriusz. 
Sw. Katarzyna przemawia przez kratę.
6/ Ścięcie cesarzowej Faustyny. Sw.Katarzyna pociesza klęczącą 
cesarzową. Za nią stoi kat.
7/ Ścięcie św.Karzyny. Ciało leży ha ziemi. Kat pokazuje mie
czem odciętą głowę ściętej.
8/ Aniołowie unoszą ciło św.Katarzyny. Z nieba schodzą zastępy 
aniołów. Na dole otwarty sarkofag i żalące się anioły.

Jan Lues z Kulmbachu /okopo 14/5-1522/. Jeden obraz z ołtarza św. 
Jana p.t. "Ostatnia msza Ewangelisty". Przedstawia św.Jana klęczą
cego przed ołtarzem i swoim otwartym grobem i woła do Pana,który 
mu na tenddzień objawił śmierć. Wokół stoją członkowie gminy 
chrześcijańskiej.

Michał Lenz z Kitzingen /zm.1540/ "Nawrócenie św.Pawła" obraz 
przedstawiający św.Pawła słaniającego się na koniu pod wpływem 
promieni wysyłanych przez Boga. Bogato ubrany orszak rycerski
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spieszy, by go podtrzymać. W głębi górski krajobraz romantyczny. 

257-27? Wit Stwórz. Otłarz Mariacki wykonany w latach 1477-1488 do Kościo
ła Mariackiego z "Zaśnięciem Matki Boskiej" w środku , najpiękniej
sze dzieło gotyku w Polsce, jedno z nawiększych arcydzieł_sztukn 
został--wcałości-zabrany--i-;wywiezionydodzieł sztuki 'świataj^—- 
został w całości zabrany i wywieziony do Naorymbergii, a więc 
miasta, które artystę krakowskiego napiętnowało rozpalonym żelazem 
na obu policzkach i do końca życia pozbawiło czci u ludzi. Na 
ołtarz ten /w zamknięciu/ składa się 12 płaskorzeźb przedstawia
jących : 1/ /Zwiastowania modlącemu się Joachmowi narodzin Matki 
Boskiej/. 2/ "Narodzenie się Matki Boskiej". 3/ "Ofiarowanie M. 
Boskiej". 4/ "N.Panna podaje Jezusa arcykapłanowi Symeonowi. , 
5/ "Jezus naucza w kościele/. 6/ "Pojmowanie Chrystusa w Ogrojcu". 
7/. "Ukrzyżowanie". 8/ "Zdjęcie z krzyża". 9/ "Złożenie Chrystusa 
do grobu". 10/"C4rystus wybawia z piekieł Adama i Ewę". ll/"Trzy 
Marie u grobu Chrystusa". 12/ "Chrystus jako ogrodnik objawia 
się Marii Magdalenie. Gdy otłarz jest otwarty, składa się nań 
6 płaskorzeźb. Z jednej strony: 1/ "Zwiastowanie". 2/ "Boże Naro
dzenie i "Hołd Trzech Króli", a z drugiej strony 4/ "Zmartwych
wstanie". 5/ Wniebowstąpienie" i 6/ "Zesłanie Ducha Sw.”. a w 
środku między nimi olbrzymia kompozycja rzeźbiarska z głównym 
tematem "Zaśnięcie N.Panny Marii" w otoczeniu grona apostołów.  
Pod tym tryptykiem "Drzewo Jessego", a nad nim "Wniebowstąpienie 
N.Panny". Chrystus i Matka Boska, dwie wydłużone postacie w otoku 
aniołów.

278/ Kielich srebryny, złocony w w.XV., posiadający na nóżce rzeźby 
figuralne. Na otoku nimb słońca.

279/ Kielich gotycki z w.XV. Nóżka zdobiona motywem liści ostu. Na 
kielichu nimb słońca odlewany oraz rytowany napis.

280/ Kielich pozłacany z w.XV. Podstawa 6-cio boczna z przegubami 
maswekowymi. Na kielichu nimb słońca, winna latorośl i rytowany 
napis.

281/ Kielich srebrny, złocony z w.XV. Podstawa sześciościenna z 
figuralnymi rzeźbami. Główka gotycka.

282/ Kielich srebrny, złocony z pocz. w.XVII. Podstawa okrągła, na 
czarce koszyczek. Na podstawie i koszyczku trzy pola owalne 
z płaskorzeźbą świętych, na główce trzy aniołki.

285/ Kielich z II poł.w XVII do powoły opasany koszyczkiem. Na 
podstawie pod główką i na koszyczku rzeźbione głowy aniołków 
a między nimi trzy owalne pola ze scenami z Nowego Testamentu. 
Na główce trzy głowy aniołów wypukłe, a między nimi trzy płasko
rzeźby świętych.

Kościół św.Floriana.

284/ Jan Lues z Kulmbachu. Ołtarz św.Jana wykonany w r.1516. Obrazy 
malowane na desce, należące do czterech skrzydeł ołtarha.
Treść ich odnosi się do żywota św.Jana Ewangelisty: l/"Wieczerza" 
Aniołowie siedzą przy stole, a św.Jan oparł głowę na piersi 
Chrystusa. Na przodzie podczaszy z dzbankami. 2/"Męczeństwo w 
wiadrze z olejem". Na trybunie cesarz Domiejan w otoczeniu dworu. 
Na ustroniu bóg Wulkan. 3/. "Sw.Jan na Patmos". Święty klęczy 
napawając się blaskiem M.Boskiej i aniołów. W gfebi romantyczna
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ściana skalna. 4/ "Cud dbana z trucizną". Na występie schodów 
klęczy kapłan Aristodemus pod kosztownym, baldachimem. Na ziemi 
leży dwóch zamordowanych. Do ołtarza tego, którego części stano- 
witjtaowyższe cztery obrazy /jeden "Ostatnia msza Ewangelisty"" 
znajdował się w kościele Mariackim, skąd również został zabezpie. 
czony/./, należą też cztery rzeźby odnoszące się do legendy 
Jana Chrzciciela, a wykonano przez artystę mającego zwiĄzek 
z pracownią Wita Stwosza.

28J/ Relikwiarz Henryka de Boda, mistrza zakonu krzyżackiego wykonany 
w r.IJSO ksztatłu cylindrycznego z podstawą trójścienną i sześci 
ścienną główką. U góry wieżyczka. Na podstawie napis.Monstrancja 
ta została zdobyta przez Władysława Jagiełłę na polach Grunwaldu 
i przez tegoż krpla przekazana kościołowi św.Eloriańa.

Skarbiec kościoła Bożego Ciała.

286/ Ornat końca w.XV. ozdobiony haftem złotym i jedwabiem, pochodze
nia prawdopodobnie gdańskiego. Na ornacie duży krzyż wypełniony 
scenami męki Chrystusa.

Skarbiec katedralny w Warszawie.

287/ Kielich srebrny, złocony, z lat około 1480. Na otoku postaci 
świętych, główka gotycka. Ozdoby z pół-szlachętnych kamieni.

288/ Kielich z końca w.XVIIJ ozdobiony głowami aniołów i emalią. Na 
otoku i u podstawy sceny z życia Chrystusa.

289/ Owalna tacka na ampułki. Koniec wIVII. Brzęk zdobny w główki anioł
ków i płytki emalii. W środku monogram Chrystusa i Marii otoczo
ny drogimi kamieniami. Na spodzie herb z napisem i datą 1/01 r.

Pastwą grabieżców padły wszystkie muzea w Polsce bez względu na ich 
typ i wielkość.

Muzeum Narodowe w Krakowie
zostało ograbione przez niemieckich profesorów złodziejstwa, 
nazywających się historykami sztuki z następukącynh dzieł:

290/ Temperowy obraz na drzewie z r.1425. Przedstawiający Marię, 
papieża i fundatora Wierzbiętę.

291/ "Zwiastowanie i ukoronowanie Marii" z poł.w XV. Obraz temperowy 
na drzewie, pochodzący z cechowej pracowni śląskiej i drugi

292/ tegoż pochodzenia "Sw. Anna Samotrzeć" z r. około 1500.

295/ "Sw.Jan Jałmużnik" z r.1504 obraz czteroskrzydłowy, pochodzący
z kościoła św.Katarzyny, jedno z najcenniejszych w Polsce 
dzieł malarstwa pocz. XVI.w.

294/ 'Madonnna z Ptaszkowej" k/Sącza, rzeźba polichromowana w drzewie 
z r.około 1350.

295/ "Madonna z Krużlowej", rzeźba polichromowana w drzewie h około 
1400 r.

296/ "Matka Boska z Dzieciątkiem/, wykonana przez rzeźbiarza śląskie-
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go około r. 1400, znajdująca się dawniej w kościele św.Mikołaja 
w Krakowie.

297/. "Maria z Dzieciątkiem" z r. około 1400, rzeźba z kościoła 
w Babce.

298/. "Góra Oliwna", rzeźba w kamieniu z r. około 1480, wykonana 
przez Wita Stwosza.

299/. "Madonna w Grybowa", rzeźba z pracowni Wita Stwosza z lat 
około 1490.

300/. Tryptyk z Łasiny, polichromowany z pracowni Wita Stwosza z lat 
około 1500.

301/. "Sw.Hieronim w lasie", obraz olejny na drzewie, wykonany przez 
Hansa Diirera /1490-1534/.

302/, Pnehar z r.1554 z herbem króla Zagmunta i jego skarbnika Jana 
Bonera oraz z herbem Wieliczki.

303/. t)zban renesansowy, półmetrowej wysokości z lat około 1560, 
Żdobny w modelowane "Zwiastowanie", "Ukrzyżowanie", "Zmartwych
wstanie", dwóch świętych i lwią maską.

304/. Fajansowy dzban barowowy z r.1637 z tJerbem Gdańska.

305/. Cały zbiór monet Hutten-Czapskiego, 20.000 sztuk, w tym przeważ
nie monety polskie. -damych. tylko monet złotych było 1200 sztuk, 
poza tym monety antyczne i zagraniczne.

c.d.n.

ar/
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5. Dodatek

c. d.

Niemcy - naród złodziei.

Dnia 26.6.43 r. doniosło radio "Świt",że gen. komisarz Estonii.Ltltt- 
mann, skradł pokaźny zbiór porcelany oraz umeblowanie do 7 pokoi, że 
SS. Obersturmbannfuhrer Molier przywłaszczył sobie fermę z bogatym 
inwentarzem nierogacizny a nadto 50.000 litrów win, że SS. Sturmbann- 
fiihrer Landberger skonfiskował w Estonii bibliotekę itd. Ten łańcuch 
złodziejski, na który składają się wszelkiego autoramentu dygnitarze 
SS, Gestapo, policji, Wehrmachtu i różnych urzędników cywilnych o ileż 
bogatszy jest w Polsce, gdzie już nie tylko meble, wódkę, świnie i 
książki są przedmiotem kradzieży, ale i obrazy mistrzów dawnych, rzeźby, 
cenne rękopisy, dawna broń, porcelana, dywany, tkaniny kielichy koście
lne, monstrancje, relikwiarze, ornaty itp.

Przykład idzie z góry. Gdy Goring dorobił się multimilionowego majątku, 
jakżeż dżlwić się, że jemu podwładne pieski starają się taką samą drogą, 
jak on, zaokrąglić swą fortunę przynajmniej do miliona.
Kradli więc i kradną, gdzie tylko się da, przywołując na pomoc "uczonych", 
aby doradzali, gdzie i co kraść należy. Tym sposobem gestapo polityczne 
- kryminalne zbratało się. z Gestapem naukowo - złodziejskim, w imię 
wspólnego im celu.

Gdy ograbiono muzea polskie, biblioteki, kościoły i ich skarbce, 
splądrowano dwory i pałace, w których z dziada pradziada przechowywane 
były cenne zbiory prywatne. Padł więc pastwą w Krakowie zbiór hr. Artura 
Potockiego, w Wilanowie przebogate zbiory hr. Branickiego w Warszawie 
zbiór hr. Adama Tarnowskiego, hr. Adama Tarnowskiego, hr. Krasickiego, 
hr. Hutten - Czapskiego, ks. Frańciszka Potockiego ks. Józefa Potockiego, 
ks.J. Radziwiła, Jana Rykaezewskiego, Wittiga i zapewne wielu innych zbie
raczy, o których dowiemy się później.

Zbiór hr. Alfreda Potockiego w Krakowie

305 - 14905./ "zabezpieczony" został z 13.000 monet., w tym 860 złotych, 
a nadto z 500 medali, 800 odlewów brązowych pieczęci królewskich, ducho
wieństwa i prywatnych oraz 300 plakiet. Zbiór olbrzymiej wartości, uło
żony wedle zasad przyjętych i w innych zbiorach numizmatycznych, a więc 
wyznaczającyejmonetom polskim miejsce czołowe, a potem grupujący monety • 
państw, z którymi Polska utrzymywała w dawnych wiekach stusunki poli
tyczne, gospodarcze lub kulturalne.;

14906 ./ Jana z Kulmbachu obraz olejny na drzewie "W świątyni", nale
żący do ołtarza rozproszonego po różnych miejscach oraz

14907 ./ "Sw. Katarzyna^, obraz Olejny na drzewie.*

Zbiór hr. Branickiego w Warszawie

14906/. Adriaen van Ostade /16ij>& - 1685/ obraz olejny "Szkoła wiejska", 
przedstawiający nauczyciela uczącego w izbie wiejskiej.
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14909/. "Procesja", obraz malarza włoskiego z w. XVII.

14910/. "Popiersie damy", obraz malarza francuskiego z pooz. w XVI.

Zbiór hr, Hutten - Czapskiego w Warszawie

został przez uczonych niemieckich "zabezpieczony", skąd zabrano:

14911/. Zegar francuski, bronzowy, złocony i cyzelowany. Poł. XVIII w. 
Podstawę jego stanowi klęczący wielbłąd. Otacza go osłonka rokokowa 
u szczytu Indianin pod parasolem.

14912/. "Walka jazdy", obraz malarza holenderskiego z XVII w., przed
stawiający poległych ludzi i zabite konie, a wgłębi wir walki.

14913/. Szafka gabinetowa z poł. XVII w., hebanowa, wykładana kością 
Drzwi bogato wykładane figuralnymi ornamentami. Wewnątrz 9 półek ora- 
spuszczana klapa, ozdobiona alegoryczną postacią.

14914 - 14915/. Dwie wazy marsylskie z pooz. w. XVII, fajansowa. Na spo
dzie niebieski znak PV Manufaktura Venve Perein, Marsylia. Na brzuś- 
cu ukwiecona gałąź z dwiema śliwkami.

Zbiór hr. Franciszka Potockiego w Warszawie
"zabezpieczyli" niemcy, kradnąc:

14916/. "Kobieta w fotelu", obraz Karola Hutina /1715 - 1776/ i okra
dziono

Zbiór hr; Krasińskiego w Warszawie

14917/. zabierając "Hołd pasterzy", obraz olejny malarza holenderskie
go z poez. XVI w., przedstawiający w fantazyjnej ruinie Marię, Józefa 
i aniołów i dwu pasterzy przed Dzieciątkiem.

Zbiór hr. Zofii Potockiej w Warszawie

14918/. okradziny został z obrazu Corneliusa Poelenburgh - "Hołd 
Dzieciątku", przedstawiający Sw. Rodzinę oraz pasterzy klęczących 
przed Dzieciątkiem.

Zbiór hr. Józefa Potockiego w Warszawie okradziny został z nast. dzieł 

14919/. pejzarz górski z jeleniem i kozicą, obraz malarza holenders
kiego z w. XVII.

14.920/. Krajobraz - Jana Wynanto /1606 - 1677/, przedstawiający drze
wa, drogę polną, jeźdźców i wieśniaków.

14921/. Marcelego Bocoiarellego /1731 - 1818/, obraz damy w bogatej 
sukni koronkowej.

14923/. Komoda niemiecka z I. poł. XIX w.
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Zbiór ks. J. Radziwiłła w Warszawie

14924/. okradziono z obrazu Franciszka Łe Meine /1638 - 1737/, "We
nus i śpiący Amor".

Zbiór hr. Adama Tarnowskiego w Warszawie

okradziny został z następujących dzieł:

14925/. "Ucieczka do Egiptu", obraz olejny malarza holenerskiego 
z II poł. XVII w., przedstawiający anioła wiodącego św. Rodzinę drogą 
leśną przez pagórkowatą okolicę nad morzem.

14926/. "Raj*J, obraz Rochanda Savery /1576 - 1639/ przedstawiąjący 
krajobraz leśny z różnymi zwierzętami oraz Adamem i Ewą.

14927/. Pejzaż malarza włoskiego z w.XVI, przedstawiający skałę, wyso
kie drzewo, wodospad i grono osób.

Zbiór Jana Rykaczewskiego w Warszawie

14928/. "zabezpieczono" z obrazu Wilema.van der Velde przedstawiają
cego widok na wzburzone morze.

Zbiór Wittiga w Warszawie

14929/. ograbiono z tryptyku z końca XV w. przedstawiającego M.Boską 
z Jezusem otoczoną 7 aniołami. Na lewym skrzydle św. Piotr z klucza
mi i księgą, na prawym zaś św. Paweł z mieczem 1 księgą. Tło złocone 
i grawirowane. Temperowy obraz na drzewie w mocnej, gotyckiej oprawie 
znajdujący się dawniej w Czańcu k/ Tarnowa.

Zbiór hr, Branickiego w Wilanowie

ograbiono z wielkiej ilości cennych rzeczy, bez których to magnackie 
muzeum staje się zbiorm przeciętnej wartości.

14930/. Łukasz Cranaoh Starszy /1472 - 1553/, "Lukrecja", obraz z roku 
1538, przedstawiający Rzymiankę z obniżoną piersią, w czerwonym płasz
czu i złotym łańcuchu na szyi - w momencie, gdy wbija sobie sztylet 
w serce.

14931/. Łukasz Cranach Starszy - obraz damy wytwornej.

14932/. Łukasz C-ranaoh /lub jego pracownia/, "Salome z głową św. Jana

14933/. Filip Piotr Roos zwany Rosa da Fivoli, Krajobraz z trzodą 
owiec i ruinami.

14934/. Tegoż - "Pasterz z trzodą"

14935/. Obraz malarza z I poł. w.XVI przedstawiający popiersie męż
czyzny w bogatym stroju i z kołnierzem futrzanym
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14936/. "Hołd Trzech Króli", obraz malarza z pocz. XV w.

14937/. January Llck /1732 - 1797/, "Chrystus z świętymi" na którym 
przedstawiony jest Arcykapłan i Chrystus przed ołtarzem. Po prawej 
stronie klęczy św. Maria, za nią ofiarnicy niosący pochodnie itp.

14938/. Malarz holenderski z XV w. "Męczeństwo 10000 za króla Sopora" 
Na prawo król na koniu, na lewo sędziowie.

14939/. "Maria z Dzieciątkiem" malarza holenderskiego z pocz. w. XVI 
Maria z Dzieciątkiem na kolanach w złotym wieńcu wsparta o kolumnę^

14940/. Albert Gnyp /1620 - 1691/ "Droga polna"

14941/. Antoni van Dyck /1599 - 1641/ "Maria z Dzieciątkiem siedząca 
przed skałą".

14942/. Wilhelm Claesz Heda - martwa natura z szynką, cytrynami i prze
wróconym dzbanem cynowym.

14943/. Jan Dawidsz dę Heem - martwa natura z homarem, pucharem i cyt
ryną.

14944/. Bartłomiej van der Helst - Portret mężczyzny z bródką, kape
luszem i kryzą.

14945/. Paris Bordone - Obraz allegoryczny. Chłopiec chcący odsłonió 
welon kobiecie, drugi jej broni. Obok siedzi kobieta na podłodze z od
rzuconym płaszczem - chłopiec wskazuje na nią.

14946/. Krajobraz leśny, malarza holederskiego z XVII w.

14947/. Portret dziewczynki malarza holederskiego z XVII w.

14948/. Jakub Jordaens /1593 - 1678/ - Głowa mężczyzny

14949/. Piotr Nason /1612 - 1680/ - Portret pary małżeńskiej stojącej 
i trzymającej się za ręce.

14950/. Krajobraz z górskim strumieniem malarza holenderskiego XVII w.

14951/. Malarz holenderski z II poł. XVII w.- "Ostatnia komunia Marii 
Egipcjanki" Anioł podaje ściętej komunię, w głębi skały.

14952/. Jakub van Ruisdael - Duży krajobraz leśny z krowami.

14953/. Dir van Landvoort - Popiersie starego rybaka.

14954/. Dawid Temiers - "Przekupień wódki".

14956/. "Skarga M.Boskiej" malarza włoskiego z w. XVI.

14957/. Malarz włoski z poł. XVI w. "Kalisto wśród towarzyszek Diany" 
Na obrazie tym zdsarzenia z różnych czasów przedstawione są jako rów
noczesne.
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14958/. Karol le Brun /1619 - 1690/ "Wniebowzięcie M,Boskiej" niesio- 
niej przez aniołów. U dołu apostołowie.

1459/. Relikwiarz miedziany, złocony z II poł. XV w.

14960/. Wielka ośmiokątna czara ozdobna. Środek składa się z 17 
agatów w oprawie.

14961/. Nautilius z poł. XVII w., srebrny, złocony. Żółw z małym try
tonem. Muszla ozdobiona amorkami z kości słoniowej, z których jeden 
siedzi na żółwie.

14962/. Duża, owalna czara srebrna z lat około 1700. Na niej trium- 
galny pochód Jana III i Marysieńki czterokonnym zaprzęgiem.

14963/. Róg myśliwski z kości słoniowej z r. 1683. Na nim wizerunek 
Sobieskiego z podpisem, sceny myśliwskie, trofea itp.

14964/. Zegar paryski z pół XVII w., bronzowy, złocony. Na tarczy na
pis: " W. Blaksy a Paris".

14965/. Kasetka-pulpit z drzewa inkrustowanego z r. 1605. Na przy
krywie - polowanie na jelenie.

14966/. Skrzynia włoska ozdobna w w XVII.

14967/. Skrzynia włoska z w XVII o kształcie sarkofagowym, bogato 
rzeźbiona w kwiaty i wykrętasy.

14968/. Kaseta włoska hebanowa z mozaiką kamienną z w.XVII. Zamiast 
nóg- 4 orły bronzowe. Na przykrywie śpiący amorek z bronzu.

14969/. Wielka szafa włoska z końca XVII w., drzewo intarsiowane ma
są perłową na kości słoniowej. W środku portret Jana III z żoną.
Z obu stron putto i geniusz. Po bokach płaskorzeźbiene sceny religijne. 
Monogram J.S. Dar papierza Innocentego IX dla króla Jana III.

14970/. Szafa francuska z r. 1700, dwuskrzydłowa, oszklona.

14971/. Zegar stojący francuski z lat około 1730, oparty na czterech 
lwich pazurach. Górna częśó podtrzymywana przez dwie kariatydy. Na

szczycie postaó sprawiedliwości. Pod tarczą zegarową postaó próżnoś
ci. Na tarczy napis "E. Lenoir le fils"

14972/. Komoda francuska z około 1730 r. inkrustowana metalem.

14973/. Szafa francuska, wysoka bogato ozdobiona techniką "boullo".

14974/. Komoda francuska z I poł. XVIII w. Przednie i boczne ściany 
wypukłe. Wierzch z czerwonego marmuru.

14975/. Biurko francuskie, inkrustowane z XVIII w.

14976/. Komoda francuska z XVIII w. Nogi w kształcie lwich pazurów, 
wierzch z czerwonego marmuru.
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14977/. Szafa ozdobna chińska z w. XVIII, malowana laką wewnątrz 
i zewnątrz. Tematy: krajobrazy chińskie na niebieskim tle.

14978/. Krzesło francuskie z pocz. XVIII w. TI podstawy lew. Siedze
nie obite gobelinem, przedstawiającym scenę wiejską.

14979 - 14987/. garnitur francuski z I poł. XVIII w. /kanapa i 8 krze
seł/. Późny barok, przykrycie gobelinowe.

14988/. Krzesło francuskie z poł. XVIII w. Obicie gobelinowe w koszy
czki kwiatowe.

14989 - 14996/. Garnitur francuski z połowy XVIII w. /kanapa,
6 krzeseł i parawan/. Późny barok, obicia gobelinowe w bukiety kwia
tów i sceny z bajek La Fontaine a.

14997/ Dzban kamienny z glazurą szarą,szyjka cylindryczna, pokrywa 
cynowa. Na wybrzuszeniu popiersia książąt. Pod jednym medalionem 
herb przeora Baltazara Reine a.

14998/ Czajnik do herbaty. Miśnia około 1710, kamionka Bottgera.
Na bokach płaskorzeźba róży.

14999/ Waza, Miśnia około 1710. Czerwona kamionka Bottgera. Ozdoby: 
smoki i fauna wśród gałązek kwitnących.

15000/ Waza. Miśnia. Czerwona kamionka Bottgera. Ozdoby: 3 gałązki 
z kwiatami, smoki.

15001/ Waza. Miśnia około 1710. Czerwona kamionka Bottgera. Kształt 
kulisty. Ozdobny: rysunek-relief i smok wśród kwiatów.

15002/ Mały dzban. Miśnia ok. 1710. Czerwona kamionka Bottgera.
Ozdoby: relief i ptaki.

15003/ Waza. Miśnia ok. 1710. Czerw, kamionka Bottgera. Na wszystkich 
ścianach drzewo z ptakiem.

15004/ Waza myśliwska. Miśnia ok. 1710. Plastyczne sceny pogoni za 
jeleniem i łanią. Polowanie na dziki z sieciami. Na wieku Diana z 
psem.

15005/ Flasza. Miśnia ok. 1710. Szara kamionka Bottgera. Nakrywka 
z metalu. Po każdej stronie maszkara.

15006/ Czajnik do herbaty. Miśnia ok. 1710. Szara kamionka Bottgera. 
Kształt spłaszczonej kuli. Odlew orła z rozpostartymi skrzydłami na 
ścianie.

15007/ Czajnik do herbaty. Miśnia ok. 1710. Ciemno-szara kamionka 
Bottgera. Kształt ośmiościenny. Odlew głowy smoka.

15008/ Waza. Miśnia ok. 1710. Malowana farbami muflowymi w kwiaty. 
Plastyczne kwiaty nakładane, oraz owoce i amorki.
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15009/ Waza. Miśnia ok. 1710. Ozdobiona podobnie.

15010/ Waza. Miśnia ok. 1710. Ozdobiona malowaniem farbami muflowy
mi w kwiaty, owoce, amorki. U stóp postać Flory. Nakrywka okryta 
kwiatami i owocami.

150311/ Koszyk na owoce. Miśnia ok. 1750-60. Ozdobiony plastycznymi 
liśćmi i floresami.
15012/ Waza. Miśnia ok. 1760. Ozdobiona 2 amorkami i kwiatami plas- 
tycunymi. Na wieczku plastyczny bukiet.

15013/ Waza. Miśnia ok. 1770. Na przodzie płaskorzeźba bitwy konnej, 
z tyłu napis: "dieu et mon droit". U podstawy Turek niewolnik. Na 
wieczku Zeus jadący na orle.

15014/- 15017/ Cztery części świata. Miśnia ok. 1735-40. Cztery po
staci porcelanowe: Eurppa - postać królowej, obok globus i biust.
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■ CURIA METR.0P0L1TANA
CRACOyiENSIS. TOŁŁMAOHT

Der Dompraelat und Kustos der Kathedralkirche zu. Krakau Dr Sta- 

niślaus D o m a s i k wird hiermit zur Empfengsbestatigimg und Abnahme 

der durch die Regierung des GeneralgouvernemenZs beschlsgnahmten histo- 

rislihen Kunstgegenstande aus dem Domschatz und Arohiv bevollmflchtigt.

Das FUrstsrzbisohOfliohe Ordinariat

Kanzler

Krekau am 23 Feber 1944

(Dr Adam Stefan Ftlrst Sapieha) 

Ftlrsterzbischof zu Krakau

Pełnomocnictwo

Prałat katedry w Krakowie oraz jej kustosz Dr Stanisław Domanasik zostaje niniejszym 
pismem upoważniony do potwierdzenia odbioru i zabrania zarekwirowanych przez Rząd 
Generalnej Gubernii historycznych dzieł sztuki ze skarbca katedry oraz archiwum

Kuria Książęco-Biskupia, Kraków, 23 lutego 1944

Dr Adam Stefan Książe Sapieha Książe Arcybiskup Krakowa

Warrant of attorney

The prelate and custodian of the cathedral in Cracow, Dr Stanisław Domasik is hercwith 
entitled to acknowledge the receipt of and take over historical works of art confiscated from the 
cathedral treasury and archive by the government of German-occupied Poland:

The prince and archbishop’s curia 
Cracow, 23 February 1944

Prince Dr Adam Sapieha
Prince and Archbishop of Cracow
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Podpisany Karol Olbracht Habs

burg jest właścicielem 13 / trzy

naście/ skrzyń srebra stołowego 
zrabowanego przez Niemców z jego 
zamku w Żywcu - Polska,przejętego 

przez Polską Misję Restytucyjną 
w Amerykańskiej strefie okupacyj

nej w Niemczech oraz wielu innych 

ruchomości zrabowanych przez Niem
ców w jego zamku w Żywcu.

Jako wyłączny i nieograniczo

ny właściciel powyższych 13 skrzyń 

srebra stołowego ustanawiam ni- 
niejszem moim pełnomocnikiem do 

odbioru powyższego rebra stołowego 

i ewent.innych zrabowanych przez 

Niemców z zamku Żywieckiego rucho

mości P.Dra. Kazimierza Estreiche

ra.
Powyższego mego pełnomocnika u- 

poważniatn do odbioru powyższego sre

bra stołowego i ewent.innych ru

chomości zrabowanych przez Niemców

A U T H OR I 7, k TI 0.JL

The signed Karol Olbracht Habs

burg is the proprietor of 13 / thir- 

teen/ cases of table silver sets 
robbed by . the Grermans from his cas- 

tle in Żywiec - Po land. Which thin^ 

were taken over by the Restitutiona- 

ry Mission in the American Zonę in 

Germany,together with many different 

robbed tnovables Corning from his 

castle in Żywiec.

As sole and unlimited proprie

tor of the said cases of table sil- 

ver sets : 1 hereby constitude my 

plenipotentiary the Dr. Kazimierz 

Estreicher and 1 authorize him to 

retake the above mentioned table 

silver sets and eventually the diffe

rent moyables robbed by the Germans 

in Żywiec.

I authorize the above plenipoten

tiary to get back the mentioned ta

ble silver sets and eventually the 

different movables robbed by the 
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z zamku w Żywcu,do potwierdzenia 

odbioru,do przeprowadzenia starań 
o zwrot,do wnoszenia-w sioim imie

niu pism i przedstawień,wogóle do 
wszelkich czynności,jakie dla 

odzyskania moich zrabowanych ru

chomości okażą. się celowe i ko
nieczne.

Gęraians in Żywiec castle to ack- 

nówledge the receipt thereof.to 
conduct over the endearour of in- 

trpducing in nrj neme the papers an 

pi-esentations,in. generał to con
duct all actions.which nay arise 

in the act of reclaining any of 
my robbed raovables - should it 

prove intentional and necessary.

Kraków,dnia 22 sierpnia 1947 Cracow, 22 August 1947
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* 9
Spis biżuterii, skradzionej przez Kieiacow 

w 1959 roku;

HABSBURG Karol Olbracht:
Wartość przedwojenna:

1.) 2 perły do fraka . 2000 zł
2.) 3 3 .

1 para guzików do mankietów 
(szafiry i diamenty)

450 n

5.) 1 order Złotego Huna w dużym wykonaniu 1000 zł

4.) 1 " Złotego Kuna " małym " 500 n .

5.)
9

1 zioty zegar z iaxicu.ch.ein, zaopatrzony 
w monogram "CA" i koronę

3
500

HABSBUfiG Alicja:

1.) ’ • /1 para kolczyków z dwoma dużymi okrągły 
perłami ’

zni
2^00 zł.

2.) 1 bransoletka złota wysadzana małymi brylanta
mi i rubinami 500 ał.

5.) 1 pendatif z kryształu z brylantami 
(raucikami), Matka Boska 800 n

4.) 1 pendentif z kryształu (niebieski) 200 «

5.)
3

1 pierścionek zioty z mała perła 100 it

6.)
5 9

1' czara, srebro złocone, venneil 200 łt

HABSBUfiG Maria Krystynas

1.) 1 pendentif, Matka Boska hiszpańska 
(Pillar), platyna i brylanty, na 
cienkim łańcuszku platynowym 2000 zł

HABSBUfiG fienata:

1.) 1 mała broszka z podkowa, diamenty 
i szafiry ’ 500 zł

■ SSAROSEPIHSKA Zofia,

!•) Łancush złoty

2.) • Łańcuch złoty

(Adres stały: Anna Konopczyn^ dla Z.Starorypiń- 
skiej, GłOg,oczów, powiat Myślenice,Dwór.)

masywny , 175 ct 500 zł

cyzelowany 150 et, 250
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- - 2 -
9 9 

Wartość przedwojenna:

3.)
/

Zegarek damski złoty z Longinę, z 
bransoletka złota 800 z4.

« s
4.) Broszka złota z perła 400

5.) Pierścionek z dwoma perłami 2?0 H

6,) Kolia z pereł kultywowanych 150 «
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- 1 -

List of jewelry, stolen by., the Germans

in 1959?

HABSBURG Karol Olbracht: Prewar value:

1.) - 2 pearl studs for evening dress. 2000 złoty

2.) 1 pair of cuff-links 
(sapphires and diamonds) 450 n

: 3.) ■ 1
(

Order of the Golden Fleeoe, executed 
in bigger dimensions 1000 Ił

4.)' 1 Order of the Golden Fleeoe, executed 
in smaller dimensions 500 ft

5.) 1 watoh of gold with Chain, crown and 
initials "CA" engrayed on watah 500 Ił

HABSBURG Alicja;

1.) 1 pair of earrings, two big round pearls 2500 »ł

2.) 1 braoelet of gold, studded with smali 
diamonds and rubies 300 tt

5.) ' 1 pendant of rock erystal studded with 
diamonds, representing•Our Łady 800 tt

4.) 1 pendant of blue rock crystal 200 »t

. 5-) 1 ring of gold with smali pearl 100 tł

6.) 1 "gilded vase, vermeil 200 tt

HABSBURG Maria Krystyna:

1.) 1 pendant, Our Lady of Pillar (Spanish) 
platinum studded with diamonds, fine chain 
of platinum

2000 t»

HABSBURG Renata:

1.) 1 smali brooch in horseshoe form, diamonds 
and sapphires 500 »

9
STARORYPINSKA Zofia (Address: c/o Mrs.Aruia K o n o p k

9
a „ Głogoczow 9

distriet Myślenice, dwór).

1.) Chain of massive gold, 17$ et, 500 złtJty

2.) Chain of chiselled gold, 150 ot, 250 tł

■/.
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3.) Ladies' watch of gold, "Longinę", 
on gó.lden bracelet.

Prewar value;

800 złoty.

4.) 1 brooch. of gold witb. pearl 400 n

5.) 1 ring with iwo pearls 250

6.) 1 necklace of cultured pearls '150 n
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Absohrift

Protokoll (Floriankirche Krakau)

Am lo. August igło wurde in den. Schrein des Alt ars, 
mit den Figuren ( Yerkundigung in der Nachfolge des 
Veit StoB)h.erausgenommen. wurden,eine

Marienfigur d. 16.Jh.db. 
begleitet von 2 Engeln 
H.M. Krakau 2618?

eingesetzt. Siehe besondere Bescheinigung des Pfarrers.

Krakau,11.VIII.194o Unterschrift:

Dr. Barthel

Kopia

Protokół (Kościół Św. Floriana Kraków)

10 Sierpnia 1940 została wstawiona do relikwiarza ołtarzowego [tekst gramatycznie rozbieżny 
— wtrącono słowa o zabranych postaciach przedstawiających Zwiastowanie NMP w stylu Wita 
Stwosza może w zamian?] figurka Maryi pochodząca z 16 w. w towarzystwie dwóch aniołów 
Narodowy Muzeum Kraków 26187. Patrz specjalne pokwitowanie księdza.

Kraków, ll.YIII, 1940 Podpis: Dr Barthel

Copy

Official Record (St Florian’s Church in Cracow)

On August 10, 1940, a figurę representing Our Lady in the style of Veit Stoss dating back to 
the 16th century accompanied by two angels, National Museum, 26187 has been deposited in the 
altar’s shrine (supposedly as a replacement of a figures of the scene of Our Lady’s Annunciation)

Please refer to the special acknowledgement of the priest.

Cracow, 11.08.1940 Signed: Dr Barthel
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G 56 u.y
Odpis

Tłumaczenie z francuskiego.

Berlin-Erohnau, 27 luty 1947

COWĄHDEMEW SN CHEi’ ERANCAIS 
EK AŁLEMAGBE

GROOTE ERANCAIS
DU COBSELL DE CONTBOLB 

DELEGATIOB ECOKOMI1UE ET MSANCIERE 
D0TI5I0N DES "REBARATIOKS ET RESTITUTIOHS

MP/iffi 
MB/5699

Generał Koenig
Głównodowodzący Wojsk Francuskich 
w lilemczech

do

Pana Generała-lfejera DRABINA 
Szefa Polskiej Misji Wojskowej 
przy gadzie Kontrolnej

42 Sciliitterstrassę 
Berlin-Charlottenburg

Ę sprawie: zastąpienia przedmiotów o charakterze unikatów przez inne 
podobne względnie pokrewnego rodzaju.

Mam zaszczyt Bana . zawiadomić, że na 61-ym posiedzeniu odbytym 
25 lutego 1947, Dyrektoriat Reparacyj i fiestytucyj Rady kontrolnej 

' powziął następującą uchwałę:
Po otrzymaniu zawiadomienia o wyniku negatywnym w 4 strefach 

poszukiwań dotyczących zadanie restytucy jnego, kraj żądający o ile awa- 
ża, że orzedmi&t reklamowany podpada pod jedną przynajmniej, z katego- 
ryj przewidzianych w CORC/M/46/34 Załącznik A*, będzie miał prawo zło
żenia Dyrektoriatowi Reparacyj i Restytuóyj zaasnis w odpowiedniej równowartości w jaki sposób,^ąbyjszelkie ^°4t^“^^^dach^ako- 

j SK.X 6 gO KO .LWI c K 
też na meritum

OORO/a/ 46/34

zadania mogły być oparte na dostarczonych dowodach jako- 
każdego poszczególnego wypadku,.

W załączeniu przesyłam kopię Załącznika "A" do

p.o. Le Chef de la Diyision 
Reparatións-Restifutlons

!-/ G.Glasser

Za zgodność:
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Bestatigung

Ber unterzeichnete Vert. eter des Sonderbeauftragten 
fur die Sicherstellung der Kunstschitze, Best ctigt von der 
Direktion des Hationalmusems in Krakau, folgende Haffen 
aus dem Besitz des Kunstłiistorischen Instituts der 
Jagielloniscłien Unlyersitat in Krakau ubernoininen zu habens

Krakau,den 19.9»194o

8 (acht) St ck Streitkolben Inv.Kr.8972, 7576, 
764o, 7642, 7578, 7641, 7579, 89?o, ein Btdck 
ohne Inventar lir. ein Balestro. Inv.Nr.7675

Potwierdzenie

Niżej podpisany zastępca Pełnomocnika ds. zabezpieczenia skarbów kultury, potwierdza 
odbiór od dyrekcji MN w Krakowie, następującą broń stanowiącą własność Instytutu Historii 
Sztuki UJ w Krakowie:

8 (osiem) buzdyganów Nr. Inw. 8972, 7576,7640, 7642,7578, 7641, 7579, 8970 jedną sztukę bez 
Nr Inw., jedno Balestro Nr Inw. 7673.

Acknowledgement

The undersigned representative of the pleinpotentiary for safeguarding of art treasures 
acknowledges the receipt from the management of the National Museum in Cracow the 
following weapons from the property of the Institute of Art History of the Jagiellonian University 
in Cracow:

9 (eight) maces inventory number 8972, 7576, 7640, 7642, 7578, 7641, 7579, 8970, one item 
without inventory number, one Balestro inventory number 7673.
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12 lipca 1946

o a p i s

‘fłusaaczenie z francuskiego

Poufne

DKSH/J?/ 46/Si

Załącznik "A’’ do OOHC/s/46/34. 
w » *» m '» +. «>-< n* «»•*- <•*. «»

9OJVSKH105U IM»1 MBSOLKA 
pfferacRiAT ’®£a3ącyj -i mrfrwosJ

Specjalne instrukcje dotyczące zastąpienie prsedsiotów o charak
terze unikatów przez inne- podobne lob pokrewnego rodzaju.

/Propozycja przedstawi cielą Ameryki/.

1. Sojuszniczej Sładzy-Kontrolnej mogą być złożone zadania na 
zastąpienie wyłącznie niżej wymienionych, kategóryj przedmiotów 
o charakterze unikalnym:

a/ dzieła sztuki największych mistrzów w dziedzinie malarstwa, 
ratownictwa i rzeźbiarstwa.

b/ najważniejsze dzieła wybitnych mistrzów sztuki stosowanej, 
jakoteż najcenniejsze dzieła bezimienne sztuki narodowej.

c/ zabytki historyczne wszelkiego rodzaju.

d/ rękopisy, książki /jak rzadkie inkunabuły/,■książki o warto
ści Istotnej, o charakterze historycznym lub będące rzadko
ścią, nawet z czasów nowszych.

e/ przedmioty posiadające znaczenie dla historii nauki.

S. Brazis będą pod rozwagę wyłącznie zadania dotyczące przednio- - 
tów bardzo rzadkich, ^stateczna decyzja zostanie powzięta dla 
każdego żądania na podstawie dostarczonych dowodów oraz po zba- 
-daniu^danego indywidualnego wypadku.

Ża ■ zgodność:

T
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Richard Krause,Wien,Kirchengasse 25 mieszkał od 1/4 1940 do 
końca grudnia 1943 .w Krakowie Al.Krasińskiego 13 m 16.- 
Dyplomatyczne jego postępowanie byłopowodem,że ludzie stykający 
się z nim,mniemali że jest on wyjątkowo przyzwoitym człowiekiem., 

rzeczywistości był z przekonań, hitlerowcem, zaufanym człowiekiem 
partii.Brał czynny udział w Anschlusie Austrii.Za. zasługi te wraz 
wraz z 3-ma innymi oficerami otrzymał podziękowanie H.Gor-inga 
i został wynagrodzony domem nad jeziorem Mondsee /według zapodań 
jego i jego przyjaciół/. Z jedną walizką przyjechał do Krakowa. 
Były jysownik+malarz, fordanser, na usługach partii w Dachau d^Maj-er, 
JSger,później ,pirektor der Stahlwerke, Buchhalter u.llrtschafsprufer' 
był w Krakowie kontrolerem z ramienia Izby Przem.Handlowej i poi 
wierzoną miał likwidację i germanizację polskich placówek przemysło- 
-wych.- Jednocześnie " pomagał Polakom" gdzie mógł stworzyć -ż-HiErKBnKjj 
pozory interwencji w Izbie Przem.Handl. •- Tajny donosiciel żył w ścis
łej przyjaźni z krakowskim Gestapo / Spielker^em,który aresztował Dr. 
Adlera,adw. Jozniakowskię.go,ks.Rosnera i in./ Kipką i innymi./ 
Właściciel fabryki ,Erdal / której to Fabryki Krause był kontrolerem/ 
zwierzył mu się,że jest żydem,w następstwie czego został rozstrzelany.

Turni}1

Krause miał wiadomoś-ci o mojej rodzinie i szantażował mnie nimi.- 
W papierach moich figurowało nazwisko prababki z Krausów. Na tej 
podstawie wobec Niemców oświadczyli Krause,że jesteśmy skuzynowani 
/co nie odpowiadało prawdzie/ 0 intrygach jego dowiedziałam się dopierc 
wtedy,gdy nie mogłam na nie reagować.- 0 złodziejstwo nie posądzałam g< 
dopóki w jego obecności nie zginął mej córce złoty mały zegarek Omega 
oprawny w złotą branzoletkę i pierścionek Aąuamarina w.antycznej oprał 
wie.- przywłaszczył sobie i nie chciał zwrócić mojego pierścionka 
z szafirem otoczonym brylantem/który bardzo chciała mieć jego żona 
i który,powiedział on, "otrzymał w prezencie ",jakgdybyśmy głodując 
mogły dawać komukolwiek wogółe prezenty.- Nie zapłacił również za 
7 1/2 gr złota 22 kar.
7.'yjechać musiały/my ponieważ Krause zmuszał mnie do zdeklarowania się 
na VolksdeustohówjW przeciwnym razie miałam być z dziećmi aresztowana 
Porozumiałam się z mężem i uciekłam z dziećmi na Węgry. Krause roz
puścił wtedy u Polaków pogłoskę,że on to uratował nas, wywożąc do 
siebie do Kiednia i ukrywając w-okolicach liednia.- Służąca doniosła • 
nam,że Krause wywiózł-porcelanę,lepszą pościel :/ kołdry jedw.puchowe, 
jedną niebiesko-złotą,drugą łososiową,koce,poduszki,bieliznę /; 
część obrazów i przez Yolksdeutscha Lakę sprzedaje meble.
Natychmiast po naszym wyjeździe zrobił dwa doniesienia na nas do 
Gestapo,pisemnie,co zostało stwierdzone,że w domu przechowywałam 
żydówkę Krystynę Jurowicz. Spowodował uwi&zienie jej i rozstrzelanie. 
Wskazał nasz adres w Budapeszcie ,7/krótce mieliśmy krakowskiego gęsta-"' 
powca Kipkę na piętach.-
Przywłaszczył sobie urządzenie mieszkania,podając do swej buchalterii 
sumę zł. 6.000.- jakoby wydatkowaną, za jakoby kupione odemnie całe 
urządzenie.- Pan ten posiadał w rękach pełnomocnictwo mej matki,brata 
i moje,które mu z porady adwok.Woźniakowskiego udzieliliśmy, w celu 
uzyskania większego czynszu z przedsiębiorstwa zabranego przez niemców. 
Możliwe więc,że jako rys-onik,mając w rękach nasze podpisy,podrobił 
mój. Zresztą nie była to pierwsza ani ostatnia pozycja fałszywa wpro
wadzona do buchalterii prywatnej i biurowej / Sumy zmieniały się 
poa otrzymaniu łapówek za "interwencję"/

Oświadczam jednak,że prócz 3 kilimów',które mu sprzedałam,aby mieć 
na drogę do Budapesztu,nic ż urządzenia mu nie sprzedałam. 0 tym vie - 
działo parę osób.
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Służąca Krausego P. służyła w '.iedniui oświadczyła,
że nadeszły paki z Krakowa, a przywiezione rzeczy zaj-gły_Z piwnice. 
Bufon i blagier wywierający wrażenie uczonego, zacne . o człowieka. 
Symulant, był w kontakcie z Alb.Goringiem.Był on fanatycznym wiel
bicielem Hitlera i dla niego "Fiihrer" był bogiem. Mówił : die juden 
haben Christus gefcreuzt,was wir-'.deutsches Volk mit dem Fushrer tun"

Obecnie jest on na wysojteim stanowisku.Łatwo mu było zmienić skórę.

'ii swifetle poznanych faktów zrozumiałam,dlaczego nalegał,by mógł 
dostać listę legionistów,za którą spodziewał się wysokiej nagrody 
i dlaczego opowiadając,że 6 radiostacji podziemnych zostało -zlikwido
wanych, mówił: gdybym mógł dowiedzieć się,gdzie jest siódma".- 
Szczęściem nie dowiedział się
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C ł p i. s a odpisu.

MUZSIEJ JSARCD0'¥2
■ w -ła/Bzawie ■ -

■ Aleja 3-g& rf&ja 
Tel.“55-27 warszawa, dnia!4.III. 1947?

;0 ó w i a d c a 'e n i ! e: .■ ■>r .

W-Bprawie ąślal-alnoś-ei: w i-olsće w czasie -okupacji 

prof.dr.yagoberta kreya.

irofiBr. Bagoberta .-reya w. Poławia poznałem przed wojną.
mof. Frey odwiedzał itnie ar .'ars sawie w r.1- i, a ja odwiedzałem 
go w» -krctełswiu ,-.> styczniu r.1939. 3 lisou r?59 r. spotkaliśmy się 
na y iędzynarodowyns kongresie Historyków Sztuki-w Londynie. •? Czesie

- SOhytu yrcf. -r.ya s ,-olsoe w r.l.jó zar- dno ja, Jak'i inni polscy 
J1S toW-smu-, /xdostępnialióąy jak najchętniej zbiory inatytuoji 
•■torysi <'ię.js®wali-'ir.y, -dla studiów prof, Freya nad sztuk:-, polską.

a“iach dopada 1?33 r., o ile.pamiętam było
to śnie 5 listopada, prsvbył do ' 'jze-us Narodowego '^srszgwie« irtó— 
rego dyratorea-jestem od,r.1<55,prof. Srey w asystencji kilku 
oąeeros t-etsapo i kilku osób cywilnych, wśród których był znany 
&i a przed wojny-dr.Sustaw Barthbl, dyrektor muzeów wnjoławskich. 
Pro.-.. Frey w grupie tej Odgrywał kierownicza role. prof.Frey zaźą- 
dał zaprowadzenia go do magazynów Fuzeum i wybierał obrazy, rzeźby, 
gobeliny i dzieła sztuki z różnych działów Zbiorów muzealnych’dla- 
wy^ozu ich. Jrof . Frey opierał się tym'na informacjach, które ja 
1 ł’®??0?', muzealny udzielaliśmy-aa przed wojną, gdy przyjeżdżał do— 
r-ols.n dla celów naukowych. s szczególności prof. Frey dokładnie 

dj-trow®- cały dział sztuki średniowieczne j, który spec alnie c'o 
xn*ere3owai0

 _?Tof.Frey podobnego wyboru dokonał wśród zbiorów z Zamku ^ólew-
> ^^^|x:aKzawtósh’;!rt&e"8pofl5m

Ponadto prof. Frey ■ zainteresował się specjalnie abiora.ai 1'aóstwo- 
wego Bjara Inwentaryzacji Zabytków /kilkadziesiąt tysięcy klisz fo
tograficznych. kilka tysięcy zd^.ó pomiarowych// które 'rWiel zde
ponowane były w >-^ewi. Szereg zdjęć fotograficznych, które go oso- 
ah‘:'S*® naukowych, prcf.Frey odraza iicźył
do .>wej teczii i zabrał ze sobą. Przeglądając zbiory prof.Frey źa- 
<Uł pokazywania sobie licznych plansz i fotografii, które udostępnia
ne mu by£y. dla celów naukowych przed wojnę.

wszystkie wyznaczone przez prof. Freya zbiory muzealne - i całe - 
--wiS^o^z^rsz- ?yy3ne 8pak&3a!:o PÓ7'niej Setsapo i w grudniu 1959 r.'

Jeszcze b -,rdziej_.haniebną rolę odegrał , rof. Frey w związku z no- 
u „anawionyn. przez W£a|gąe niemieckie wysadzeniem-w powie tras Zanika"

" 4ar«z»wie. ł czasie pobytu swego w Warszswie w 1 isto- 
pa-zie VaJ9 r. prof. -Frey wyznaczał na Zamku Królewskim, które rzeź
by, ooazerie, soainki i t.p., jako specjalnie cenne, należy wydrzeć 
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z murów i wywieźć przed wysadzeniem Zamu. w powietrze. Dewastacja 
Zamku, do której udzielił wskazówek, została dokonana w listopadzie 
i '.grudniu 1.959 r. oraz w styczniu 1940 r.

Zeznaję tylko to, co mi jest bezpośrednio ..wiadome i czego byłem 
osobiście świadkiem.

Zeznanie .moje gotów jestem powtórzyć pod przysięgą oraz zeznać 
przed władzami, które by mnie do tego wezwały.

Dyrektor st uzeum Narodowego 
w .Warszawie

Za zgodność: /-/ Jrof-.Dr.Stanisław Lorentz

/podpis nieczytelny/
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Krakó?;, dnia 5 marca 19'47 r.

- : S ~p i s ' 
' ' ' ------

dzieł sztuki zagrabionych -przez. Miemc.ów’ w iatach igzg _w Bydgoszczy ' :
1 w roku 1944 wo powstaniu warszawskim.
2. 130 - 150 obrazow akwarel,temper, olei, wz wymiarach 100 ® ?0, 50 < zj 

i innych o tematyce morskiej i regional'no-pomorskie.1, rnetrza Zamku 
'Warszawskiego i Wawelu, pejzaże.- i martwe natury-malowane przez Jerzego 
Rupniewskiego zamieszkałego w uydgószozy ul. Długa 41.

3. 1 obraz Clou rlonnet’ ,a o wym. 70 x.-45 -przedstawiający pejzaż, z -skałami i jeziorem i łódkami. ■ ’ .
3- . 20 szki-oćw-Nriakowskiegó o .tematyce architektonicznej.

/ 4. Autoportret Kościuszki owalny średniej wielkości.
5. Zbiór porcelany'saskiej i staropolskie! z Hle.świeża.
Pracownia artysty malarza Jerzego J.unniewskiego została rozar.abiona - bó- 

—4- r; przez gestapo; mable_j "szyetkie wyżej w-'--''eri org-ws•ua-4y--wy^.-€-z-ar<ytre--rro ^i^piicc. ' ""
Zbi-or porcelan;- został w mieęskaniu-artysty w Warszawie' prz-a ul. ira->”m- wywieziony do K-iemiec po pow-ster iu' 'warszn'-ckin.
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Cultural Losses ofPoland DOCUMENTS

i
JB J[ S1KTD JP JPŁOCKJC 

płoch, ox..l.S....mar.Ca.... iio-u.L.ira.
j<w. -jS.£d,.'....

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

J

W uzupełnieniu swego pisma z dnia 10 lubego r.b. pozwalam

■ ’ sobie podać p. Profesorowi pewne szczegóły dotyczące “axa Schna

uera, który wywiózł przedmioty skarbca Płockiego, a które mogą, 

być przydatne, by natrafić na ślad zaginionycn zabytków.

Mas Schnauer urodzony w Kilinii /Kieł/ aż do przybycia 

d.o Płocka w roku 1942 pracował w Berlinie w firmie Siemens 

/Marienfeld/. W Płocku byl on od 1942 r. referentem Kultury i 

Sztuki przy Magistracie.

Relikwiarz św. Zygmunta i czara honrada wywiezione zosta

ły do Królewca.

Może szczęśliwy traf da odnaleśc ślady wywiezionych za

bytków.

Męczę wyrazy prawdziwego poważania i szacunku.
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z bezprzykładnym Ozlejncii

ii r ei' akl™ juz rok wtóry szaleje po
• 17 ziemiach Rzeczy pospolitej, przy
stępujemy do .ogłoszenia pracy niniejszej. 
Czynimy to obecnie nie tylko dlatego, aby

eo burze rozniosły po śwJecle I gdzie się 
znajduj* obecnie, po rozproszeniu, nie- 
. .... v rftlik-

polskle. Btehlwo, biblioteki, gabinety, ga
lerie, muzea 1 tnne zbiory pamiątek prze- 
aziośei w ojczyźnie 1 na obczyźnie", wy
danej w Warszawie w roku Wis.

dly zbiory Stanisława Augusta, rów
nież, w perspektywie lat, przezna
czone do powszechnego użytkowa
nia. -Ta jednak świadomość zmienio- ■ 
nej .wartości dzieł sztuki 1 księgo
zbiorów narastała również w kra- , 
jach ościennych, które w bezprzy
kładnym w dziejach Europy akcie 
przemocy rozgrabily ziemie stojącej 
u prbgu odnowy Rzeczypospolitej.

Wówczas rozpoczął się dramatu 
polskich zabytków akt drugi. Nie 
było to już — być może zachłanne, 
lecz spontaniczne — porywanie łu
pów wojennych, lecz przemyślana 
akcja,, mająca uderzyć w najistot-: 
niojsze wartości narodu, w jego tra
dycją i kulturą. Nie jest wiąc rzeczą 
przypadku, że. zdobywca Warszawy,

Edward Chwaiewik. Są to zresztą 
sprawy .dobrze znane. Dlatego ogra
niczę się — nic bez pewnego zamy
słu — do podania faktów, o których 
rzadziej jest mowa, więc znów do 
losów archiwów, bibliotek, etc.

Z przerażającym podobieństwem 
do wydarzeń sprzed półtora wieku 
I w tym samym zamyśle, przybył do 
warszawskiego jArchiwum Główne
go już 7.10. 1939, więc w kilka dni 
po zajęciu stolicy, dr Erich Randt, 
dyrektor Pruskiego Archiwum Pań
stwowego we Wrocławiu. Przedsta
wił się jako 'pełnomocnik rządu 
Rzeszy, ściślej -mówiąc jako komi
sarz ministerium spraw wewnętrz
nych, delegowany do objęcia archi
wów polskich na ziemiach zajętych

gdańskie, m. in. Dworu Artusa i 
Ratusza, tak że dziś trudno jest 
sobie nawet zdać sprawę, jak wy
glądało przed, wiekami oryginalne 
wnętrze gdańskie., Kraków nie por 
niósł strat wynikających z walk i 
pożarów, ale był nie mniej systema
tycznie od reszty Polski „zabezpie
czany”, jak Niemcy nazywali swe 
rabunki. Podają przykładowo, a jest 
to tylko drobna część zrabowanych 
w Krakowie dzieł sztuki. Drobna, 
ale jakże cenne przedmioty obejmu
jąca: rysunek Wita Stwosza (ołtarza 
bamberskiego), Rafaela Autoportret 
od Czartoryskich, 5 dywanów per
skich z Muzeum UJ, obraz Brue- 
gela z Muzeum Narodowego oraz 
odzyskane: Dama z łasicą Leonarda

JERZY MADEYSK1

REWINDYKUJMY WŁASNOŚCI

Ł
OS niegodziwie potraktował 
polskie dzieła sztuki, a także 
wytwory rąk obcych, zgroma
dzone staraniem światłych ko
lekcjonerów. Niszczył je i gra

bił odwiecznym zwyczajem zabor
ców, kto mógł, dla ich urody, warto
ści materialnej i na widome świa
dectwo swego zwycięstwa. Dziś je
szcze polonica sprzed roku 1650 o-, 
siągają ponoć w Szwecji ceny wyso
kie niewspółmiernie do swej rzeczy
wistej wartości'.

„Potop" był pierwszym, wielkim 
kataklizmem, jaki dotknął nasze 
zabytki. Pod uderzeniami kartaunów 
szły w gruzy średniowieczne zamki 
i nowsze rezydencje, ich wyposa
żenie zaś, meble, obrazy, księgozbio
ry i broń, płynęły galarami w dół 
•Wisły, by ozdobić pałace królewskie 
i surowe izby skandynawskich żoł
nierzy. Trudno jest obliczyć obecnie 
straty; na zasadzie ciekawostki mo
żna podać, że w sztokholmskim Mu
zeum Narodowym znajdują się m. 
in. sztandary Zygmunta III 1 Jana 
Kazimierza, makaty i broń, a zbro
jownię tego miasta zdobią polskie 
działa, należące do najcenniejszych 
tego rodzaju zabytków w Europie. 
Do Uppsali trafiły znaczne partie 
księgozbiorów trzech królów z dy
nastii Wazów i część kolekcji pry-

Sirworow, Już w trzy tygodnie po 
wkroczeniu do stolicy (29i 10. 1794) 
ogłasza na wyraźny rozkaz Katarzy
ny — Książnicą Załuskich jako zdo
bycz wojenną (21. 11. 1794) i po
spiesznie wyprawia ją do Petersbur
ga. W sprawozdaniu biblioteki pu
blicznej w Petersburgu (której pod
waliną stała się właśnie Książnica 
Załuskich) za lata 1808—1812 zna
lazły się słowa:

„Stanowi ona i trofeum, zdobyte przez 
zwycięskich wojaków rosyjskich w byłej

Gwoli sprawiedliwości należy do- 
ać, że nie było to stanowisko je- 
yne. K. Dickson,' publicysta pisma 
Nasza żyzń“, pisał w roku 1905: 
„Jeżeli wziąć pod uwagę, że wśród

nie sposób powiedzieć, aby przewóz ten 
wyświadczył usługą nauce polskiej. Rów
nież wątpić by należało, czy ta translo- 
kaeja książek polskich wzbogaciła w 
czymkolwiek nauką rosyjska..."

„Słowo” zaś stwierdziło wprost:
„Petersburg nadzwyczaj mało Jest po

dobny do Aleksandrii 1 na skupieniu w 
nim skarbów naukowych wiedza rosyj
ska zyskuje .niewiele...”

Powróćmy jednak w wiek XVIII.

przez armię niemiecką. Zażądał 
wydania kluczy i zapowiedział, że 
niektóre zespoły akt zostaną prze
kazane archiwom niemieckim. Już 
13 IV 1940 Polskę opuściło pierwsze 
300 mb. (gdyż tak to, na metry 
obliczano) akt Grabież przeprowa
dzono z niemiecką dokładnością i 
pedanterią, uderzając w miejsca 
najbardziej newralgiczne i właści
wie niemożliwą do odtworzenia. 
Wywieziono bowiem z Archiwum 
Akt Dawnych m. in. dokumenty 
działu „Prussiae” i „Livoniae“; 
Świadczące o polskości „Warthegau” 
księgi ziemskie i grodzicie,, akta za
pewne wschodniopruslciej Rady I 
Generalnego Dyrektoriatu Wojny z 
lat 1793—1806, akta rezydentów wie
deńskich w ' Rzeczypospolitej z lat 
1702—1755; zaś z Archiwum Akt No
wych m. in. akta Generalnego Gu
bernatorstwa warszawskiego i in
nych urzędów w Królestwie Polskim 
lat 1915—18, akta Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z okresu 20-lecIa 1 
akta konsulatu niemieckiego z tegoż 
okresu. O tym zaś czym były te do
kumenty i jaką rolę grały w naszej 
historii, świadczy choćby, iż dział 
„Prufsiae" obejmował wszystkie do
kumenty dotyczące Zakonu Krzyża
ckiego,; począwszy od: „10, II. 1215 
— Innocenty III, papież wydaja 
przywilej protekcyjny dla Zakonu"; 
„23. IV. 1228 — Konrad, .książę ma-

i Miłosierny Samarytanin Rem- 
brandta. Wykazy strat obejmują 
całe tomy. A ile dziel sztuki sią w 
nich nie znalazło?

Wiele ze zrabowanych przedmio
tów udało się ocalić. Los innych nie 
jest dokładnie znany, ale można 
przypuszczać, że również nie uległy 
zatracie. O nader licznych nie ma
my żadnych wiadomości, ale i co do 
nich przedwcześnie byłoby twier
dzić, że zniszczały.

Zgodnie z postanowieniami ukła
du poczdamskiego zarówno cale ze
społy, jak poszczególne obiekty po
winny powrócić do zbiorów, z któ
rych zostały zabrane, jako żc normy 
prawa międzynarodowego zakazują 
wyraźnie wszelkich form grabieży 
1 niszczenia, dzieł sztuki. W czasie
ostatniej wojny przypomniała je w 
sposób szczególnie dobitny Dekla
racja Narodów Zjednoczonych, u- 
łożona przez przedstawicieli trzech 
wielkich mocarstw, a ogłoszona rów
nocześnie w Moskwie, Waszyngto
nie i Londynie 5. I. 1943. Ostrzegła 
ona wszystkich grabieżców, a także 
wszystkich ewentualnych nabyw
ców, że alianci nie zrezygnują ze 
swych praw i będą je po wojnie 
realizować w akcji rewindykacyjnej. 
Należy też dodać, że — w przeci-

tego. są dzieje sławnej bl- 
palmynów reńskich. Wżn 
jeszcze w roku 1622 po-

kiedyś gromko „Mona Lisa a noil", 
którą to Giocondę całkiem przecież 
legalnie o.trzymał jeszcze Franciszek 
I od jej autora?

*
Doprowadźmy rzecz do absurdu. 

Załóżmy, że drogą olbrzymiej, nie
wiarygodnej akcji rewindykacyjnej 
i miliardowych zakupów udaje się 
do kraju ściągnąć wszystkie poloni
ca, ogołacając z nich muzea, biblio
teki i zbiory prywatne całego świa
ta. Polska staje się znów państwem 
bogatym w zabytki; już pękające w 
szwach magazyny muzealne rózbu- 
dówywuje się do monstrualnych 
rozmiarów. By sprostać ciążącym 
zadaniom, fakultety historii sztuki, 
konserwacji, historii i bibliotekar
stwa zostają przemienione w odręb
ne uczelnie. Wizja to nęcąca, choć 
również nieco apokaliptyczna. Lecz 
nie w tym leży sedno zagadnienia. 
Tkwi ono w fakcie, że w tym sa
mym momencie nasza kulturą i jej 
dorobek zostałyby jakby wymazane 
z mapy świata, zawężając swój krąg 
oddziaływania do niewielkiego prze
cież obszaru między Bugiem a Odrą, 
Bałtykiem a Karpatami. Bowiem 
każdy obraz, rzeźba, grafika, książ
ka w- obcych zbiorach świadczy, po
dobnie jak każda budowla w pol
skim stylu i z polskimi inskrypcja
mi, na naszą korzyść, jest widomym 
świadectwem rangi i poziomu na
szej kultury ; zarówno w wiekach 
dawniejszych, jak wczoraj i dziś. 
Dlatego też nic należy załamywać 
rąk biadając, że gdzieś tam wisi 
kolekcja Rejchanów i płótna Wań
kowicza, że gdzie indziej znalazły 
się Br and ty czy nawet Michałow
ski. To dobrze, choć wrodzony nam 
duch przywiązania do tradycji i spu
ścizny narodowej może wzdragać 
się przed pozostawieniem takiego 
sfatus quo. Nikt nie neguje oczywi
ście potrzeby ściągania do kraju 
drogą rewindykacji — o ile to moż
liwe — bądź zakupów, obiektów o 
kapitalnej lub unikalnej wartości' 
dla naszej kultury. Nie jest to jed
nak proste. Część z nich zaginęła, 
tale, jak stało się to np. z ofiarowa
nym przez Mtihlmanna Hitlerowi 
rysunkiem Wita Stwosza, który — 
wraz z wieloma bezcennymi zabyt
kami spłonął prawdopodobnie w 
bunkrze; część zaś jest z przyczyn 
tzw. obiektywnych niedostępna 
Prof. dr Karol Estreicher, najwybit
niejszy nasz znawca. zagadnienia i 
rewindykator znakomity, dzięki któ
remu powróciły do kraju obiekty■ 
miary najwyższej, w tym Ołtarz ma- rlnctel. alcartilcę UJ. obiazy Canalet-

■ójęały„wiek następny, czosetu iiwul- 
. łownie. jak- po zwycięstwie , wiądeń-'. 
- śkim, i rosło, szczególnie w dobie

oświecenia, pócźucic ićli wartości- 
. już nie lylko materialnej, zabytko

wej czy artystycznej, lecz również 
bądź może przede wszystkim, poczu
cie ich znaczenia jako ogólnonaro
dowego dobra, jako skarbnicy pa
miątek, a zarazem instrumentu i 
warsztatu badawczego; niezbędnego 
dla intelektualnego i naukowego 
rozwoju kraju. Przykładem może 
być Książnica Załuskich, gromadzą
ca w rękopisach i drukach pierw
szorzędnej wartości materiały źród
łowe do dziejów kultury polskiej 1 
ogólnoeuropejskiej. Była ona wyni
kiem wieloletniej pasji i mozolnych 
zabiegów licznych członków znako
mitej bibliofilskiej rodziny; rozpo
czął to jeszcze dziadek po kądzieli 
najwybitniejszego spośród twórców 
Książnicy, Józefa Andrzeja Zału
skiego, prymas Andrzej Olszowski, 
który część swego niemałego księgo
zbioru podarował Wszechnicy Jagiel
lońskiej. Później księgi gromadzili: 
sufragan płocki Marcin Załuski i 
biskup Ludwik Bartłomiej, Andrzej, 
biskup krakowski, Andrzej Chryzo
stom, biskup warmiński i inni. Szpe
rając po bibliotekach klasztornych 
i kapitulnych, kupując, a gdy pro
pozycje handlowe nie przynosiły wy
ników — przywłaszczając sobie po 
prostu dzieła, doprowadzili,, do po
wstania Jednego z najwspanialszych 
księgozbiorów XVIII-wiecznej. Eu
ropy, tak cennego i liczącego się w 

, opinii współczesnych, że uchwała
sejmowa ż roku 1788 nakazała wy
dawcom — dla jego wzbogacania i 
zachowania nieustającej aktualno
ści — nadsyłać obowiązkowo po jed
nym egzemplarzu wszystkich swych 
edycji. ,

Jednak nie tylko gromadzenie i 
' kolekcjonowanie wyda je się w wy
padku Książnicy Załuskich istotne. 
Ostatecznie wielu wykształconych 
panów owej epoki kochało księgi i 
dorobiło się wcale bogatych zbio
rów. Ważniejsze jest, że Książnica 

■ była ■ pierwszą na tę skalą polską 
biblioteką publiczną. Ze nie. miała 
służyć wąskiemu gronu bliskich za
łożycielom hobbystów, lecz stać slą 
ogniskiem wiedzy promieniującym 
na cały kraj, że miała służyć naro
dowi w żmudnej pracy śamooświe- 
cenia. Rod podobnymi auspicjami 
powstawały galerie obrazów i gabi
nety' rycin,- owe zalążki przyszłych 
muzeów, wśród których prym-wio-

ZYCIE LITERACKIE
Nr 994 Sir. 10

.blarni zbyt grube tomy, w celu ich 
dopąscjwanla . dó 'rozmiarów s trzyń.: 
potem zaś wlekli,..niezabezpieczone. ;■
''nśf pólńćć.' Warśzawę; Opuściło wfiw-’ 
: czas około 380 tysięcy druków, 24 
tysiące rycin i 10 tysięcy rękopisów. 
Ile zaś dojechało, dokładnie nie 
wiadomo, jako że łasi na grosz kon
wojenci sprzedawali książki dosłow
nie na korce, dzięki czemu ich część, 
przynajmniej na pewien- czas, po
została w polskich rękach. Rabunek 
jednak trwał nadal i nieprzerwanie.' 
Losy Książnicy podzieliły dyploma
tyczne archiwum polskie 1 tzw. Me
tryka Litewska z dokumentami do
tyczącymi Polski; po powstaniu li
stopadowym, w latach 1831—33, 
wywieziono ok. 150 tysięcy tomów, 
w tym Diariusz Sejmu Wielkiego; 
następnie — już tylko przykładowo 
rzecz biorąc — w roku 1850 wywie
ziono . cztery księgi akt konfede
racji targowickiej: w 1858 m. in. 
brulion „Konrada Wallenroda”; w 
1870 akta olkuskie, w 1888 zbiory 
dominikanów lubelskich, w tym 
arcyrzadki inkunabuł Turrecrematy, 
drukowany w Krakowie w roku 
1475, a będący od roku 1476 własno
ścią bożogrobców w Miechowie; 
książki z glosami Długosza, unikal
ne widoki miast Polski. Mszał wro
cławski z 1483. Należy również do
dać, że zbiory biblioteki publicznej 
w Petersburgu zasilali potem dara
mi liczni Polacy w głębokim prze
świadczeni iż wzbogacają w ten 
sposób Książnicę Załuskich.

Obok-bibliotek wywożono zabytki. 
Jechały na trzy strony świata, jako 
że pozostali zaborcy postępowali po
dobnie Jak carat, tyle że z nieco 
mniejszą ostentacją.

Ale wiele dzieł, kolekcji i kięgo- 
zbiorów opuściło kraj w sposób zu
pełnie' legalny, cbclałoby się po
wiedzieć — dobrowolny. W XVIII 
i XIX w. nie znano bowiem pojęcia 
ochrony zabytków, w naszym tego 
słowa rozumieniu. Za ocean poje
chał nasz „Lisowczyk” 1 bogate zbio
ry .Montrezorskie, znany kolekcjo
ner Szczukin przekazał założonemu 
w 1883 muzeum historycznemu 
Aleksandra III w Moskwie najbogat
szą w świccic kolekcję pasów pol
skich, n pewien zbieracz polski 
przebogaty zespół poloniców, w tym 
wiele unikalnych pieczęci etc.

Nadszedł w końcu dramatu zabyt
ków polskich najstraszniejszy akt 
trzeci — okupacja hitlerowska. Ni
czym wobec niej, był rabunek Bi
zancjum przez Weńecjan. okupacja 
turecka dla Grecji, a nawet potężne 
kataklizmy w rodzaju wojny 30- 
letniej, naszego potopu czy wielkiej 
wojny, o której tak przekonywająco 
W drugim roku jej trwania pisał

samych skarbców kościelnych wy
wieziono (wg oficjalnych danych, 
bowiem faktyczna ilość jest ok. czte-

36 gotyckich; z Muzeum Narodowe
go w Warszawie ok. 1000 wyrobów 
złotniczych; na osobisty rozkaz 
Hitlera zniszczono regalia Augusta 
III i jego żony; ostatnie zachowane 
•polskie korony ■,monarsze; zrabowa
no serwis polskiego wyrobu, wyko
nany na zlecenie Stanisława Augu
sta dla sułtana Abdul Hamida I; 
szafkę misternej roboty, dar Inno
centego XI dla Jana III po odsie
czy wiedeńskiej; liczne wystroje

W rokń 1919 traktat wersalski na
kazał Niemcom zwrócić Belgii 
skrzydła wielu tryptyków (w tym 
słynnego „Baranka" Vnn Eyckow) 
będące w ich posiadaniu od połowy 
wieku XIX Obecnie jak wieść nie
sie, Anglicy chcą zwrócić Grecji 
rzeźby Partenonu, ‘ wywiezione — 
pod słusznym chyba pretekstem ra
towania ich przed kompletnym zni
szczeniem — jeszcze przez lorda 
Elgina. Ba, lecz co rewindykować 
i na jakich zasadach, by nie wpaść 
w niesłuszną przesadę, bądź nawet 
śmieszność, tak jak sję to przyda
rzyło Mussoliniemu, wołającemu

ANNA POGONOWSKA

Redukc'e
skroń mosiężnego nieba pulsuje 
w nagiej alei ostatnich liści chrzęst 
wzdłuż wyrzeźbionej zorzy poprzez Unie pn! 
przeskakują gruzłowate medaliony przechodniów

podważa wargi
aby zadźwięczały

I słyszę tylko

Drzewo z pieskiem
stnre strzeliste drzewo
o dwardych błyszczących ciemnych liściach 
ząbkowanych osiro na wzór piły —
ile połamanych wkoło promieni
Ile skręconych
zygzaków sypkiego pnplolu

ptak pokrwawione ma pióra
jego żółta szyjka obraca się w tą 1 w tamtą

zabijają własne serce

. Poczty , (łącznie- wróciło do Pólek 
około ..26 wagonów dzieli;-sztuki kultury) i . wiele ..innych, twierda 
nawet, że na większe znaleziska nr 
terenie niemieckim nie ma już cu 
liczyć, że został on dokładnie prze- ' 
czesany, ze w końcu tamtejsze ,wla- ' 
dze stosują metodę prostą, mówiąc 
— wskażcie nam, gdzie coś się znaj
duje, a my to oddamy. A no właśnie.

Spróbujmy więc rozpatrzyć rzec? 
z innej jeszcze strony.

Sens zbiorów sztuki, archiwaliów 
1 księgozbiorów jest dwojaki. Pierw
szym jest płynąca ze szlachetnej 
pasji kolekcjonerskiej chęć ich po
siadania i zaspokojenie tych właśni 
kolekcjonerskich ambicji. Drugim, 
bodaj czy, nie ważniejszym, ich pi~y- 
datnośó. poznawcza, więc naukowa*: 
estetyczna, fakt, że są one niewyga- 
sającym źródłem wzrostu ogólnej 
kultury i wiedzy społeczeństwa: Nie - 
trzeba też chyba dodawać, że rze
czywiście .żywe i owocujące zbiory 
powinny być kompletowane pod tym 
właśnie kątem. Stąd płynie istotna 
wartość archiwów, korespondencji, 
pamiętników i dlatego też im wła
śnie w tak znacznej mierze artykuł 
ten jest poświęcony. Te bowiem, w , 
zasadzie martwe i nieprzydatne po
za granicami kraju, mogą w sposób 
istotny wbogacić naukę polską. Lecz ;; 
w podobny sposób wzbogacić ją mo
gą dzieła myśli i rąk obcych, któ
rych brak dotkliwie odczuwamy. 
Twierdzenie to staje się bardziej o- ' 
czywiste, gdy uświadomimy sobie.- 
że ostatnie poważniejsze zakupy do 
zbiorów polskich zostały dokonane 
jeszcze, przed. I wojną światową, że ” 
nie mamy nawet np. ani jednego Ai 
Boeckllna czy Riepina, że brak u nas 
właściwie impresjonistów francu
skich (tych, których Czesi kupowali y 
już w roku 1919), że po prostu w 
zbiorach naszych istnieją duże i do- A' 
tkliwe luki. Nie zapominając więc 
o rewindykacji i zakupach poloni
ków istotnie wartościowych, można 
by zastanowić się nad inną niż me
chaniczna rewindykacja drogą po- . 
stępowania. Można — powiedzmy — .; 
zaproponować stronie przeciwnej ;; 
częściową choćby kompensację ol
brzymieli szkód wyrządzonych kul
turze polskiej przez przekazanie na
szemu krajowi pewnych dziel sztuki 
ze zbiorów obcych i szeroko trakto- 
waną ich wymianę, tworzenie klu
bów polskich 1 innych placówek 
propagujących naszą kulturę. Pro
blem jest otwarty. Ale czas chyba 
po raz pierwszy w historii losami 
swego dorobku artystycznego i inte
lektualnego rozumnie pokierować.

JERZY MADEYSKI
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JE/®j
26 marca 1347

AA 512 amerykańska

GOBET,ISy
wywieziono do Austrii

prof.Estreicher, inź.Jeżewski

571.

Odwiedziliśmy dyrektora Katursiasenschaftliehes 
Kasauin hofrata prof.Eiehsl. Oświadczył, że waaystkie 
depo .ty Benkmalamtu zostały złożone w żupach solnych 
w Alt-Aussse. Część złożonych dzieł sztuki wywieźli 
Amerykanie do Monachium w celu segregacji. Jego zda
niem zaginione działa sztuki polskie, o ile nie zosta
ły przedtem już rozgrabione w Austrii-, mogą się znaj
dować tylko w Alt-Aussee i w Monachium. Poradził prof. 
Estreicherowi udać sio -osobiście do Alt-Aussee, poka
zał su dokładny plan żup, wskazał, gdzie jakie rzeczy 
zostały złożone. * Alt-Aussee sa się zwrócić do b.dy
rektora Instytutu lor Dentajalpflagę dr.Seiberl, miesz
kającego obok "Iśeranhaus". Zauważył, że przedtem nale- • 
ży uzyskać pozwolenie austriackiego Kinieterium ftir 
VerK3genssioherung dektionsschaf Sleich, gdyż Ameryka
nie przekazali Alt-Anssee administracji austriackiej. 
kazał przepisać wyciąg z aktów dotyczących Alt-Aussse, 
który to odpis załączamy.

5fa pytanie prof .Estreichera oświadczył, iż do' 
Haus der Matur w Salzburgu wywieziono » istocie rozma
ite zbiory przyrodnicze. Poradził zwrócić się do dyrek
tora Instytutu Br.Pipęrak, który, jak zapewnił, z wszel
ką gotowością udzieli informacji.

związku z Instytutem salzburskim zaznaczamy, 
że porucznik Urbanowicz w swoim czasie zrewindykował' 
ta® zbiory Kosewa. Zoologicznego. Kie, wydaje nam się, 
by jeszcze inne zbiory riały się tam znajdować, gdyż 
Urbanowicz mćgłby jię wtedy o nich czegoś dowiedzieć.
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< ■ ‘Kraków .;awel, !10 czerwca 1947

' ’ ' Do ■ ■ • ' / ; :

lyrekcji Ceł •

__ ____ itrakowie • 
ul. okarEwa 4T

Dotyczy wagonu Dr. 1197^3 039, z Czechosłowacji, który przybył 

do; Krakowa z .zawartością mienia rewindykowanego /mapy katastral

nie, kartoteki itp. /.o wadze 6030 kg.

. Dyrekcja Państwowy h śbiorów Sztuki uprasza o wydanie zezwolenia 

na wolną astam'? odprawę celną przez Urząd Celny w Krakowie. 

..agon wymieniony ■ przekazany został rej. przek. No. 59 z 16.6.47 

■przez Urząd Celny . Głuchołazach.

Krakowie na postoju znajduje się od 19 czerwca 1947,

Dyrektor żannstZbiorów 'Izt
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isleh, dnia lO.aarca 1947

S C ? JŁ 1 K A
SESSSSMKSSS^W  «==t==ŚSZ^55SXX:St

kustosza- I-śuzshh. Barciowego w warszawie agra. Stanisława 
Gebethnera w sprawie gobelinów, które wywiezione zostały 
w czasie okupacji z ?olski - ^specjalnie z Warszawy - 
przez niemów i. złożone w Gobelin- Manufaktur w Medalu 
do reparacji. ■

.. ...Jjotoie s zapiskami uczynionymi przez pracowników 
Muzeiiia Narodowego w rszawio w chwili zabierania gobelinów 
Zabrane zostały do Wiednia przez dyr.Gobelin Manufaktur w Wied
niu. dra liaćtera z polecenia Sra Huhlmana ?. dniu 5.IIX.l94Cr. 
następujące gobelinyi

Gobelin flamandzki (Bruksela). pochód tryumfalny na 
tle Rzymu. Sapie; BIGI PCK AflnmłH IŁ Vą’-OT£

<31-mnic.-.s?-3AŁ -- A.1ĆŁC. obramieniu 
putta, owoce i kartusz herbowy.
ĆQ£ x 478 cm - Sygnatura; S-tarcża-B.G. Y.S.bSTBSCKSH.
Znak; Z.K. la g.i. - stan dobry.

Gobcli.a flamandzki (brukselski). Archimedes. .-• obramie
nia 'po bokach kołtunyu. góry afcaitektura, kartusze, . 
owoce, wiek 1YII.
455 x 425 cm - Sygnatura; B-tarcza- B.Ii.B Znak;
Zbiory ik.Krosnowskich 1.'14-41. fahstwowe' Zbiory Sztuki 
sten debry.

Gobelin flandryjski XVII wieku. Sosna biblijna. Szero
kie obramowanie kwietne-owoeowe.
416 x >20 CE. - Znak, b 1 Suseum im.Tabócs Junosza Kros- 
Ąowsfcioh. pąóatwcwe Zbl.cr';.- Sztuki K. 1442 - Stan dobry.

4. Gobelin francuski z XVIII w. «azon z-bukietem kwiatów 
pod altanką. 2io jasno-niebieskic.
32C x 140 cai - Znaki Zbiory Bahatwowe Rzeczpospolitej 
Solskiej 3. 4 6 Stan-dobry. ■

S. Gobelin -francuski z XVIII w. Wazon z kwiatami pod altanką. 
Iło jasnc-niebieiskie. ■
330 x 145 cm. - Znak# Zbiory ?uhstwowe Hzeczposp.pglskigj 
i>. 948. K. J6. Stan dobry.-

Gobelin rosyjski ż czasów cesarzowej Łlźbiety (1741- 
1701). Arzeóeiawia Amerykę jako Indiankę z dEieómi 
siedzącą na tronie pod baldachimem. Sytej w tle wysoka 
górą z koóoiołeai.■ Siżaj kwiaty, owoce, tarcza, kołczan 
i strzały.
3S-3 x 183 oa. Muz-Kar.w AarszaMe lir.inw.jiigó.
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■3ozyoj« 1-5, to gobeliny pochodząca z zamku królewskiee° 
Jj.rszawia, - poz.6-- gobelin ze zbiorów Muzeom Sarotowogo*'* Jar- 

szńwie,
.Gobeliny według własnych słów dyr.ZsMSK Kaiera wypowifrr 

dzian. en przy mnie . miały' byfe w Di.staiu' atarąanie zrsstattrowane. 
■ '■;« wymagały ■ ona-zresztą dużych sabicgiiw Ko&ć.ersatorskicłi.

1? ańiu 22.6.1940?.. zgodni®zapiskami mzeąihymi. wyjeeha- 
dc iietaia .MistęjNijąoe .t.rzy gcfelihy', ■.wymagające poważniejszej 

■j*esteurae ji;

7. Gobelin flandiyjski z kbhoa wieku XVI. p.t. "ASIGAIl". 
Hrzedetiwla on scenę wr^jjtaśnia' darów żywnościowych Da

widowi uciskająceau przed ćanlesi przez Abigail, żonę 
Sabala z Karmelu.. Ablgail. klęczy przed htóldes, ża nią 
stoją trzy niewiasty niosące żywncśó.koło nich mężczyzna 

.........jlŹEigsjąc*-• «♦»«, -poza nin .niewiasta z. dzbanem na głowie.
■HożaDawidem szereg wojowników oraz obóz wojskowy. iJa 
sukni„Abigail napis ‘•aBIGAII” . ® obramieniu arabeski 
z kwiatów, owoców, makaronów. vsrbd nich.12 postaci 
męskich i kobiecych oraz 10 medalionów w kartuszach wy- 
obrażających 1Ł miesięcy od stycznia. do października 

■włącznie. -
370 x 5 JO cm. Depozyt Hieronima hr. Tarnowskiego złożony 
przez Adama hr.Tusnow.skl.ego w Kuzeiim kar. w ,'.’arszawie.

- CaróaaJiy'z dziurami, -rysaka teotmwwae^i—,. -Sekio rywiekowy.

doa-u. sygnatura.-

około 1/3 z lewej 
(2 ra sunki).

'6. Gobelin flandryjski (Srukeela) v-’iek .Vvl/XVII. rioe nawołu-
- je do budowy arki i opamiętania rię. rominuj.a postał 
lloego wskazującego lewą rąk■■ na napis hebrajski ; ".
dmtesj- niewiasty przed, nasi ciem słuchają Soego. f. xsi tle 
krajobraz z budowlami, namiotami, na wolnej przestrzeni 
liczne pary całujące się i ta'.csące przy dźwiękach orkiestry 

■ k tforamieniu postacie alegoryczne, kariatydy, atlasy, fon
tanny, aedaliony, aaskanony, wazony z kwiatami, sploty 
,3. roMin i kwiatów, ża stronie -srawcj u

"* ?I*S»
336 x 385 ca. Bepozyt hr,.TąrnOKSkiegó w Jłuz.łtai.w 'Warsza
wie. Gobelin bardzo zniszczony . brakuje 
strony, reszta porwana. Szkic rysunkowy

9- Gobelin flandryjski (Bruksela) .wiek XVI/XVn. 3u6owa atki 
a'oego (pendant do poprzedniego) Sod z lacką siedzi po
środku, obok niego Stoją, trzej rzesieSilnicy i dwaj budow
niczowie. -j górze na lewo ucztujący przy 'stole oraz zaba
wiający się przy muzyce, s górze na prawo widoczny szkie
let arki praeującjini cictlaaii,. Obramienie jak poprzed
nio.
330 x 588 cm. Depozyt hr.Tarnowskiego auz.Sar. w .Warszawie. 
Gobelin poszarpany .z dziurami, brak części obramienia u doŁ 
łu z prawej strony
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Protokół.przesłuchania świadka
Warszawa , dnia 19 mąja 1947 r« Członek Okręgowej Komisji Badania 

Zbrodni Niemieckich w Warszawie p.oo sędzia Halina Wereńko,działając na mocy Dekretu 
z dnia JO. XI* 1947 r. o Głównej i Okręgowygh Komisjach Badania Zbrodni Niemieckie, 
w Polsce / Dz, U* R*P» nr. 51. poz. 293/ ,przesłuchała niżej wymienionego w charak
terze świadka bez przysięgi .
Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oraz o treści 
art.107 k.p.k. świadek zeznał co następuje:
pnię i nazwisko 
imiona rodziców

Stanisław Feliksiak
Jan i Anna z domu Krauze

Data urodzenia 6 ly. 19O6r. w Łodzi
wyznanie
Wykształcenie
Zawód 
narodowość i przynależność

rzymsko-katolickie
doktór zoologii Uniwersytetu warszawskiego
Dyrektor państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie 

państwowa polska

przed wybuchem wojny 1939r. byłem asystentem Państwowego Muzeum Zoologicznego 
w Warszawie /ul.wilcza nr.64/.po powrocie ż wędrówki w październiku 1939r. ponownie 
zgłosiłem się do Muzeum, paty dokładnie nie pamiętam lecz niedługo po moim powrocie 

w korcu października lub na początku listopada 1939r* <1° p»o. kierownika Muzeum 
docenta dr. Jaczewskiego Tadeusza zgłosił się oficer policji niemieckiej, jak się 
obecnie dowiedziałem od docenta Jaczewskiego, -Tratz, i zażądał okazania zbiorów Mu
zeum. Tjocent Jaczewski przeszło godzinę oprowadzał Tratz la okazując zbiory, szczegółów 
rozmów przy tym prowadzonych nie znam. kilka dni później przybył samochód ciężarowy 
z policją niemiecką oraz 10 Zydarni.Znajdował się tam między innymi Tratz i podoficer 
którego nazwiska dotąd nie ustalono.Ekipa policji rozpoczęła zabieranie zbiorów i 

książek naukowych z Muzeum.samochód ciężarowy przyjeżdżał kilka razy, raz widziałem 
jak odjeżdżał załadowany.jak orjentuję się obecnie, rabunek zbiorów z Muzeum mógł mie
ścić się w ramach akcji paulsen.jak się okazało przy rewindykacji części zbiorów z IJier 
mieć przez Muzeum Narodowe, zbiory naszego Muzeum zostały przewiezione do Haus der Na
tur.zabrane zostały w 1939r. następujące przedmioty: kilkaset książek z poszczególnych 
pracowni, bardzo cennych, cztery mikroskopy, binokular,lupa stolikowa,wszystko z kom
pletem szkieł optycznych,kilkaset ptaków wypchanych i w skórach, zbiór czaszek ssaków, 
między innymiczaszka tura, wypchane ssaki, między innymi trzy żubry, dzik i.t.p. przy 
oszacowaniu strat wojennych zostało obliczone iż straty wynosiły w walucie przedwojen
nej 91000 zł. Już w 19453?• rozpocząłem starania o zwrot przedmiotów wywiezionych przez 
Niemców z Muzeum. Miał się zająć poszukiwaniem zbiorów docent Jaczewski, przeb;||LjiŁc;y 
w Misji Wojskowej w strefie Brytyjskiej.Dzięki ekipie Muzeum Narodowego, w maju 194Ór. 
otrzymaliśmy zwrot części zbiorów z Salzburga.powiadomiłem wtedy docenta Jaczewskiego 
i Muzeum Narodowe iż nie wszystkie zbiory wróciły.
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Z pamięci- podaję iż brakuję następmjącyhh przedmiotów : kilku mikroskopów binokula- 
ru i lupy ,wielu czaszek zwierzęcych między innymi tura ,licznych trofeów myśliwskicl 
w postaci kłów i rogów,które zdobiły korytarze Muzeum,krokodyla wypchanego,żółwia 
wielkiego mołża morskiego około 100 cm . długości,około 100 ptaków i części cennycł 
książek między innymi z dziedziny mięczaków.W czasie zabierania zbior°w z Muzeu 
vr 1959 r.sekretarka fcjtto słyszała,jak jeden z Niemców ubrany po cywilnemu pytał 
o ornitóloga dr. punajewskiego Andrzeja asystenta Muzeum,który obecnie nie żyje. 
Nasuwa mi się przypuszczenie iż mógł to być dr. Gunther Niethammey, znany ornitolog 
niemiecki ofider Waffen SS-3 który jak s^dze mógłby udzielić informacji w sprawie 
zbiorów ornitologicznych.
Na tym protokół zakończono i odczytano

Omówiono i dopisano '• przedmiotów '• Ekipie^
/ Stanisław Feliksiak /

Członek ^kręgowej Komisji
Sędzia

/ Halina wereńko/
Za zgodność

• p. o. S e a z i a
HALINA WERENKO 

ykj—-—
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0 0 p y .

Name : (formerly SA Oberscharfilhrer Richard Ot te, during war 
member of German Army Museum' Colleoting Group.)

Art Intelligence
Oase No. 201
Datę 30 June 1946

Address : Unter den ichen Str. 54 
Steglitz, Berlin

Naturę of Case : Art treasures looted from Sohloss Wilanów,Warsaw.
Source of Lead : CIO Steglitz.

purported to
i ■ There.it

Inyestigation report; Subject States that during period app. 18—23 
Dec. 1944 he together with his unit - the iiastern Front Group of the 
German Army Museum — participated, in the crating and removal of 
art treasures from Sohloss Bilanow, a oastle about 3 kilometers 
irom Warsaw. Removed by his group at this time were app. 80 
pamtings, a number of old weapons, about 8 bronze statues possibly 
yenetian, and a considerable amount of antiąue furniture. 1’he only 
pąinting subject eould identify was a David portrait of one of the 
Wilanów anoestors.
The loot - amounting to a railroad car fuli - is purported to 
have been aispatehed to a smali freight yard in Saxony . 1’here it 
was to have been met by another member of the German Army Museum, 
a Major iians ..eihrauch. Major Weihrauch may possibly be found at 
present at Munich, Gentzstr. 1; or Salzburgerstr. 77; or else 
at Augsburg at the Stadtische Kunstsammlungen, where he was formerly 
u. 11? 6 Cb 02? o *

of Army Museum during this time was Lt. Gen. Brand. 
The Chief of the Bęrlin headguarters was Maj. Georg Poensgen, former
ly oi the itonigl. Preuss. Sohlbsser und Gdrten, Berlin.
aubjeot States that other unita had plundered Sohloss Wilanów before 
tne operation in which he participated*
(Major eihrauch, according to Otte, is said to have been the 
reoeiying agent for two other wagenloads of looted art treasures 
at about this same time period. These treasures. oame from Insterburg 

ih Łast Prussia, may possibly have come from the S
Heimat Museum there, or may have come from Biga, sinoe Loetzen was 
a reoeiying depot for goods from Riga.)

C1) Cileck with Polish Mission as to value of Sohloss Pendines 
and their present status ( 2) Interrogate Major Weihrauch and 
other members of Army Museum Group (See attaohed list Sfi names.)
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Odpis

Nazwa: (były komendant S.A. Richard Otte, podczas wojny członek jednostki ds. zbiorów 
muzealnych wojska niemieckiego).

Wywiad ds. Sztuki, Sprawa Nr 201
Data: 30 lipca 1946.

Adres: ul. Unter den Eichen 54, Steglitz, Berlin

Rodzaj Sprawy: Zrabowane dzieła sztuki z Zamku w Wilanowie w Warszawie.
Prowadzący sprawę: CIC Steglitz
Protokół dochodzeń: Osobnik deklaruje że w okresie między około 18-23 grudnia 1944 on 

wspólnie z jego jednostką — naczelny wschodni oddział muzeum wojska niemieckiego — brał 
udział w pakowaniu do skrzyń i usunięciu dzieł sztuki z zamku w Wilanowie, ów zamek będący 
odległy od Warszawy o 3 km. Usuniętych przez jego jednostkę w owym czasie zostało ok. 80 
obrazów, pewna ilość broni dawnej, około 8 statuetek z brązu prawdopodobnie z Wenecji oraz 
pokaźną liczbę mebli antycznych. Jedyny obraz który osobnik potrafi! zidentyfikować był portret 
Dawida jednego z przodków Wilanowa.

Rozgrabione przedmioty — o rozmiarach pełnego wagonu kolejowego — zostały 
przypuszczalnie przerzucone do małej składnicy w Saksonii. Tam doszło do spotkania z innym 
członkiem Muzeum Wojska Niemieckiego, Majora Hansa Weihraucha. Majora Weihraucha 
można przypuszczalnie znaleźć w Monachium, przy ul. Gentz 1 lub przy ul. Salzburger 77, 
w innym wypadku w Augsburgu w miejskiej galerii sztuki której był dyrektorem.

Dowódcą Muzeum Wojskowego w owym czasie był pułkownik generał Brand.
Dowódca sztabu generalnego w Berlinie był major Georg Poensgen, były naczelnik zamków 

i ogrodów Królestwa Pruskiego w Berlinie.
Osobnik deklaruje ze inne jednostki zrabowały zamek w Wilanowie przed operacją w której 

brał udział. (Major Weihrauch, zdaniem Otte, był przypuszczalnie agentem odbierającym dwa 
inne wagony kolejowe zrabowanych dzieł sztuki wówczas. Te skarby przyszły z Insterburga 
i Loetzen, Prus Wschodnich, mogły pochodzić tamtejszego muzeum regionalnego, bądź też 
z Rygi, gdyż Loetzen było miejscem składowym dla dóbr z Rygi.)

Stan sprawy: (1) Sprawdzić z polską misją wartość zamku Pendings oraz jej obecny stan. (2) 
Przesłuchać Majora Weihraucha oraz innych członków oddziałów muzeum wojskowego (patrz 
załączona lista nazwisk).
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k ... •

POLISH HISSTCffl m BSSTITWIC® TO POUKB 

1568/47

Major Dr. iarol Estreicher

Karlsruhe

Snernberg. Frankfurt,Mesbadan.Berlin

23 July 19I47

raił and isotor

Shipment of claias and sontact the Konucents Sina Arts 
and Archivea Baetion

The 00 st of thlł trawi will be 
borne by the Pollsh Oorerment.

// - ' /'
Zu /-■■ 

WIS wói/kMpr 
Chief zPolimóisslon 
for Remtution to Polarni

/
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U z u pełnienie

Autor Treść obrazu Rozmiar w przybliżeniu

ad 1) Liszkowska Gospodyni 50 x 60

Bagiński Krakowianka 50 x 60
Wyczółkowski Sandomierz 60 x 70

rt Kwiaty (tło różowe 
i dedykacja)

65 x 100

łł Brzozy 50 x 70
Wawel z tęczą 65 x 100

tt Wawel bez tęczy 65 x 100
łł Werweny 50 x 70
łł Sad w kwiciu 50 x 70
tt Kościół na Podhalu 50 x 60
łł Autoportret sepia, 

litografia z dedy
kacją 40 x 60

łł Krówki 40 x 60
tt Teka; Kościół P.Mary i 

w Krakowie - autolitografia
Aksentowioz Dziecię ze starcem 40 x 50
Boznańska Olga Portret w heliotrop 

sukni 40 x 50
W Anemony 35 x 40
Tł Róże 35 x 40
n Portret męższyzny 

na odwrocie kwiaty 35 x 40
Jankowski Czesław Chłopcy przy piecze

niu ziemniaków 75 x 100
Wlastimil Hofman Babcia z wnuczką 45 x 60
Kotowski Damazy Portret dzieci 75 x 100
Jaxa-Małachowskie Nasze wybrzeże 45 x 60
Popiel Główka aniołka jasna 70 x 50

Ił Główka aniołka ciemna 70 x 50
Ił Szkice do kaplicy pol

skiej w Padwie.
Wywiórski Dąb Rogaliński 100 x 70
Kopia Van Dyoka 
(Dworzak)

Ucieczka do Egiptu 150 x 70

Obraz fajansowy fran
cuski, silny relief

Jeanne D'Arc-pastuszka 50 x 70

Locher Rybacy duńscy 75 x 60
Charpentier Droga w lesie 130 x 80
Romiti Dworek 65 x 50
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UV

Ad 3) Znaczki;

Ad 2) Moreau

Fiaschi

Matka z dzieckiem

Główka dziecka

65 cm

40 cm

(marmur kanaryj
ski i fleur de 
pecher)

(marmur kanaryj
ski)

Wenus 50 cm (marmur kanary j.-
ski)

Album Europejskie w nim nieomal kompletny zbiór znaczków 
polskich w 2-oh egzemplarzach t.j. stemplowane i niestemplowane 

Album Zamorskie
Kilka tomów kopert frankowanych i opatrzonych w różne nadruki, a mia- 
nowicie :"otwarte przez cenzurę", z całego świata, z reku 1914-19, 
oraz frankowane rzadkimi seriami znaczków* Częściowo adresowane do 
mnie i do mojej rodziny oraz do Czerwonego Krzyża w Genewie, gdżie 
koperty te nabywałam w czasie Wielkiej Wojny.

/-/ «iesława Cichowicz .

Za zgodn.o^^
1-iuczaha Dyrekcja Mtizeów’ i Ochrony Zicby Ł-Dy
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■ .
Warszawa, dnia-..-SU...lip ,0.a.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
-194 ? r.

MINISTERSTWO KULTURY i SZTUKI
D o

NACZELNA DYREKCJA 
MUZEÓW i OCHRONY ZABYTKÓW

PI- Małachowskiego Nr 3
telefon 8-75-86 i 8-75-87

L. dz. -fc|-/47.1!DL.j4'

Dra Karola Es trele li era

we Frankfurcie n/Menem

Polska Misja Wojsko--a

i Sztuki otrzymało wiadomość od
 . w willi koło Hannoweru w dzielnicy 

w kierunku ilelle, należącej do jakiegoś gestapowca,

Ministerstwo Kultury 
P- Mariana Krosnowskiego, że 
willowej, i ’ ' ' -
widział w r.1946 kilkanaście przedmiotów ze zbioru ofiarowanego 
Państwu IsasjtieaM przez jego ojca po pierwszej wojnie światowej.: 

willi tej znajdowały się między innymi dwa gobeliny z napisem: 
"Prezyd jwi Rady Ministrów” ,«Zbiory Krosnowskich”

TG/lffi.

Eaozelny Dyrektor j
■fiuzeów i, Ochrony Zabytków 

/l.igr. Witold Eie.szkp/ski/

1.1
POLSKA MISJA RESTYTDOYJISA 
W absrykahsecej strefie

■ OKui-ACYJWEJ W NIEMCZECH.-

Karlsruhe, dnia 20 grudnia 1947

, R A P OH T

.Inwestygacja dr.Lang,Hof, Bismarckstrass'e 21.

Lang robi wSazenie łobuzy pierwszej klasy. W Wielkim zdenerwo
waniu i trzęsącym głosem zaprzecza, jakoby cośkolwiek zdołał 
przywieźć z Krakowa. Wywózką kierował-'dr.HaS (podobno'mieszka 
w Berlinie) a Lang' pożatym,' ze ładowano srebro, bieliznę, złoto 
porcelanę, obrazy, dywany (ealo.se około 4 wagonow) ilości nie 
zna. Byl on, jak sam zeznaje, tylko dzierżawca tak zw.Distr.ikt 
Casino w Krakowie. Wywózka nastapila z koncern roku 1944 i po
czątkiem 1945'roku. Wagony, które początkowo miały isc do Hof, 
zostały wysiane pod adreb-em: Maschinenfabrik Minzner, Ofcergruna 
Biberstein bei Dresdsn. ppisy tego, co zostało wysiane, zabrał 
Zollinspektor 1'riseh, mipszka obecnie w Adorf (bei Bad Elster, 
strefa rosyjska). W mieszkaniu Langa zauważyłem obraz olejny, 
przedstawiający Wawel (podpis niewyraźny - Żarski?), który jak 
twierdzi Lang, otrzymał w prezencie od swych pracowników 
w Krakowie.

. y
(Berdychowski Stefan,Por.)

V. ' " ■ ! 1
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E ACZKLNY óIJKUP Odpis
Staro-K^tolicklego Kościoła —“-------

MAKIA,;ITOk do Ha czelnej Dyrekcji
.. . Muzeów i Ochrony Zabytków

?łock,dn.2& lutego 1948 r.

l»dz 26/4g .____ '..orszawa
’~EE7wfe?acnbwśkiegó' 3

uzupełnieniu podanie od Staro katolickiego Kościoła 'Mariawitów, 
o rewindykacji 13-tu dzwonów kościelnych,wywiezionych przez okupanta 
do Niemiec, proszę o spowodowanie odzyskania następujących ooisktów 
kościelnych, wywiezionych przez Mietaców, e znajdujących się oofi o siekę 
Księdze Klemensa Ksldmaiia w Baóęhii, w m. Blumbareu.fcuptstr, 57 
/Fernruf 151/,Alt-Feth. ?hsrrauipt,Zone Frencsise:

1/ Ornat,cały złotem haftowany na tle Ipafflfaanym sroorem,tertoćci 
40.000 rtoli przedwojennych z 1906 roku. j

2/ Obraz haftowany,przodsteuiajęcy sceno z proroctwa Izajasza, 
oszacowany przez Dyrektora Muzeum Filadelfii /tŚ3i/'v 1929 r. na 5.000 do 
lero'v.-

, 3/ puszka do Komunikantów srebrne pocłecena, przedstawiające nos- . 
ta« zakonnicy puctrzymającej kielich; wartości przedwojennej IŁ*000.złc 

Kielich, srebrny pozłacany* w stylu gotyckim,czera półkuiistc, 
wartość przedwojenna 2.000 zł. ’

5 / Kielich srebrny poziecsny,wsrtoóć drze:wojenne. 1.800 zł.
V &ła puszka do Komunikantów,srebrne złocona,ubrana kilkunastu 

granetkaai, neturalnyol? wartość przedwojenne 2.000 zł.
'H Ornet gotycki,ręcznie haftowany jedwabiem kolorowym,robota 

artystyczne: wartość przedwojenna 15.000 zł.
8 / Pars puszek z kadzidłem.
Nadto gestapowcy w miesiąca maretc 1940 r. zabrali z Felicfanowa 

pod Brockiem, gezie jest kolonie Sióstr Uariewitek, i '.wwieźli dó 
i.ie.uie_c-kielich szczerozłoty 5%ej próby,-przedste iejący postać Archa
nioła kichała,podtrzymującego czarę złota i oatehę szczerozłota z 
grasirowaną ne niej zekonnicąę wertość 40.000 zł.'przedwjennycht “ 
kierich wspomniany i.patena były dedykowane Biskupowi Kowalskiemu,jako 
ówczesnemu przełożonemu Staro Katolickie -o Kościoła Mariawitów, i ofia
rowane przez Duchowieństwo i ...lennych na własność kościoła.

Iłie chcąc,żeby wspomniane dzwony i wymienione obiekty kościelne 
przepadły na terenie Kiemlec, uprzejmie proszę Keczelną Dyrekcje o 
rewindykację takozych i przekazanie pod adresem: naczelny Biskup staro 
Katolickiego Kościoła Mariawitów, Błock ul.Juliena ..ieezorke 27.

/ - A .i-lProchn ie wsk i 
-Pieczęć okrągła m./ liskup

Ministerstwo Kultu/ ■■ Srlull 
Kaczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zab; i
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KURIA DIECEZJALNA ndn1s
PŁOCKA -

Płock,finiai 27 lutego 1948 r. 
Nr .709 . 

Tel.LO-52 p.K.O.Jarszawa Nr.1-1328'

Do 

Ministerstwa Kultury i Sztuki 

9 

w Warszawie

związku z pismem Biura Rewindykacji i Odszkodowań 

Wojennych Rzeczypospolitej. Polskiej z dnia 24 lutego r .b . 

OD./19S62 w sprawie rewindykacji dzieł sztuki albo zastępczej 

rewindykacji tych obiektów o wartości historycznej,Kuria 

załącza spis wywiezionych zabytków ze skarbca katedra płockiej 

o których rewindykację już zwracała się dn. 25 kwietnia 1945r. 

N.1043 i obecnie prosi o ich-rewindykację.

Jeżeli ńie-możliwe będzie odnalezienie i odzyskanie tych 

. obiektów, pros i o częściową nieproporcjonalną do tych obiektów 

historycznych rewindykację w formie dzwonów i organów dla 

kościoła katedralnego.

WIKARIUSZ GENERALNY

KANCLERZ /-/ Ks.dr.Stanisław Figiełski

/-/ podpis nieczytelny

Ze zgodność:

Kultuiy i Sztuki 
NI1D.131U..- . •> nd-rony Zabyt-u"Baczclna Dyrekcja Muzeów 1 O-rooy
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-^mmmmmm ■■■■ uuprs
Muzeum prehistoryczne

w poznaniu
L.ćz.1/219/48

— Do

Poznań,Ania 8.III. 1948 r. 
ul.Sew.MielżyńSklego 28/27 
P.E.O. 7-43-50 K.3 .20-83

Biura-Rewindykacji i Odszkodowań. Wojennych B.p.

w Warszawie

Muzeum. Prehistoryczne komunikuje niniejszym,że nie udało się dotąd 

odnaleźć następujących cennych zabytków,będących w większości 'własnością 

naszego muzeum, częściowo zaś wcielonych do zbiorów muzealnych przez Niemców 

w czasie okupacji: ■

1/ Brązowy posążek Iz.ydy. znaleziony w Małachowie,w pow.gnieznieńskin

2/ Drewniana głowa posągu bóstwa pogańskiego z Jankowa, w pow. 

mogileńskim

3/ Wiadro brązowe italskie z VI w. przed Chr.znalezione w Kluczewie, 

wpow. szamotulskim z 3 naszyjnikami brąz.

4/ Zrekonstruowane wiadro z drewna cisowego z okuciami -brązowymi 

z III w. po Chr. znalezione v; Poznańiu-Szelągu

5/ Kilkadziesiąt zabytków złotych i srebrnych, wymienionych w za

łączonej liście, oddanych przez niemiecki zarząd Muzeum, prehisto

rycznego /Landesamt fur Torgeschichte/ w dniu 15 maja 1944 r. na 

przechowanie ówczesnemu dyrektorowi Zakładu d"le' Starców w Śremie 

Burtowi Zimmermannowi,którego miejsce pobytu jest nam niestety 

nieznane.

Z pozycji 1-4 załączamy fotografie zabytków wzgł. rysunki.

Prosimy o poczynienie starań o.odszukanie tych zabytków a w razie niemożli

wości odnalezienia ich o przyznanie nam drogą, zastępczej rewindykacji na

stępujących zabytków przedhistorycznych.

1/ 2 brakteaty złote i 4 pierścienie złote i srebrne ze znaleziska 

z okresu wędrówek ludów w Sapnie, w pow. wą-growieckici /Staetli- 

ches Musęum fur Vorgesch-ichte w Berlinie nr.II 5-589-5-Soo i 

3490-3494,
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2. Złoty sztylet z Inowrocławia /Tamże nr.ID 2122/

3. Ozdoby złote z Brzezia, w pov;. jarocińskim /dawniej pie

sze wsk im/ Tamże nr.II 11313-11314/

4. Ozdoby spiralne złote z Półwsi /Halbendorf/ pod Opolem 

/Tamże nr. I e 413/.

5. Naszyjnik złoty z zameczkiem groszkowatym z okresu rzym

skiego z Słogowa /Śląsk/ Tamże nr.II 11230/

5. Pierś cieli złoty z Knyszyna w pow.poznańskim z okresu wędrówel 

ludów /Tamże nr.II 4470/.

f/isiorek złoty z okresu rzymskiego ze Zblewa /Hochstublau)

w pow. starogardzkim /Tamże nr.I b3)

Monety złote'rzymskie z Sitkowa /Tietkow/ w pow.słupskim 
/Tamże nr.I c 3185/

YTS^hi?/C-?ł°ty Z B®dosaew6> » P°«. Czarkowskim /Tamże nr. 
IX OUfcD/ «
Naszyjnik złoty ze Starogardu nad Iną /Pomorze zachodnie/ 
/Tanze nr.I c 402/

=rw/te Z Karolins> » POW. kołobrzeskim /Tamże nr.-LU. £.0O ( f

Skarb brązowy z Małej Kołuny, w pow. inowrocławskim

Skarb brąz ze Stanómina,w pow.inowrocławskim.

Są to wszystko zabytki,Dochodzące bądź z ziem Dolskich wkXiCrti93n roku’^fe W żnalezione^na ziemiach odz^kanycH 
które i tak powinny byc zwrócone Polsce.. Tym łatwiejsze oowinno 
byc uzyskanie ich jako ekwiwalentu ze zabytki wywiezione’w czasie 
orzedmiotó™16,1’ Udał° Si<? o<3nslefć sa®yoh wywiezionych

Pieczęć owalne /—/ Józef Ko.s.trzewski
dyrektor

7.

0.

9.

10.

11.
12.

Muzeum Prehistoryczne 
w Poznaniu

o załączniki

tlSLeZesólnien3-e złotych i srebrnych wvmienionvch
Bu stronie pierwszej pod numerem 5.

2/ Kopia poświadczenia odbioru na przechowanie dwóch nud<=łek z 
^aa^!ta[Ili przez Kurta Zimmermanna.okupacyjnego dyrektora

Zakładu dla starców w Śremie. 6 uji-tore

3/ 4 reprodukcje wywiezionych zabytków.
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Odpis
MUZEUM PńEHI cff ORYCZNE 

w Poznaniu
ul. Sew. Mielżyńskiego 26/27

Tel.24-30
Lista zabytków złotych i srebrnych

wywiezonych przez Niemców z Muzeum Prehistorycznego

vi Poznaniu

1. Czekan żelazny z obuchen okutym złotem i ze słotymi inkrustacjami

z Gorszewic,w pow.szamotulskim.

2. Ołówka szpili żelaznej ze złotą blaszka z Kokorzyna,w■pow.kościańskim

3. Pierścień złoty gruby z Poznania-Komandorii

’ 4. Dwa wisiorki złote filigranowe z Poznania-Szeląga

5. Pierścień i wisiorek półksiężycowąty z Ławek,w pow.skierniewickim

6. Trzy kolczyki złote,pierścień złoty z kamieniem szlachetnym i wisiorek

z kameą z Kerczu

7. Złoty wisiorek filigranowy z Odiów,w pow.ohojenckim.

8. 7 pierścionków złotych, 2 ułamki drutu,złotego,ułamek szpilki z Sadowi;

w pow. ostrowskim.

9. Złota blaszka z szpili z Mro.wina, w pow. poznańskim

10. Główka szpili żelaznej ze złotą blaszką. Lednogóra,pow.gnieźnieński

11. Miejscowość nieznana. Blaszka złota od szpili żelaznej

12. Trzy spirale podwójne, 2 bransolety spiralne duże, 2 małe, wszystko ze 

złota, Brzezie,pow.jarociński.

13. 2 rozgięte spirale złote i ułamek drutu skręconego z Brzezia, w pow. 

jarocińskim

14. Pierścionek złoty z Mgowa,w pow.wąbrzeskim

15. 19 monet srebrnych z Osińca, w pow. gnieźnieńskim

16. Tarpzka złote od szpili z Będlewa, w pow. poznańskim

17. Sztaba srebrna,szpila od fibuli i sprzączka srebrna z Siedlikowa, 
w pow. kępskim.

18. Trzy monety złote i nit srebrny z Konarzewa, w pow. łęczyckim.-

19. Dwie monezy srebrne rzyskie ze Słupcy, w pow.końskim

20. Ułamek monety srebrnej z Nacławia, w pow.kościańskim
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21. Moneta złota. Miejsce znalezienia^ nieznane .

22. Złote bransoleta z podwójnego drutu ze Zbęchów,w pów.kd&ćieńskim

23. Masywny kolczyk złoty z Weronikopola, w pow.kępińskim

24..‘Pudło z monetami srebrnymi ze skarbu z okresu wędrówek ludów 

odkrytego w Boroezycach.

Pozycje 5,14,15,18 i 24 są własnością Państw. Muzeum Archeologicznego 

którą Niemcy wcielili do zbiorów Muzeum Prehistorycznego w Poznaniu.

Pozycja 6 należała do zbiorów Choynowskiego w Zachęcie Sztuk pięknych 

pozycja 12 pochodzi ze zbiorów Ks. Czartoryskich w Gołuchowie.

■Pieczęć. Owalna /-/ Dr. J.Kostrzewski
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Leonja Łuoouirska
Kraków Kraków 15.VII•1947.
św. Marka 7. m, 5 .

DO 

liaczelnej Dyra±i.Cji Muzeuw - Cciiióiiy Zabytków

w Warszawie.

Plac Małachowskiego.

Uprzejmie proszę o rozpoczęcie akcji rewindy

kacyjnej w sprawie ruchomości należących do mnie i mego brata,któ

re w 1959 r. znajdowały się w Warszawie przy ulicy Pułkownika IJullo 

na parterze w domu należącym do Uenedykta Tyszkiewicza / Prascatti/ 

W roku 1944 rzeczy te zostały wywiezione przez szefa niemieckiej 

propagandy Ol-lenbuscha do iTiesiec do miasta Oldenburg i rzekomo znaj

dują się tam, przy Herrenstrasse albo Hecresstrasse Nr. 65 lub lir. 68

Powyższe mieszkanie składało się z pięciu po- 

: koji na parterze i przedpokoju,oraz suteren® gdzie mieściła się kuch

nia i dwa pokoje.Składnio sio ono z p. salonów,jadalnego,gabinetu i 

sypialnego.Umeblowanie przeważnie było antyczne,zbiór cennej porcela

ny,sreora,zegarów antycznych ściennych i stojących,minjatur około 40 

sztuk/dobrych pendzli/ dywany,antyczne lustra,lasry i żyrandole/por- 

celanowe,kryształowe i bronzowe/ oraz wielka liczba portretów rodzin

nych i obrazów rodzajowych /akwarella i olej/ około 300 sztuk.

Duża też litość sztychów angielskich i francuskich,wśród nich też 

znajdowały się kolorowe.

'■! przedpokoju znajdowały się szafy biblioteczne, 

a r nich kilkaset książek nowoczesnych,oraz cenny zbiór z wieku XVIII 

i XIX /kilkaset.sztuk/ dzieł i map strategiczno-wojskowych w pięknych 

oprawach.Dodać należy, że w mieszkaniu znajdowała się też bielizna 

pościelowa,stołowa,porcelana użytkowa i urządzenie kuchenne.

Z poważaniem
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Dra Łatreloaera

Dentysta MSSO” a Austrii zrabował a w roku 1940 dale
wsadź .nie dentystycznej praemr-i dr.”atana Dznkiera (obecnie K>ataw, 
pl.Katojki 4 )<,

^dzie obecnie przsbysa Fassem nie wiadcKs.^tosiisst sfisdosao.se zona 
^as30>-E. naayse sie z ttsm TOWRES i,ze jaj rodzice aieszkaju w Instoucka, 
Fsh-aibćtstraaf® 9.^aa Ksozna dceiedzica sie blizazya*/ szczegółów dotyczących 
Fassons .<• /

8.9.47 P®E±<?i 
wAiBer\s:;'.

SSE?
:sy' EttfTti'
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( Wiesława Cichowicz 0 d P ^--Poznań, dnia 16 października 1947 r.
I Wydział Kultury i Sztuki 

Urz . Wojew. Poza.
ul. Chełmońskiego 22.

D o 
Ministerstwa Kultury i Sztuki 
Urząd Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych 
przez
Urząd Wojewódzki Poznański) 
Wydział Kultury i Sztuki 
Refer&t Ochrony Zabytków 
w Poznaniu

Ministerstwu Kultury i Sztuki przedstawiam następujący 
stan faktyczny;

Byłam właścicielką 9-ci opok oj owego mieszkania w Pozna
niu przy PI .Wolności 18) które zawierało cenne dzieła sztuki 
i antyczne meble o muzealnej wartości. Gdy okupant w roku 1939 
zajął Poznań, wszystkie moje rzeczy zostały skoncentrowane w 
składnicy C. Hartwig Poznań /dziś Państwowe Przedsiębiorstwo 
Przewozowe Poznań/. Najcenniejsze moje rzeczy z tej firny zabrał, 
jak mnie informowano, radny miasta Niemiec Dr. Zuelch, wybitny 
znawca sztuki, zamieszkały w Kolonii, wywożąc je do Kolonii, jako 
wyprawę dla córki swej, którą wydawał zamąż. Ministerstwu Kulturj 
i Sttuki podają powyższe do uprzejmej wiadomości z prośbą re
windykowania tego majątku polskiego, przywłaszczonego bezprawnie 
przez okupanta.

Wśród tych dzieł sztuki znajdowały się między innymi 
1) obrazy; Wyczółkowskiego, Aksentowicza, Eliasza Radzikowskiego, 

Olgi Boznańskiej, Popiela, Czesława Jankowskiego, 
Wlastimil Hoffmana i t.d.Obce; Lochera, Charpentierfj 
Romiti'ego i t.d. Cenna kopia "Ucieczki do Egiptu" 
San Dyck'a.

2) Rzeźby; Moreau /Matka z dzieckiem/, Fiasohi, /Główka dziecięc? 
Venus Calliplge'.

3) Zbiór znaczków bardzo cenny,
4) Witryna Henri Martin, owalny inkrustowany stół Ludwik XVI, 

zdobiony brązem, włoski okrągły stół inkrustowany, lustra, 
dywany perskie itd.

/-/ Wiesława Cichowicz,
Referendarz Urz .Wojew.Pozn. 

1 załącznik Wydz .Kultury i Sztuki
Ref.Kultury Ludowej.

Za zgodnośńs^.. two Oury i SrfuH
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Odpi s.
I. HERMANN SZOBE1

MUENCHEN 13
SCHLi^SHEIMERSTR. 106/

An.die
hiefuer Ausstandigę Dienst Stelle

B e t r: Heinz Mueller, Muenchen Cuvellierstr. l/lll
Ich gestatte mir nachstehenden $!achverhalt zur Anzeige zu bringen:

Im Jahre 1947 kam ich in Begleitung. meines1 Geschaeftsfuehrers, Herm Karl 
Kuerzinger, Muenchen Gruenwaldstr. 168 7/ięd.erholt in die'Yiołmung dezw. in 
daś. Buero des Heinz Mueller, Mitinhaber der Deinhauswerk G.m.b.H* Prien in 
Muenchen, Cuveliierstr. l/lll* Anlaesslich dieser ge.schaeftlichen Besuche 
fielen mir u.a. zwei sehr schoene Oelgemaelde auf, wovon eines bekannten 
Warsehauer Platz und'das andere.eine antike Prauenfigur mit Dolch (Brustbild) 
darstellte* Mueller, mi dem mrnmh ich mich ueber diese B.ilder unterhielt 
erkląerte , dass sie ..einen YFert von ca 18 000.- bis 20 000 $ per dtueck 
r epr.es ent ie r en.
Yergangenen Freitag, den 6»Febr,1948 nachmittags erschien nun in meinem 
Buero Cchleissheimerstr. 106 der ehemalige Sćhoffoer des Mueller namens 
Hermann Kemmner, wohnhaft Muenchen Kellerstr. 21/2 r, und erzaehlte mir im 
Beisein meines Geschaeftsfuehf ers folgendes;
Eines Tages im vorigen Jahr erschien in der Yfohnung des Mueller in der 
Cuvellierstrasse ein polni cher Offizier* YSahrend er sich in einem Zimmer 
aufhielt, nahm Mueller die beiden Bilder von der YŁand ab (in Abiresenheit des 
polnischen Offiziers) und ersuchte Keinmner diese,Bilder unverzueglich in seine 
(Kemmners) Privatwohnung zu bringen und dort bis auf weiteres aufzubewahrenę 
Kemner tał dies, und behielt die Bilder einige*Wochen bei sich bis Mueller 
sie wieder zurueckforderte. Im Septomber v.J. gab Mueller die Bilder 
y/iederum Kemnner zur Aufbewaehrung in dessen Wohnung, Inzwischen versęhwańd 
Mueller aus Musnchen und begab sich angeblich auf-Reisen, Im November v4J* 
kam nun der Bruder des Mueller, namlich Mathias Mueller wohnhaft in Koeln- 
Lińdenthal, Limbur ger str. 12 oder 21, zu Vemmner und holte die beiden Bilder 
ab.
Ich habe nun erlEahren, dass Heinz Mueller .sich waehrend des vergangenen 1 
Krieges laengere Zeit in Tśarschau aufgehalten hat. Er brachte von dort 
TfartYolle Kunst gegsnstande nac/j. hi er und lebte bis zulutzt mit einer Polin 
names Jeanette'Mockallo zusammen, n^.chdem er sich von seiner ersten Frau 
scheiden liess. Nach Lagę dor Dinge ist der yerdacht. gereehtfertigt, dass 
•die beiden Oelgemaelde aus polni; ehem Mużeumsbesitz o. a. stammen und von 
Mueller waehrend sęines'Warschauer Aufenthaltes entwendet odar unrecht- 
maessig erworben wui/den. Dieser Yerdacht scheint mir umso begruendeter, ais 
Mue.ller die Bilder bei der Anwesęnlieit des polnischen Offiziers in seiner 
Wohnung verstohlen entfernte und seinen Scłffifoer zur Aufbewahrung uebergab. 
Es is vvohl anzunehmen, dass* dieser polnische Offizierbereits seinerzeit bei 
Mueller nach polnischem Eigentum fahndete?
Da Mueller fuer die Polizei kein nim unbeschriebenas Blatt ist sucht er die 
Bildsr vor dereń Zugriff zu schuetzen und haelt ,sie bei seinem Bruder in 
Koelln versteckt, vra.hrseheinlioh, urn sie bei guenstiger Gelęgenheit zu 
yeraeussęrn. Daher duerfte raschus Handeln geboten sein.

dnia 1 kv;ietnia 1948 r.Ber
zgodność

(~) I. Hermann ?zobel 
Muench^n 13 
S-chl ei sshe imer str ♦ 106
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Odpis

Hermann Szobel
Munchen 13, Schleissheimerstr. 106

Do wiadomości: odpowiednich służb
Dotyczy: Heinz Muellera, zam.w Monachium, Cuvellierstr. I/II

Pozwalam sobie zgłosić następujący stan rzeczy:

W roku 1947 wielokrotnie wchodziłem w towarzystwie mojego charge d’affaires, Pana Karla 
Kuerzingera, zam. w Monachium przy ul. Grunwaldstr. 168 do mieszkania względnie biura Pana 
Heinza Muellera, współwłaściciela przedsiębiorstwa Deinhauswerk Gmbh Prien w Monachium, 
przy ul. Cuvellierstr. I/III. Z racji tych wizyt handlowych zwróciły moją uwagę miedzy innymi dwa 
bardzo piękne obrazy olejne, z których jeden przedstawiał słynny Plac w Warszawie a drugi 
antyczną kobiecą figurę ze sztyletem (portet). Mueller, z którym rozmawiałem na temat tych 
obrazów tłumaczył że były one warte około 18.000 do 20.000 USD każdy.

W ostatni piątek, 6 lutego 1948 r., po południu pojawił się w moim biurze przy ul. 
Schleissheimerstr. 106 były szofer Pana Muellera o nazwisku Hermann Kemmer, zamieszkały 
przy ul. Kellerstr. 21/2 w Monachium i opowiedział mi w obecności mojego charge d’affaires 
następującą rzecz:

Pewnego dnia ubiegłego roku pojawił się w mieszkaniu P. Muellera przy ulicy Cuvellierstr. 
Polski oficer. Podczas gdy przebywał w jednym z pokojów, ściągnął Mueller obydwa obrazy' ze 
ściany (podczas nieobecności oficera polskiego) i poprosił Kemmera o bezzwłoczne 
przeniesienie obydwu obrazów do jego (Kemmera) prywatnego mieszkania i przechowania ich 
przez pewien czas. Kemmer uczynił takowo i zachował obrazy kilka tygodni u siebie aż do chwili 
gdy Mueller się po nie zgłosił. We wrześniu ubiegłego roku ponownie oddał Mueller Kemmerowi 
obrazy do przechowania w jego mieszkaniu. W międzyczasie znikł Mueller z Monachium i udał 
się rzekomo w podróże. W listopadzie ubiegłego roku przybył zaś brat Muellera, mianowicie 
Matthias Mueller, zamieszkały w Koeln, Lindenthal, Limburgerstr. 12 lub 21 do Kemmera 
i odebrał obydwa obrazy.

Ja z kolei dowiedziałem się, że Heinz Mueller przez długi okres podczas ostatniej wojny 
przebywał w Warszawie. Stamtąd przyniósł wartościowe dzieła sztuki tutaj i żył do niedawna 
wspólnie z Polką o imieniu Jeannette Moskalic, po tym jak rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną. 
Według stanu rzeczy uzasadnione jest podejrzenie ze obydwa obrazy olejne są własnością m. in. 
muzeów Polskich i przez Muellera podczas jego pobytu w Warszawie skradzione bądź 
niepraworządnie nabyte zostały. Te podejrzenie wydaje mi się tym bardziej uzasadnione iż 
Mueller podczas obecności oficera polskiego w jego mieszkaniu po kryjomu obrazy oddalił 
i swemu szoferowi do przechowania oddal. Można przypuszczać, że ten polski oficer już swego 
czasu u Muellera polska własność tropił.

Ponieważ Mueller jest znany służbom policji, stara się on obrazy przed jej zasięgiem chronić 
i trzyma je ukryte u swojego brata w Koeln, prawdopodobnie by je przy korzystnej okazji 
sprzedać. Dlatego wskazane jest wartkie działanie.

J. Hermann Szobel, Monachium 13, Schleisserstr. 106
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Copy

Hermann Szobel
Munchen 13, Schleissheimerstr. 106

To: The relevant services
Re: Heinz Mueller, Muenchen, Cuvellier Street I/III

1 shall make bold to notify you of the following State of affairs:

In 1947 I came several times in company of my commercial attache, Mr Karl Kueninger, living 
in Monachium in Grunwald Street 168 in the apartment or Office of Mr Heinz Mueller, joint- 
owner of Deinhauswerk Ltd in Prien in Monachium, Cuvellier Street I/III.

By reason of these commercial visits, I noticed among other things two very nice oil paintings, 
one of which represented a famous square in Warsaw and the second one an antique figurę of 
a lady with a dagger (portrait). Mueller, with whom I talked about these paintings told me that 
they were about 18.000 $ to 20.000 $ worth each.

Last Friday, February 6th 1948 Mr Mueller’s former chauffeur, Mr Hermann Kemmer, turned 
up in my Office in Schleissheimer Street 106 and told me the follwing account in my commercial 
attache’s hearing:

One day of the previous year a polish officer madę his appearance in Mr Mueller’s apartment. 
While he remained in one of the rooms, Mr Mueller took both pictures off the wali (in the polish 
officefs absence) and asked Kemmer to take them to his (KemmeFs) private apartment and 
keep them for some time. Kemmer complied and harboured them for a couple of weeks till Mr 
Mueller called for them. In September last year Mr Mueller once again gave Kemmer the 
paintings for storing in his apartment. Meanwhile, he set off for an alledged journey. In 
November last year Mr Mueller’s brother, namely Matthias Mueller living in Koeln, Lindenthal, 
Linden Street 12 or 21 came to Kemmer and picked up both paintings. I, for my part, learned 
that Heinz Mueller stayed for a long time during the last war in Warsaw. From there, he brought 
two valuable works of art here and lived until recently with a polish girl going by the name of 
Jeanne Mockalic after divorcing his first wife. As things stand, the suspicion that both oil 
paintings are the property of polish museums or private owned if fully satisfied and that they had 
been stolen or acquired in an unlawful manner during his stay in Warsaw. This suspicion is the 
morę founded as Mueller took the paitings away in secret and handed them for storing during 
the polish officefs presence in his apartment.

It may be surmised that this polish officer was at that time tracking polish property in 
Mueller’s fiat. As Mueller is known to the police, he tries to keep the paintings out of their reach 
hidden in his brother’s apartment in Koeln, probably to sell them at the best occasion. Therefore 
quick action is recommended.

J. Hermmann zobel, Muenchen 13, Schleissheimer Street 106.
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KONSULAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W MONACHIUM

POLISH CONSULA
MUNICH.

Nr.WR/39

Monachium, 18sl.erp.nia 194.8. 
Munich, 
Muhlbaurstr. 8/1

Do
Polskiej Misji Restytucyjnej 
w Monachium

Konsulat R.P. w Monachium przesyła w załączeniu 
protokoł sporządzony z zeznania oh.niemieckiego Jozefa 
Hermana Dirksa, dotyczący wywiezienia przez b.Gubernatora 
Franka 19 dywanów,sk-zyn i koszy z Polski.

PI. Ws. V. 235/48

IfNSUL R.P,
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Kilkadziesiąt skrzyń wywiezionych r.,1939 z majątków.: Siekowo Powiat KDŚOIAH 

Dobrzyca Ppwiat Krotoszyn .Trzebosz Powiat łfewicz.Umieszczona w Brodni pod Ło

dzią we willi Sp, Akwawit stamtąd wywieziono przez niemćów w roku 1940 luty lub 

marzec ,

1 . Porcelany .wazony serwisy chińskie Sewrski:. Berlińskie '‘iodeński® st; 

re Inl nowe.Srebro sztuce® , taco ' .kandelabry .wazy i.t.d.przeważni- herbowe lub 

z inicjałami .stołowizna ,szkło,kryształy,staro i nowc.ńzaczy osobiste .fotogra

fia z. podpisami-.Zegary,stare i ńowe.

2 . oztychy luźna i w albumach-dużo Chodowieckiego i ikidigiarn .aazem kil 

ka tysięcy sztuk.Hą albumach niektórych inicjały lub herby.Sztychy angielski® 

kolorowe oprawione przedstawiające. sceny polowań par force. 
-

3 .. Obrazy pomiędzy inneai..
1/ dowerman. Stajnia, /czarna rama. /

2/ Pieter Hoogh.Snątrze /czarna rama/

3/ Biberc..Apostoł, /złota rama/

4/ Trzej Królowie szkoła Flamandzka / malowane n drzswie ./'rama złota/

5/ Kilka mniejszych Obrazów.

4. Książka duża oprawia z herbini wyrytwn i dedykacją piśmienną tytuł : 

los Bśtampes dos Roi.s et fers.onifegeś de la Oour des Valois./Kolorowe rycijt
f
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Nr. UĄlJMtyppt
Stawił sie niewezwany ob. niemiecki DIRKS Jossf Hermann, ur.14.6. 
1917 w Munster, zamieszkamy w Bad Aibling, Kirchzeile 79, legity
mujący sie dowodem: Deutsche Kennkarte Nr. B o3 518, wyd. w Bad 
Aibling dn.15.9.46 i oświadcza co następuję:

Z polecenia mego pracodawcy inz. Hansa SENGE, właściciela specj. 
sklepu radiowego w Bad Aibling wnoszę o stwierdzenie, jakie rzeczy 
polskiego pochodzenia znajdują sie jeszcze w posiadaniu p. Dr. 
Cilly GRAD, zamieszkałej obecnie w Garmisch-Partenkirchen w domu 
w/asnym, blizszy adres nieznany, właścicielki willi w Bad Aibling, 
Lindenstr.

B. Gubernator Frank w r.1944 przy wlazł przesłał wielkim samochodem 
ciężarowym wojskowym 19 dywanów i skrzynie i kosze z napisem "Burg 
Krakau" do swej znajomej, p.Grau, która po wkroczeniu wojsk amery
kańskich i zajęciu jej willi przez Amerykanów umieściła te rzeczy 
w domu położonym naprzeciwko jej posiadłości u niejakiej p.Hartmann, 
Lindenstr.344. Czesc rzeczy została zakopana. W grudniu 47 r. w nie
obecności p.Hartmann przy włamaniu skradziono kilka dywanów. 2 Jugo
słowianie, którzy brali udział we włamaniu, repatriowali sie do Ju
gosławii.

SENGE Hans pomagał przy przenoszeniu rzeczy od p.Grau do p.Hartmann 
i rzekomo wiedział o włamaniu. Obecnie, aresztowany w czerwcu b.r., 
przebywa we wiezieniu w Rosenheim.

Oprócz Sengego jest w Bawarii 3 świadków, b.pracowników f-my Senge, 
którzy mogą zeznania w tej sprawie złozyc.

Nazwiska ich: Hildebrand, Seidel, Frau Stumpf - wszyscy w Bad Aibling,

j
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Notatka

Prof. K, Estreichera dla wiadomości Majora Wolfa.

Niniejsze claimy zostały uporządkowane alfabe
tycznie według miejscowości. Zawieraja moje uwagi oo dó 
ich wykonania w terenie.

Posrod deklaracji niemieckich', dotyczących 
dziel sztuki, ani jedna nie okazała sie rzeczywiście 

. wartościowa, o ile idzie o wlasnoso prywatna. Bardzo 
często koszta rewindykacji przenosiły wartość przedmiotu. 
W chwili zamknięcia mej działalności rewindykacyjnej 
w dniu 12.10.1948 r. pozostały niewykonane jedynie 
4 oleimy (tez większej wartości lub prawdopodobieństwa 
odszukania) na terenie Bawarii.

Sa to następująca zgloszenias
1/ Alzenąu - I.Blank - lampy rerigenowskie z Muzeum Narodowego 

'■u Warszawie (skrzypce zostały zwrócone, sprawa lamp 
bardzo wątpliwą, śledztwo w toku)

2/ Rosenheim - Gertrud Kruger, Hindehburg-Str.28 - 
1 obrazek -(German Deel. 02025)

■’ 5/ Gmund kolo Tegernsee - Officer's Club - (German Decl. 
No.11840 - rzeczy zostały rozkradzione i nie można 
ich narazie odszukać, śledztwo w toku).

4/ Tirscherreuth - Bawaria - 2 obrazy bez większej wartości 
-właściciel ketertz A.Haertl.

0 ile Amerykanie ostatecznie zechca wykonać 
powyższe zgłoszenia, to rzeczy przekaza Misji Rewindykacyjnej 
w Karlsruhe.

® Wiesbadenie M.F.A. & A. (Mr.Heinrich) poszukują 
nadal książek polskich w aarburgu, jak dotąd bezskutecznie. 
W razie, pomyślnego załatwienia rzeczy zostaną przekazane 
jak wyżej.

Karlsruhe, dnia 12 października 1948 p.
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DEZYDERATY
wzamian dzieł malarstwa, wywiezionych przez Niemców do Rzeszy 

/strefa amerykańska/.

1..S zkoła Rubensas Zygmunt III w stroju koronacyjnym 
ol.pł. 217x128. Altere Pinakothek Nr 984. .(Tdo-Kzóuć

2. Królowa Konstancja, druga żona Zygmunta III, ol.pł.217x128.. 
Altere Pinakothek Nr 985. f

5. Autor nieznany, w.XVII, Władysław IV, ol ,pł. 225x140. .
Altere Pinakothek Nr 6959/6666.^

4. .Autor nieznany, w.XVII. Królowa Cecylią Renata, żona Władysława
IV. .Bayerisóhe Mationalmuseum, sala 3O..j\/coŁca^>-CŁZ.j

5..R ugendas Georg. Jan III Sobieski, ol .pł,76,5x62.
Altere Pinakothek Nr 7551.

6,.M aria Kazimiera, żona Jana III z pięciorgiem dzieci. Szkoła 
francuska.Ol.pł.130x98, Altere Pinakothek Nr 2433. v

7..A utor nieznany. w.XVIII..Teresa Kunegunfia Sobieska, żona elekt. 
Maxa Emanuela.ol.pł. Altere Pinakothek Nr 4468/7052./

8. .Manyoky Adam. Król.Maria Józefa, żona Augusta III,ol.owal.. 
85x67Nymphenburg 257..

9. .Nieznany autor w.XVII..Panorama Warszawy około r.1620, ol.nł. 
90x270.,-Altere Pinakothek Nr 5930.

4.6. Martin Pierre Denis. .Bitwa pod Chooimem w r, 1673 ,ol .pł.79,5x125 
Bayerisóhe Nationalmuseum. 7

11. Martin Pierre Denis. .Bitwa cod Lwowem, w r .1575,ol.pł,79x125 .
Bay er i sohe N at ionalmu seum. / . t 1

12. Martin Pierre Denis. .Odsiedź Wiednia 16831-.,ol".pł .79,5x128. 
Bayerisóhe Nationalmuseum. f

4.9. Martin Pierre Denis. Bitwa pod Parkanami 1683r.ol.pl.79x102 5 
Bayerisóhe Mationalmuseum. j

14..M artin Pierre Denis. Bitwa pod Ostrzyhomiem 1683r.. ol.nł..79x102., 
Bayerisóhe Nationalmuseum; / ,11^')

15..M onogramista P.F../1559/. Katarzyna Austriaczka, trzecia żona 
Zygmunta Augusta.ol.pł, 196x102, .
Norymberga Germanischesmuseum-Nr 571,

16,.A utor nieznany. .Barbara z Radziwiłłów, II żona Zygmunta Augusta. 
Norymberga Germanlsohesmuseum.

17.. Autor nieznany ./Marcin Koeber , ,1576r./. Stefan Batory .ol.pł. 
93x71. .Norymberga GermanischeBmueeum.Nr 641 wzgl .3153/7043,

. 18.,Zygmunt III, Autor nieznany .w.XVII.ol.pł.210x107. 
Norymberga Germanischesmuseum Nr 635,

19. .Desportes Al.Eranc. Królowa Maria Kazimiera.ol.pł. 118x90,. 
Norymberga Germanisohesmu seum; Nr 700 wzgl.752,
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20 .,Pieter Claesz van Soutman. Zygmunt Ill.ol.pł. 
Augsburg Staatsgaler le Nr 2439.

21, Bellini Giovanni. Madonna z Dz lec latkiem ze śv. Elżbieta i św., 
■ Janenr Chrzcicielem.. drzewo.72,5 x 90,2..

Efanfurt n/wenem. Staedelscto.es Kunst inst itut. ,853..

22, .Belotto-Canalet® Bernardo. Wenecja widziana od strony kościo
ła św.jerzego. pł.owal.77 x 97.
FrarfFurt n/Menem. Staedelsches Kunstlnstitut., 851. .

23..B ordone Parys. Portret męski.
Altere Plnakothek, Mśłnchen Nr 51^1120..

24. .Guardi Francesco. Koncert w Wenecji. - A.P.M. ,8574/1487.

25.,B oucher Er., Dziewczę odpoczywające - A.P.M.. 1168/1448..

26.. Larg illiere Mikołaj. .Portret damy bogato odzianej. - A.P.M. 
2343/1365.,

27.. Ribera Józef.. Sw. Sebastian, » A.P.N.. 5136/1549., 
0

28.. Rafael Santi. .Madonna della Tenda - A.P.M., 797/1051..

29.. Adrian Brouver. Kwartet chłopski. - A.P.14.. 109/894.,

30.. * * Grający w karty - A.P.M., 218/888..

31. Van Dyck.Antoni. Odpoczynek w czasie ucieczki - A.P.K., 555/827.,

32. ,Van Góyen Jan.Wieś nad rzepką - A.P.M., 1893,.

1.4. Van der Helst.Dama w czarnej sukni atłasowe j-A.P .M..7262/316 .

1.5. Hobbema Meindert .Krajobraz .A.P ,M.. 893/570..

1.6. Jordaens Jakub,.Chry stus wśród biegłych w Plśmle-A.P.M.1909/815

36.,Metsu Gabriel .Kucharka - A.P.M., 624/425..

37.. Rubena Peter Faul. Autoportret z Izabellą Brandt.-A.P.M., 534/78«

38. . " " “ Selena Fourment z synem-A.P.M.315/797,.

39,.Teniers Dawid. . Flamandzka wiejska oberż a- A ,P .M.. 1082/910..

x/ A.P.N,,-AItero Pihakothek - M^nchen. .
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znajdujące się we dworze na Olszy, własności hr. Ant.Potockiego.

1/ graj obraz z zamkiem i ruinami / - -;u 71 x 50, ojejny na płótnie,

rama stara złocona/ Ha pierwszym planie na lewo ruiny z wielką bramą, 

w głębi zamek, na tle góry. XVIII w. średniej wartości, dość spękany, 

bez podpisu. ' '[/[/-■'

2/ Pustelnik / 40 X 30, olejny na płótnie, rama stara, rokoko, złocona/ 

Starzec w habicie mnicha nad roztwartym foljałem, w. XVII. szkoła 

holenderska, bez podpisu, rzecz dobra, /może kopja/, stan dobry, 

ale bardzo brudny.

3/ U cyrulika / 38 X 32 , Olejny na desce, rama złocona/ W półokrągłym 

wykroju okna, siedząca kobieta, której lekarz naprawia zęby. W.XVII. 

Szkoła holenderska, pod oknem po lewej ręce podpis V,Iol. Stan dobry, 

Obraz ciekawy. • j

"U Szafarka / 38 X 32 , olejny na desce, rama złocona, pendent z pop 

przednim / W półokrągłym wykroju szaf arka z jarzynami. W. XVII.

Szkoła holenderska. Stań dobry, obraz ciekawy. ? ■

®7 Krajobraz z górami / 7l X 50 , olejny na płótnie, rama stara złocona/ 

Ha pierwszym planie ludzie z wołami,w głębi staw na tle góry. \i. XVIII. 

Bóść spękany, bez podpisu, średniej wartości, pendent z nr. 1. >■''

Sosna wojskowa / 43 X 35 , olejny na płótnie, rama złocona / Ha tle 

namiotu kilku jeżdzńw'wśród nich w środku jeden na białym koniu.

J.XVII. szkoła 3 holenderska, bez'podpisu, scena pełna życia i werwy, 

obecność białego konia i małych psów wskazywałaby, że obraz wyszedł 

z pod pędzla lub warstatu Wonwermana.

7/ scenagwojskowa / 43 X 35 , olejny na płótnie, rama złocona / na tle 

namiotu z boku i dalekiego pejsażu kilku -jUró jeźdźców, jeden na 

białym koniu. J7. XVII. Szkoła holenderska, scena pełna życia i ruchu. 

Obraz jjworzy pendent z porpezednim nr. 6. i powyższa uwaga odnosi się 

również do niego. Jest w dwóch miejscach przedziurawiony i przyniszczo- 

ny. ' " ’ ' '

8/ Scena mitologiczna, Samson 1 Paliła / ? / 96 'X 76 olejny na płótnie, 

rama stara złocona / Scena przedstawia leżącego wojownika w rzymskiej 

zbroji, nad nim kobieta pochylona z młotkiem w ręku, za nią szereg 

660



Cultural Losses of Po land DOCUMENTS

wojowników. V!.połowa XVIII w. bez podpisu, obraz spękany i bardzo 

brudny.

9/ Dwa psy / 43 X 35 , olejny na płótnie, ramka zwykła / Ba tle gór

skiego pejzażu dwa psy. W. XVIII. Szkoła holenderska, bez podpisu. 

Obraz spękany. 3

10/ Wojciech Statler: portret Anny Szastrowej / 31 X 32, olejny na 

desce, rama złocona / Przedstawia portnet damy po pas. Pierwsza po- 

łona XIX w.Bzz podpisu.

11/ A Dąbrowski : Portret Boży z Potockiej 1£ roto Potockiej 2/ voto 

Branickiej / 28 x 23 , olejmy na płótnie, rama złocona, z wykrojem 

owalnym, przedstawia portret damy po pas. Podpis A. Dąbrowski. 

1869.

12/ SG9na w szynkowni / 36 x 28, olejny na : blasze S miedzianej, ra

ma mma złocona / Przedstawia parę osób Biedzących koło beczki na 

tle mrocznej izby. W. XVII. Szkoła holenderska. Obraz bardzo cieka

wy. Przyniszozony miejscami - farbąódprysła. . — '

13//Soena zagadkowa / 5-7 x 43 , olejny na płótnie,, rama złocona./ kohia-..-.  - 

ta w stroju barokowym broniąca się przed młodym człowiekiem, grążą- 

cym jej sztyletem. Początek XVIII. w. obraz zniszczony i baz większej 

wartości.

14/ Scena historyczna / 67 x 36, olejny na desce, ramą złocona /Przedsta

wia tłum postaci męskich, prowadzących żywą dyskusję. W. XVI. Szko

ła holenderska. Bez podpisu. Obraz bardzo ciekawy. 5? 1

15/ Portret męższyzny w czarnej delii i czerwonym żupanie / może hetman 

Czarniecki / 35 x 27, olejny na płótnie, ramka złocona / . Bez pod

pisu w. XVII - XVIII. !'/

16/ Pustelni-k / 65 i 51, olejny na płótnie, rama stara. Przyniszozony, 

bez wartości. . ———..

17/ D. Teriera : liernasz / 120 x 84 , olejny na płótnie, rama złocona/ 

Przedstawia na tle paru wiejskich domów kiermasz, z całym tłumem 

postaci, rozbawionych, tańczących, dyskutujących i t.d. Obraz bar

dzo ciekawy, dużej wartości, ale b.zniszczony, w szeregu miejsc far

ba odprysła, w innych się zlała lub wzdęła. Bez. podpisu.

18/ Portret króla Stanisława Augusta / 52 x 41. pastel, rama złocona /.
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Żona artysty malarza Józefa Mehoffera 
z zabytkową rzeźbą z XV wieku 
(zrabowaną przez Niemców podczas 
okupacji z ich domu w Krakowie).
The wife of the artist-painter Józef Mehoffer 
with XV century antiąue sculpture (which 
was plundered by German soldiersfrom 
their house in Kraków during occupation).

k

pi'.
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Bestatigunf;.

Bie Dienststelle bestatigt vom Amte des Sonderbeauftragtcn 
fur die Sicherung der Kunst- und Kulturgiiter fur Dekorationc- 
zwecke einen ganzen blanken Feldharnisch und cin Eeitscteert 
aus der Zeit des 16. Jahrhunderts Czweite Halfte) iibernóranien 
zu Haben.

Krakau<aeh 19. Feoruar 1941

Zaświadczenie.

Placówka służbowa potwierdza odbiór z Urzędu Pełnomocnika do spraw zabezpieczenia dóbr 
kultury i dziel sztuki, dla celów dekoracyjnych, komplet polerowanej zbroi polowej oraz miecza 
rycerskiego z (drugiej połowy) XVI w.

Kraków, 19 lutego 1941.

Certificate

The branch agency acknowledges taking over a polished suit of armour and a knighfs sword 
dating from (second part of) the 16th century for decoration purpose from the office of the 
plenipotentiary for the safeguarding of works of arts and culturc.

Cracow, 19 February 1941.
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GENERALGOUVERNEMENT
DISTRIKTSCHEF IN KRAKAU

ABTEILUNG BAUWESEN

Kjakau. den ...i?.•„.......  1S4„?

W/J

Aii den
Sonderbeauftragten fiir die 
Sicherung der Kunstschatze,

Krakau
Aussenring....

Betrifft;'E ■ lo3o 'Ausstąttung mit Móbel und Kiinsthistorisoher 
Gegenstanden_'des._Gutes_Polanka_Hallerr

Aus den Bestanden der Abteilung Bauwęsen uur.den laut beiliegen- 
der Znsammenstellung direrse Kunsthistorische Gegenstande zur 
Einrichtung des Gutes Polanka Haller ausgefolgt.
Da nunmehr Kinisterialrat lYolsegger das Generalgóureraement 
endgiiltig verla3t, dafi Gut ihm jedoch weiterhin zur Verf Tgung/*' 
bleibt, schlage ich vor, die ausgefolgten Gegeiistlinde durch die 
Liegehschaftsverv/altucg ubernehmen zu lassen under den Hinweis, 
daB dieselben Staatseigehtum bleiben.

Da die Angelegenheit ausserst dringeńd ist, bitte ich hófli t, 
Ihre Genehmigung hierzu erteilen zu wóllen.

' , ‘7’ >

. © J

s. Wb» ... /

SEfe’!

l5.Juni1942
efcŁÓ^l - /I

Do wiadomości:
Pełnomocnika do spraw zabezpieczenia 
dóbr kultury i dzieł sztuki

To:
The plenipotentiary for the 
safeguarding of works of art. and culture

Przez posiannika!

By messanger!
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 ■' Aufienring 40, Staatsbibliothek
Postanschrift: Hegierung.k ■ 

SdA $42/42.

An den
Herm Distriktchef, 
Abteilung Bauwesen, 
in K r a k a u .

Auf Ihr Schreiben vom 15.6. d.J. -W/J Nr.42057-.
Die Mbbel und Kunstgegenstande, die zur Einrichtung des Gutes 
Polanka Haller zur Verfiigung gestellt wurden, konnen weiterhin 
bis zur endgiiltigen fiegelung lediglich ais Leihgaben des Sonder- 
beaUftragten fur die Sicherung der Kunstschatze angesełien/ffiKUen 
alssolche gesichert und pfleglich behandelt werden. '

Im Palle einer spateren Regelung erhalten Sie Bescheid.

Sośni......

Do wiadomości:
Przewodniczącego okręgu Departament Budownictwa Krakowa.
Dotyczy: pisma z dnia 15.06 tego roku - W/J Nr 42057.

Meble oraz dzieła sztuki, oddane do dyspozycji w celu wyposażenia majątku Polanka Haller, 
mogą nadal być traktowane, aż do ostatecznej dekretu, jedynie jako depozyt Pełnomocnika do 
spraw zabezpieczenia dóbr kultury i dziel sztuki i muszą jako takie być zabezpieczone i zadbane.

W przypadku późniejszego dekretu zostanie Pan powiadomiony.
Z polecenia.

To:
Head of District Department of Architecture
In Cracow
Re: Your letter of 15.06 of the current year - W/J No: 42057

The furniture and works of art that were madę available for fitiing out Polanka Haller estate 
may as hitherto be merely deemed until finał decision as deposits of the plenipotentiary for the 
safeguarding of works of art and culture and must as such be kept and treated with care.

You will be notified in case of further decisions.
On duty.
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GERMAN1SCHES
NATIONALMUSEUM NtIRNBERG.A, den . /fpj

Kornmarkt 1
Fernspredi»Nr- 21753

Sdiecfckonto.
Bayer. Verelnsbank Nflrnberg
Bayer. Staatsbank Nflrnberg

PostsdieckkontOi Nflrnberg 471

M -

Po porozumieniu pomiędzy rządem Generalnego Gubernatorstwa Sekretariatem Stanu 
Urzędu Opieki nad Zabytkami w Krakowie i pierwszym dyrektorem niemieckiego muzeum Dr 
KohlauBenem przejąłem szpic włóczni Św. Maurycjusza w celu transportu do Krakowa 
i dostarczenia tamtejszemu Urzędowi Opieki nad Zabytkami przy okręgu zewnętrznym 40 
Kraków 20.

Szpic włóczni jest należycie zapakowany i w moje wierne oddany.

After agreement between the government of German-occupied Poland State secretary Office for 
ancient art preservation in Cracow and the first German National Museum director, Dr 
Kohlaussen, I herewith acknowledge taking over St Maurice’s spear prong for transporting it to 
Cracow and delivering it to the local office for ancient art preservation in Cracow 20, outer ring 40.

The spear prong is duły packed and handed entrusted to me personally.
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Krakau am 15.0ktober 45-

Sehr verehrter Herr Direktor,die Lanze und ich, 
ich und die Lanze haben nun die Heise Uberstanden. 
Es ist alles ganz glatt und ohne Zwischenfalle vor 
sich gegangen.Da die Zivilwagen sehr voll waren,habe 
ich mich mit Erlaubnis des diensttuenden Offiziers 
auf die militarische Seite geschlagen,da dort noch 
sełr viel mehr Blatz war.Heute fruh habe ich nun 
gleich bel Dr.Kudlich angerufen.Leider ist er nicht 
da,bis Dienstag oder Mittwoch in Wien.Da ich ate , 
nicht seiner Sekretarin iibergeben wolite,habe ich 
sie an einem sicheren Ort verwahrt.Mir ist es kei- 
nesfalls angenehm,daB ich die Verantwortung fUr sie 
noch diese Tage habe,aber es ist ja nicht zu umgehen 
Ich werde jedehfalls sowie Herr Kudlich zu erreichen 
ist zu ihm hingehen.Und mir tut es sehr leid,daB 
ich Thnen noch nicht den endgultigen Bescheld geben 
kan£,denn sie werden sicher unruhig sein.Aber ich 
brauche Ihnen wohl nicht nochmals zu versichern, 
daB es mein erstes sein wird wenn ich bei Dr, Kudlich
gewesen bin, Ihnen zu schreiben.

.'kU ~ J/5 *-"

I < k-S
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Kraków, 15 października 1943.

Wielce szanowny Panie dyrektorze, włócznia i ja, ja i włócznia mamy podróż już za nami. 
Wszystko odbyło się gładko i bez incydentów. Ponieważ wagony cywilne były bardzo wypełnione 
przeniosłem się za zgodą dyżurującego oficera na stronę wojska gdyż było tam jeszcze więcej 
miejsca. Dziś rano od razu zadzwoniłem do Dr Kudlicha. Niestety nie ma go, jest do wtorku lub 
środy we Wiedniu.

Ponieważ nie chciałem oddać włóczni jego sekretarce, przechowałem ją w bezpiecznym 
miejscu. Wcale mnie nie cieszy że ponoszę odpowiedzialność za nią w tych dniach, ale jest to 
nieuniknione. W każdym razie jak tylko Pan Kudlich będzie dostępny udam się do niego. Bardzo 
jest mi przykro że nie mogę Pana definitywnie poinformować gdyż z pewnością jest Pan 
zaniepokojony. Ale nie muszę Pana zapewniać że pierwsza rzecz jaką uczynię po spotkaniu 
z Panem Kudlichem to napiszę do Pana.

Cracow, 15 October 1943.

Dear Mr Director, the spear and me, me and the spear have now our journey behind. 
Everything passed off fine and without incidents. As civil cars were very crowded I went over by 
leave of the officer on duty to the army car for there was much morę room there.

This morning I called Mr Kudlich first thing. Unfortunately he is away until Tuesday or 
Wednesday in Vienna. As I did not want to leave the spear prong to his secretary I have kept it 
in a safe place. I am by no means pleased to bear responsability for it in that days, but this is 
inevitable. In any event, as soon as Mr Kudlich is available I will go to him. I am very sorry for 
not being able to inform you finally for I am surę you must be concerned. But there is no point 
in my assuring you that the first thing I will do after seeing Mr Kudlich is to write you a letter.

669



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

jjbernahmsbestatigung:

Ich bestatige hiemit, dass ich folgende Musealobjekte aus der Funda- 
tionsabteilung E. Grafen Czapski des Stadtischen National-Museums in Kra
kali far deą gerrn Generalgouyerneur ausgeliehen habe: 

B i 1 d e r ••
1/ Kirchmesse - hollandisch............................................................ N.I. 124.078

Kobei:
2/ i3ia Glasschrank im Rokokostil..................................................  N.I. 76.772
3/ Ein Schrank mit Intarsion ................................ ......................... N.I. 76.775
4/ Kleiner Schreibtisch mit Intarsion ......................................... N.I. 58.628
5/ Kleiner Sessel, Louis XVI, weiss, gepolstert ...................... N.I. 76.786
6/ Lehnstuhl, Louis XIV, mit granem Samt gepolstert /Kopie/. N.I. 76.829 a/
7/ Spiegel in Goldrahmen - XIX Jhd................................................  Nr.f.252

K e r a m i k
8/ Ein Majolika-Teller, XVI Jhd. aus Urbino ............................. N.I. 76.827
9/ " ” " Manufaktur in Pruszków........................ N.I. 75.443

Dzp. 388/35
10/ Vase - persisch............................................................................. N.I. 68.931
11/ Schiissel, chinesisohe Porzellan.............................................. N.I. 68.379
12/ Kleine Schiissel, persisch.......................................................... N.I. 68.311
13/ " " chinesiseh.............. ........................................ N.I. 68.378
14/ Kleiner Teller, Porzellan .......................................................... N.I. 68.320

Krakau, den 12 August 1940.

Pokwitowanie odbioru
Niniejszym pokwitowuję iż wypożyczyłem następujące eksponaty muzealne z działu fundacji hr. 

E. Czapskiego miejskiego muzeum narodowego miasta Krakowa dla Pana General-Gubernatora:

Acknowledgement of receipt
I herewith acknowledge borrowing the following museum exhibits from the department of Count 

E. Czapski foundation of the municipal National Museum branch for the Governor General:
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Ubernahmsbestatigung:

Ich bsstatigs hiemit, dass ich folgende Musealobjekte aus der 
Fundationsabteilung E. Brafen Czapski des Stadtischen National-Museums 
in Krakau fur den Herrn Goneralgouverneur ausgeliehen habe:
1, 2/ Zwoi Sessel aus dem XVIII Jhd., geschnitzt, 

gepolstert mit retem Plusch  N.I. 123.497 a,b.
3/ Uhr, Holzgehause mit zwei vergoldeten Delphinen.. H.I. 136.476

Krakau, den 13 August 1940.

Pokwitowanie odbioru

Potwierdzam niniejszym, iż wypożyczyłem następujące eksponaty muzealne z działu fundacji 
E. hr. Czapskiego z miejskiego muzeum narodowego miasta Krakowa dla Pana Generał- 
Gubernatora:

1,2 / Dwa fotele z XVIII w., rzeźbione, wyściełane czerwonym pluszem
1, Zegar, drewniana obudowa z pozłacanymi delfinami

Kraków, dnia 13 sierpnia 1940 r.

Acknowledgement of receipt

I confirm herewith that I have borrowed the following museum exhibits from the department 
of Count E. Czapski foundation of the municipal Natinal Museum branch for the Governor 
General:

2, 2 Two arm chairs from the XVIII century, carved out and upholstered in red plush
3 Clock in wooden casing with two gilded dolphins

Cracow, August 19, 1940.
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Der GBiBRALBAUrWEKTOa 
fur dis ReichshauptSta&t

Berling den 21 OKTOBER 194C 
sariJer Piat z 4

11 76 61

Au den

Chef der Sicherheitspolizei und des SD
SS-Gruppenfiihrer Heydrich

Berlin SW__68
illilhelinstr. Lo2

i , _ / * / ia .
ftóati'

Reichęsioherheitshaunlamt
/SS/ 1-------------------------------------

1

11027_____ 24 Oki.1940 ___

Wegen dsr im fruharen Polen baschlagnahmtsn Kunstschatze habe ich die 

in Abschrft beiliagenden Schreiben an die Gaulefter und Reichsstaft- 

halter der Gaue DanzigTWestpreussen und Rartheland gerichtet.

Dia Angsle^genheit diirfte damit ihre Erldigung gefunden haben.

O

o

LO

co o o CO
A

U tćłjf''.
Reichssi^herheitshauptamt Aal.

137234 29 OKI.1941
Anlag-e
—^-n

Pretu je':
Der Chef.den Sicherheits^ei^e i

Eing 24 OKT. 1940

Nr. 112^9 2/ /v-
_________________ t—jLL___________

Do wiadomości:
Szefa policji oraz służby bezpieczeństwa, 
Gruppenfuhrera Heydricha
Berlin SW 68, Wilhemstr. 102

Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy /SS/

Z powodu zarekwirowania w byłej Polsce skarbów kultury skierowałem załączone jako kopie 
pisma do przewodniczących obwodu oraz namiestników rzeszy obwodu Gdańsk-Prusy 
Wschodnie i Narthelandu.

Sprawę można zatem uznawać za zakończoną.

To: Head of security police and security service 
SS Head of division Heydrich
Berlin SW 68, Wilhelm Street 102

Security headąurters of the Reich /SS/

On account of the seąuestration of works of art in former Poland I have addressed the docu- 
ments closed as copies to Chief of district and Reich Governor of Danzig-Westpreussen and 
Wartheland district.

The matter should herewith be deemed as settled.
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AMT DES CHEFS Warschau. den 19 40
DES DISTRIKTS WARSCHAU

PERSONALABTEILUNG 

M.u a...n. n...... J.osef
iPd Jpi^htigt, bei der deutschen Verkaufsstelle im 
festgesetzten beschrddnten Umfang einzukaufen.

Das Betreten der Verkau/'srdume ist nur gegen 
Vorzeigung dieses Ausweises zuldssig.

Giiltig nur in Verbindung mit einem amt- 
lichen Lichtbild-Ausweis.

Im Auftrage

Legitymacja 955

Pan Muhlmann, Józef, jest upoważniony w określonym ograniczonym zakresie dokonywać 
zakupów w niemieckim punkcie sprzedaży.

Wstęp do pomieszczeń handlowych jest wyłącznie dozwolony za okazaniem tej legitymacji.
Ważna jedynie w połączeniu z urzędową legitymacją ze zdjęciem.
Służbowo,

Warrant 955

Mr Muhlmann, Józef, is allowed to buy on a definite and limited scalę in german selling points.
Entrance into shops is only permitted on presentation of this warrant.
Valid only with an official identity card with photography.
On duty,
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! .................... ’ ' '

E r sts c h r i f t.
Blatt 1 --------------------------------------

Auf Grund der Verordnung' des Herrn Generalgouverneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebie t des ehemaligen 
Polen vom 16. 12. 1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbe- 
stimmungen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sicher- 
gestellt und von d en dazu Bevollmaohtigten ubernonmien.

i j Ort K r a k a u Nahere Bezeiohhung Nationalmuseum

Gegenstand Kurze Beschreibung “aterial

1./Altarflugel
V

ohne Inv..Nr
Verkiindigung,hlBarbara u-hi 
Dorothea

^alerei auf 
Holz

2., Altarflugel
ohne Inv. N:

- - q3. Epitaph Inv.Hr.76.JOP
■ iś Kat-Wł, 1. i

4 UAltarflugel tf.ijz/, 
;■ - 1 Inv. Hr.72.468

Geburt Chri sti,hl.Katharina u.
hl. Helena '

Maria m.Kind, Papst und Stifte: 
aus dem Geschlecht der Branic-

Hl. Jakob

dasselbe

Malerei auf 
Holz

dasselbe

v Inv.Hr. 72.469 '

-0 6./l'afelbild Beposit
■

. r> /m j> peposi-t;

HI. Klara dasselbe

dea Yerkiindigung (ehemals i.d. 
rienkirche)

Ma= dasselbe

dei Kronung Maria(ehemals i.d 
rienkirche

Ma= dasselbe

m.zwei
. fliigeln 

ohne Inv.Hr. 
.KoS.Wf.mT

- <0 9 ■ wmrmrwKw
, y Triptychon 

Inv. Nr. 55.408
• Uak A\

■. ) 4)lo ./Hkulptur
- Inv.Nr.72.768

. X f. a. k. a. u..... den-A«J-

' ITnterschrift des bisherigen
Eigentumers oder seines Yertreters

Im Schrein hl.Familie, auf
Elugeln 4 Szenen aus d. Marien।
leben. Aus Lusina,Anf .16.Jahrh

d.

HI. Johannes, almosenspendend

aus der Katharinenkirche,15o4

Maria m Kind,Sit zfi gur, mnl4oo

1940

Holzschnitzerei

Malerei auf

Holz

Holz m.ahneuer- 
ter Fassung

machtigten 
srrn General. 
: neur s

Unt 
Bevbl 
des

schrift des

'■% .id

? 0
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Oryginał
Kartka 1

Na mocy rozporządzenia Pana Generał-Gubernatora w sprawie zabezpieczenia dziel sztuki 
w okupowanym obszarze byłej Polski z dnia 16.12.1939 i razem z nim uchwalonym dekrecie 
wdrożeniowym zostaną niżej opisane przedmioty zabezpieczone oraz przez upoważnioną osobę 
przejęte.

Miejsce: Kraków Bliższe określenie: Muzeum Narodowe

Przedmiot Krótki opis Materia!

Podpis dotychczasowego 
posiadacza lub jego zastępcy

Podpis upoważnionego 
przez Pana General-Gubernatora.

Original
Sheet 1

On the grounds of the decree by the General Governor on the sheltering of works of art in the 
occupied territory of former Poland of the 16.12.1939 and its accompanying enforcing regulation 
the below-mentioned items shall be sheltered and taken over by the therefor empowered person

Place: Cracow Closer description: National Museum

Object Short description Materiał

Signature of the previous 
Owner or his representative:

Signature of the 
pleinpotentiary of the Govemor General
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Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgowerneurs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemalige 
Polen vom 16.12.1959 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbe- 
stimmungen werden die unter naher bezeicłmeten Gegenstande 
sichergestellt und von dem dazu Bevollmaehtigten ubernommen.

Ort .g r a u____________ Nahere Bezeicłmung BrtinriAlwnsAw__________

Gegenstand Kurze Beschredbung Materiał

□11./Skulptur
—' Inv.®r. 76.295

Maria m. Kind, aus der Nikolai 
kirche, l.H.lj.Hahrłi.

= Holz m. t;eilei?= 
haltener Ifassun

12./Skulptur
~ ,lo315

Maria m. Kind, aus Kruzlowa 
Anf•15•ahrh.

dasselbe
M-ICr. X*

ę 1?./Skulptur '/M^iT’385,w Maria m. Kind, aus der Gegend 
von Sandez. 14.Jahrh.

Holz mit alter 
1'assung

q 14./Skulptur Maria m. Kind, aus Grybów Holz m. 1561101?=
knfe 1.H.15. Jahrłi. KEhaltener Kass

15./ii{jmi Skulptur Maria m. Kind u.zwei Engeln Holz m. alterInv.Nr. 76.187
JiMAaK. \v.v\.v^. \ Urn. 1500 lassung
o16./Trinkhorn Horn m. Siberfassung, aus dem Horn u.Silbe?v ołine Br. _ . ergwerk in Wielicka

17./TringefaB / . .. / ołme 4r. Bar, ungeklartes Glas mit ^ang 
genarbeit

» Glas

•algouverneurs

islo
' /i’1'-' ftpTJnterschrift des bisherigen

Eigentumers oder seines Vertreters.
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Er s tschrift .

Auf Grund der- Verordnung des Herrn Generalgou.verneu.rs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebie t des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungei 
werden die unter naher bezeichneten Gegenstan.de siche rgestellt 
und von dem dazu Bevollmachtigten iibernommen.

Nahere Bezemchnung Museum Hutten-

Gegenstand
Czapski

Kurze Besohreibung Materiał

l.^li/Altarflugel m» Malerei 
7 Inv. Nr. 135125 ,

HI. Bar^bara, subkarpathisołi 
15. Jahrh.

Holz, bemalt

\ . ... 2.,’Alt ar flugel m. Malerei
/ Inv. Nri> 135>126

, ..3./Pafelblld
'Z Inv.Nr. 58605

HI. Katharina,subkarpathisoh 
15. Jahrh.

HimmelfahrtsdasteHmg, von

Holz, bemalt

Holz, bemalt
Hals Fries

^4^/Tafelbild isx 
V Kat.Nr. 1628 

iKwkWr- °)

HI. Slppe
Anf. 16. Jahrh.

Holz, bemalt

7j 7 5 y Skulptur
V Inv.Nr. 72157 

3>A\]i\VVV
. ,6. ..-Skulptur
*S Ax) v* v Inv. Nr. 72158

HI. Bischof^U-U^.^

Ende 15. Jahrhy . ■ 2■' '■

HI. Bischof
Ende 15. <WhJV'/Z

Kolz m. alt er 
Fassung

Holz m. alter 
Fassung

n kA-7.zTafelbild Ępitaph des Goldschmieds Gregor Holz, bemalt
'^OhneNr. 'gest. 1532

0 8. /Tafelbild HI. Hieronymus, von Hans Diirer Holz, bemalt
Inv.,,Nr. 5o22. 

..... den/. in 1940
Unterschrift des bisherigen Unterschrift des Bevoll-
Eigentumers oder seines Vertreters. machtigten d<es Herrn

•rr? ZA Gere ralgouvetneurs.

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Muzeum Hutten-Czapskich / Hutten-Czapski Museum
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Blatt 4 Erst schrift .

Auf Grand der Verordnung des Herrn fieneralgou.verneu.rs liter die
Siche. rstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen
Polen vom 16.12.1959 u nd der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestim-
mungen werden die unter naher bezeichneten^ Gegenstande 
stellt und von dem dazu Bevollmacłitigten iibernommen.

sicherge-

Ort Krak a u. Nahere Bezeiohnung Museum Hutten-
Czapski

Gegenstand Kurze Beschreibung Materiał

(9 9^/ GefaB, Hafnerkeramik 
ohne Nrj

Doppelłienkelkrug ^1 Henkel Ton, glasiert
fehlt), mit bunten Glasuren, 
16. Jahrh.

<0 10./Gefa£!, Fayence Engłialskrug,mit Blaumalerei, Ton m. ZimiA
Inv. Nr. 100669 Danziger Wappen, 17. Jałirh. glasur

lli/Taf elbild Darstellung der Lukretia, felerei
Inv. Nr. 7638 Sekule Lukas Granach

12./Skulptur, Kleinplastik Maria m. Kind, mitieLalterlic i Ho Iz
V Inv. Nr. 123509 F

Ijy Skulptur, Kleinplastik 
Inv'; Nr. F.K. 4916

Maria m, Kind, 16./17.Jahrłu Buchsholz

.K-r .a .k..a.u................den /■ 'U 1940
Unterschrift des bisherigen Unterschrift des
Eigentiimers oder seines Vertreters. Bevollmaohtigten des

Herrn Generalgouver-
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Blatt 5 Erstschrif t.

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgowerneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunsteei-kgg^im besetzten Gebde t des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der erlasśenen Durchfuhnmgsbestirmmmgen.
wsrden die unter naher bezeichneten Gegen.sta.nde sichergestellt
und von dem dażu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort Nahere Bezeichnung 

Gegenstand Kurze Besdhreibung Materiał

<O/.VUiU

AU. A*» ^MMh-

W
aio

A\l

V0\/w

 den k. G 1940

Unterschrift des bisheiigen 
Eigentiimers oder seines Vertreters.

Unterschrift de^ 
Bevollma cht igt en 
des Herrn General- 
gouverneurs.

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Kościół Mariacki / St Marias Church
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V \<aUv Au- A* 
k\xja\x\ (Mm.

UB Al
i.^. /W/ J*- j

u Uh Ib?4**
/ fevtr<-ił| ....-, 11'A w u -VI — vi. UH.

«M. Uk m.- 
ByUY"

Al. Vm
' % AvaV.t

411

W"
0H33WS
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; ......

Blatt 6 Erstsch r i f t

Auf Grund d er Verordnung des Hem Generalgouverneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Boleń v.om 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durohfiihrungsbestimmun- 
gen werden die unter nałier 16261010161611 Gegenstanden sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmachtlgten iibernonimen.

Ort K r a k a u nahere Bezeichnung Marienkirche

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

6 1. Altarfliigel ohne Inventar- 
Nr.

Bekehnmg der HI. 
Katharina

Hale rei auf Bblz

0 2. ’’
ih.

H Disputation der HI. 
Katharina

II 0ł

°3' II Martyrium II II

°4' IM It Geifielung tl Ił

05‘ kui. ku i n Bekehrung der Kaiserit II tl

°6-
0 7. \m .k

n Enthauptung " II tl

it " d.Hl.
Katharina

u n

0 8. tt Begrabnis d.Hl. 
Katharina

u n

0 9. Alt&ytredella 
\U.€.Vu,

o-1.’Jnventnr. Grablegung des Evan- 
gelisten Johannes

it it

Krakau , den 5. Februar 1940 
Unterschrift des bisherigen 

ertreters
desUnterschrift 

Bevollmaohtigten 
des Herrn/$=ner 

uverne’
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Erstschrift ■

Auf Grund der Verordnung des Herrn Genera.lgouverneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
tmd von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen. 

Ort K r a k a u  Habere Bezeichnung Florianikirche

Gegenstand Kurze Beschreibung Materiał

0 AŁtarflugel ohne 
Inventarnummer '

6 "

0 "
0 " kStr.

------------- --------------

l.Das letzte Abendmahl

2. Das Martyrium des HI. 
Johannes

3. Die Segnung des Giftkelcłis

4. Johannes auf Patmos

Gemalde auf Holz

II 

tt 

It

?.T.?J den 8- 1940

UhtersBhrift des bisherigen 
Eigentiimeis oder seines Vertreters.

Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Herarn General 
gouveMfeur

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Kościół Św. Floriana / St Florian’s Church
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Blatt 9 grstschrift.

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgowerneurs uber 
die Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ełiema- 
ligen Po len vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungs- 
bestimmungen werden die unten naher bezeiehneten Gegenstande si- 
chergestellt und von dem dazu. Bevollmachtigten ubemonunen.

Ort: K r a k a u nahere Bezeicłmung: Czartoryski-Mueeum

Gegenstand Kurze Besehreibung Materiał

0 1. Tafelbild Hans von Kulmbacb, 
HI. Katharina
Kt. 94, Inv. V/338

glbild

0 2. Gemalde Dirck Bouts, 
Das Haupt Christi 
Kt. 13 Inv. V/281

Olbild

o 3. Gemalde Meister der weibliehen 
Halbfiguren, 
Schreibende Frau 
Kt. 113, Inv. V/185

Clti Id

o 4. Tafelbild
WfrM

Niederlandischer Meister 
15- Jhdt.
Brustbild der Maria
Kt. 11, Inv. V/117

Olbild

ć>5. Gemalde Berckheyde, '
Landschaft in Haarlem 
Kt. 5, Inv. V/109

Olbild

0 6. Tafelbild Sienesischer Meister, Tempera
Kreuzigung,
Kt.63, Inv. V/318

K r a k a u , den 31. Mai 1940.

Uhterschrift des Bevoll- 
maehtigten des Herm 
Generalgouwerneurs: ,

Kustodia des Czartoryski-Muse-
ZARZĄD MUZEUM

KSIĄŻĄT CZARTOPV§ ICh
W KRAiiUv.lL

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Muzeum Czartoryskich / Czartoryski Museum
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Blatt 10 a - a Erstschrift

Auf Grund der Verordnung des Herm Gen.eralgouvern.eurs iiber 
die Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehema- 
ligen Boleń vom,16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungs- 
bestimmungen werden die unten naher bezeiehneten Gegenstande si- 
chergestellt und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort: K r a k a u nahere Bezeichnung: Czartoryski-Museum

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

o 1. Konfektschale in Gold- 
schmiedefassung "Die 
vier Jahreszeiten" 
mit Inschrift

;■ .2. Deckelpokal aus Berg- 
kristall mit Maskaron, 
Silber gefaBt

3. Schale aus Rauchtopas 
mit Łiaskaron

()4. Konfektschale aus Berg- 
krlstall mit 2 Henkeln 
auf ovaler, 8ilberver- 
goldeter Basis mit E- 
delsteinen. Geschenk 
des Kbnigs von Dane- 
mark an Stefan Czar
niecki, 17. Jhdt.

Inv. 1/323

Inv. 1/305

Inv. 1/282

Inv. 1/325

Hohe 0,101, 
Durchschn. 0,070

Hohe

Hphe

Hohe

0,338

ca 0,075

0,140

n5. Vase aus Achatglas mit. 
2 Henkeln , ,„

06. Teller, Deruta mit 
gotische»:V. Majo- 
lika

0 7. Spanisch-maurischer 
Teller mit Kreuz in 
der Kiitte -,v—

Inv. III/172

Inv. III/344

135 Durchschn. 0,420

ZARZĄD MUZEUM 
KSIĄŻĄT CZARTORVS<IC1, 

W KRAKOWlte

Inv,
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Blatt 10 b _ 2

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

•■i 8. Italienischer Teller 
mit Stier in der 
Mitte (inezzomajo- 
lica 15. Jhdt.)

0 9. Flamischer Jand- 
teppich mit alle- 
gorischer Hof- 
szene. ■ '];1 i-

O10- 7/andteppich mit 
ró'm. Triumphzug, 
17. Jhdt.

W!
0 11. Elfenbeinkamm, 

Limoges, 13.Jhdt.

O 12. Ein Silber vergol- 
deter Messekelch 
und ein Oblaten- 
teller mit Ecce 
Homo auf den Rand 
graviert, 16. Jhdt. 
O

•0 13. Tafelaufsatz in der 
Form eines Rfau.es. 
Silber u. perlmut- 
ter. ffiarke: Georg 
Ho ffmann, 16. Jhdt. 
vU.K«.

0 14.Silberne Kanne mit 
Filigran, Deckel 
yergoldet

>tsl5. Kleiner Jagdpokal 
mit Inschrift 
"Cendres de Gid et 
de Chimdne". Sil
ber yergoldet. 
Nordfrankreich, 
17./18. Jhdt.

w ■
ZARZĄD MUZEUM 

KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
W KRAKOWIE

Inv.UI/134, Kat.M.
F.Y.269

Inv. 1/1138, 
Kat. M.P.V. 170

Iny.. 1/1139

Inv. 1/1252

Inv. IV/7 a,.b

Inv. Iff/2

Iny. IV/87

Inv. 1/524, 
Kat. t£.P.v/234

Durehsehn. 0,458

3,550 x 4,700

3,75 x 6,160.

0,169 x 0,118

a: Hohe 0,215, 
Durehachn. 0,099

b: Durehsehn.0,177

Hbhe 0,375

Hohe 0,130

s
8

&
>.__ <Blł>9
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Blatt 11 Erstschrift

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber 
die Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehema- 
ligen Polen und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimuiungen vom 
16.12.1939 werden die unten naher bezeichneten Gegenstąnde sicher- 
gestellt und von dem dazu Bevollmachtigten iibemommen.

Ort: K r a k a u nahere Bezeichnung: Czartoryski-Museum

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

0 1. Holzschnitt, 
koloriert

Anbetung der HI. Drei 
Kbnige, 15. Jhdt.

R 11596

2. Scbrotblatt Die hi. Gertrud,15.Jhdt. 
Rundbild

R 11603

Q 3. Kupferstich Kronung Mariens,15.Jhdt. 
Rundbild

R 11604, 
Durohschn. 25 Di/m

o 4. die hl. Barbara, 2.Half- 
te des 15. Jhdt.
Rundbild

R 11605 
Durohschn. 27 m/m

o 5. Holzschnitt 
koloriert

Kreuzigung Christi,um 1475 R 11597

0 6. Holzschnitt
1U-.K 10$

Gefangennahme Christi, 
urn 1470

R 11602

7. Holzschnitt, 
koloriert

d$rhl.Hieronyurus, 2.Halfte 
15. Jhdt.

R 11600

o8. Holzschnitt die hl. Anna Selbdritt, 
Ende 15. Jhdt.

R 11599

9. Holzschnitt das Monogramm Christi, um- 
von d. Symbol der 4 Evan- 
gelisten i.runden Medaillons

R 11598

Krakau, den 31. Ma i 1940.
Kustodin des Czartoryski^M^S^: Unterschrift des Bevollmachtigten 

den Herrn Gen.Gouvern.eurs:
ZARZĄD MUZEUM

KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH 5 IWY
W KRAKOWIE . W © W V .
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Blatt 12 Erstschrift

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouvern.eu.rs iiber 
die Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehema- 
ligen Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungs- 
bestimmungen werden die unten naher bezeichneten Gegenstande si- 
chergfestellt und von dem dazu Bevollmachtigten ubemommen.

Ort: K r a k a u nahere Bezeichnung: Czartoryski-Museum

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

Indische und persische Miniaturen

Indische Miniatur, Der Schah und der Falkner Kupferstichsamlg.
Mitte 17. Jhdt.

2. Indische Miniatur 
Ende 17. Jhdt.
KcA.Nk- M

3. Indische Miniatur

Hindufrau mit 2 Diene- 
rinnen im Garten

Frauen reichen einem Hin-

ZI/444 Fol.12

Kupferstichsammlg.
ZI/444 Fol.13

Kupferstichsammlg.
2.Halfte 17.Jhdt.

4. Indische Miniatur

duprinzen zu Pferde Wasser

Musizierende Frau in

KI/444 Fol. 14

Kupferstichsammlg.

6

2.Halfte 17.Jhdt.

5. Persische Miniatur

einer Naehtlandschaft

4 lesende Philosophen

XI/444 Fol.15

Kupferstichslg.

0

2. Halfte 17.Jhdt.

6. Persische Miniatur,

bei einem Bach unter 
einem Baum

Ein Edelmann besucht

XI/444 Fol.10

Kupferstichslg.

0

2.Halfte 17.Jhdt.

7. Persisches Album 
mit 24 eingekleb- 
ten persischen 
Miniaturen des 
16. und 17. Jhdt.

zwei Weise in landschaft XI/444 Foł. 11

MS.Czart. 3456

—i,, । i,..

Krakau, den 31- Mai 1940.
Kustodio des Czartoryski-Museums: Unterschrift des Bevollmach-

ZARZĄD MUZEUM
KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH 

W KRAKOWIE

tlgten des Herrn Generai- 
gouverneurs:
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Erastschrift.
Blatt 13 a - b

Aut Gm ud der Verordnung des Herm Generalgouverneurs uber 
die Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehema- 
ligen Polem vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbe- 
stimmungen werden die unten naher bezeichneten Gegenstande sicher- 
gestellt nnd von dem dazu Bevollmachtigten iibernomraen.

Or't: K r a k a u nahere Bezeichnung: Czartoryski-Museum

Gegenstand kurze Beschreibung

0

0

1. Codex aureańus Bohmische Arbeit, MS. Czart. 1207

MS. Czart. 2391

Pultoviensis Ende 11. Jhdt.
WM&ę

2. Stundenbuch Franzbsische Arbeit,
46J l.Halfte 14. Jhdt.

0 3. Bbhmische Chronik Bbhmische Arbeit, 
des Pribik von 2.Halfte 14.Jłidt. 
Radenin, genannt.
PuBrawa-Chronik'

MS. Czart. 1414

6 4. Stundenbuch Franzbsische Arbeit
™ 1400

MS. Czart. 3467

e 5. Gebeden Boek Wiederlandische Arbeit,
l.Halfte 15. Jhdt.

MS. Czart. 3943

0 6. Stundenbuch der Franzbsische Arbeit, 
Agnes von.Kiq.uen- l.Halfte 15. Jhdt. 
berg,genannt Loen

lAfthlłl

MS. Czart. 2032

0 7. Stundenbuch Niederlandische Arbeit,
1448

MS. Czart. 3024

<5 8. Turnierbuch des 
Kbnigs Rene^on 
Anjou,, _

Franzbsische Arbeit 
urn 1450

MS. Czart.3090

6 9. lektionarium in 
diebus festis

^<vl> ł('i. IT7
Kbllnische Arbeit, 
urn 1450

MS. Czart. 3017

0 10. Leben, Christi Flamische Arbei t, 1478 MS. Czart. 2919
011. Breviarium

Franziscanum
ItaliBńische Arbeit 
2.Halfte 15. Jhdt.

M.S . Czart.1211
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Blatt 13 b

Gegenstand kurze Beschreibung

'0 12. Stundenbuch Flamische Arbeit, MS. Czart. 3022
4A.ikA«o 2.Halfte 15- Jahdt

o 13. Stunden.bu.ch Flamische Arbeit MS. Czart. 3093

IMlT,. '21 2.Halfte 16. Jhdt.

o 14. Stun.denbu.ch Franzbsisohe Arbeit MS. Czart. 2422
iXwV.J6\ 4U 2.Halfte I2. Jhdt.

-^5.
b 15. Stundenbuch Franzbsische Arbeit MS. Czart. 3020

um 1500

j 16. Stundenbuch Flamische Arba t MS. Czart. 3025
um 1500

t> 17. Fontifikale des Krakau um 1510 MS. Czart. 1212
Bischofs Erasmus 
Ciołek

-U'ł- 
'018. Nicolas Houel Franzbsische Arbeit, MS. Czart. 3092

Traitś de la
Charite.„Chretieime

um 1580

^Ęrakau, den

Unterschrift des Bevoll- 
machtigten des Herm Gene- 
ralgouverneur s:

Der Direktor es Czartoryski-Museums

31® VJT /’
HOPISAaOiW3 

wnaznw avzuvz
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Erstschrift

Auf Grund der Verodnung des Herm Generalgouverneurs Liber die 
SichersteJ-liing von Kunstwerken im besetzten Gebaet des ełiemaligen 
Boleń vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmun- 
gen werdfen die unter nżiher bezeichneten Gegenśtahde sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmacłitigten ubernommen.

Ort

Gegenstand

a k a u

kurze Beschreibung

1940

Stein'

Materiał

nahere Bezeichnung National imiseim

.Kxak.au ‘//l/W.&en

Darstellung des Olberges 
von veit StoB, um 1480

Steinrelief

/aa. 2-

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Muzeum Narodowe / National Museum
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Blatt/ 15 Erstschrift .

Auf Grund .der Verorćtnung des Henn Generalgouvernem 
iiber die Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des 
ehemaligen Polan vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrunge 
bestimmungen werden die unter nacher bezeichneten Gegenstande 
sichergestellt und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort K r a k a u Hahere Bezeichnung Jagiellon.Biblioth,

Gegenstahd Kurze Beschreibung Materiał

61. Codex Justinianus,deutsch IJ.Jhdt. derzeit Jagiellonisbhe Bibliothek 
W.Wr.W vielleicht aus der Kapitelbibliothek in Płock.

o >
LW5.
LW.

Gebetfeuch Kiinig Vladislavs l.II. Inv.4289
U.IMh
Iluminierte Handschrift MŚJ 16531 p,.

II -Z J3 «» J(S 1654 >

05

f>6.

08

D9> 
0 1 o

Breslauer Almanach 1495 Holsschnitt Inv.Vol.1979 
lir

Krakauer Almanach 1500 Holzschnitt Inv.Vol.2994
/'dl. N<ł .1'5
HI.Augustin,Metallschnitt Inv.6889

Hl.Jost, Schrotblatt, Inv.689o
WN-r.
Israel v.Meckenem,die HI.Gertrud, Kupferstich Inv.6893 
KM.łfeloi
HI.Anna Selbdritt,Holzschni tt,Inv.6894

1'6
. Maria mit Kind,Schrotblatt

012. Kartenkonig,Kupferstich,Inv.6896
Koi.Ki-lOO s

<,13. Samson und Deli&a,Kupferstich,Inv.6897
'U-łUio-t

014. Anbetung der Kónige, Schrotblatt,Inv.69o4

015. Die hl.Sippe,Schrotblatt,Inv.69o6
UuktCi. 110

016. ^erkiindigung Marien's,Schi<
017. Hańs^BurgkmayrjHl.Leonharć

\U.tfr.lQ

,Inv,6895

o 7

otblatt,Inv.69°7 
,Holzschnitt Inv.6915

........... Ęrąkau'>......... den 31-5. 1940
Unterschrift des bisherigen 
Eigentiimers oder seines Vertreters.

Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Herm General- 
gouverneurs»

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Biblioteka Jagiellońska / Jagiellonian Library
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Blatt £6 E r s t s c h r i f t ■

Auf Grund der Verordnung des Herm Geneaialgou.verneu.rs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebie t des ehemaligen 
Polen und der dazu. erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen vom 16.12.193$ 
werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazu. Bevollma.chtigten iibernommen.

Ort K r a k a u Nahere Bezeichnung Jagiellon.Bibliothek

Gegenstand Kurze Beschreibung Materiał

Ó18. Die Leiden Marie,Nielo, Inv.6916

O 19;.. Bas SchweiBtuch der hl.Veronika,Kuepferstich ,Inv.?645

0. . Die Kreuztragung,Metallschiitt,Inv.7646
„takWTlW

Q21. Christus am Kreuz mit Maria und Johannes,Inv.lo58o 
\UV.W. 100

022. Passion unseres Herrn Jesu Christi,Augsburg 1475 
Deutscher Wiegendruck,mit 14 kol.Holzschnitten, 

io<)
Codex Picturatus des Bal=

Inv.Ine.2o5o

thasar Behem.Krakau ab 15o5 Ms.16

Unterschrift des 
Bevollmachtmgt en 
des Herrn General

ę?\
...........łGrakau-, • •  ............... den 31.5.
Unterschrift des bisherigen
Eigentiimers oder seines Yertreters

23. Kodeks Picturatus Balthazara Behema, Kraków od r. 1505, Ms. 16 
/ Codex Picturatus of Balthazar Behem, front 1505 onwards /
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Blatt 17 Erst s c h r i f t

Auf Grund der Verordnung d es Herrn Generalgou.vern.eurs iiber die 
Sicherstel lung von Kunstwerken im besetzten. Gebie t des ehemaligen 
Boleń vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfiihrungsbestimmun- 
gen werdenvgie unter nacłier bezeichneten Gegenstande sicherge- 
stellt und dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort K r a k a u  Nahere Bezeichnung Domschatz der 
Kathedrale

Gegenstand Kurze Beschreibung Materiał

Ol Kastchen mit Silberblech beschlagen in reliefierter Arbeit 
Sassanidische Arbeit 6./?. Jhdt.
U«V.fC». 156
Das Kastchen der konigin Hedwig. Elfenbein mit
aus der Geschichts Tristan und Isoldes. Franzósische Arbeit
13./14. Jhdt. 

|f». 3oq
Das Kasimier-Kreuz 

Wr lSg
4. Der HI. Georg. 01

n5- Kristallkelch der

02

<?3 Goldschmiedearbeit lj./lj

jild im Bahmen. 1. Halfte 16

Darstellungen

Jhdt

Jhdt.

HI. Hedwig. Fatimidische Arbeit 

(96. Gotischer Kelch. Silber vergoldet. Ende 15 
Wappen von Bischof Gamrat.

12. Jhdt

Jhdt. mit dem

ó 7. Gotischer Kelch mit griinem Drahtemail. 1539
Maciejowski gestiftet.
kaV.ftb.lVt

Q 8. Gotischer Kelch mit Drahtemail, Steinen und

voi Bischof Samuel

Perlen,nach 1J00

0 9. Gotischer Kelch. Śilber vergoldet mit Filigransrbeit und Berg- 
mannswappen. Eigentum der Pfarrkirche in Nowa dora.
W.tar.Tw

C> 10. Renaissande-Kelch urn 1600. Gold ? Am unteren I uB das Wappen
Kbnig Sigismund IJII. Wasa. Kbnigskrone und S.R Eigenhandige

lii । ^«riaił-T>/angelioru t-Bmaeramensio
.Krakaj-'

19 40
Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Herrn General- 
głuverneurs.

Arbeit des Konigs

den 4.6
Unterschrift des bisherigen 
Eigentumers oder seines Vertreters.

umini ert 1J 'Jhdt (Ife)

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Skarbiec Katedry / Cathedral Treasury
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Blatt 18 Er stschrift .

Auf Grund der Verordnung des Henn Generalgowzerneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebie t des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmun- 
gen werden die unteii naher bezeichneten Gegenstande sicie rgestellt 
und von dem dazu. Bevollmachtigten ubernommen.

Ort Sandomir  Nahere Bezeichnung Kathdrale und I)iozesan_

museum
Gegenstand ■ Kurze Beschreibung Materiał

Ol. Ein Kreuz

O 2. Ein Tafelbild

Masswerkumrahmung mit 
Korallen, auf den Enden 
Medaillons in Grubenschmelk

silber 
weiser

mit teil^ 
Yergoldung

D arstsllung der Anbetung 
des Christuskindes und der 
hl. Drei Konige, Von Hans 
von Kulmbaoh

01 auf Holz

6 3. Ein ^afelbild

..Sandomir....':... dem6.6.40. 1950
Unjerschrift des bisherigen 
Eigentumer oder seines Vertreters.

01 auf HolzMaria mit Kind und hi.
K atharina, aus dem Kr&is 
von Lukas Granach

Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Herrn General'

/ Sandomierz
Bliższe Określenie / Closer Description: Muzeum Katedry i Diecezjalne / Cathedral and 

Diocese Museum
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Blatt 19 E r s t s cli ri f t .

Auf Grund der Verordnuiig des Herrn Generalgouverneu.rs iiber die 
Sicherstellung yon Kunstwerken im besetzten Gebtet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durch.fiihrungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und son dem dazu. Bevollmachtigten ubernpmmen.

Ort AyyŁu Nahere Beteichnung 

Kurze Beschreibung MateriałGegenstahd

tuu V<*6> A- 

A*w.4
ViuAM*vvi d-G<.

ffidwt WAH A\ W

I AJW^ÓtAlAr

/uW AAAip 

/\>hmak

.......... denb-fe^ 194

TTntersBhrift des bisherigen 
Eigentumers oder seines Vertreters.

Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Heroi Gena-al- 
fmmroTYiSfii / J &

Miejsce / Place: Stopnica / Stopnica
Bliższe Określenie / Closer Description: Kościół parafialny / Parish Church
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Blatt 20 E r s t sehrift .

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die 
Sicherstellung vcn Kunstwerlten im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom $6.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmun- 
gen we rden die unter naher bezei cłmeten. GegenstandS sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort V- CvU.________________  Nałiere Bezeicłimmg 'libf Vcyw\, 'p-WiAu,

Gegenstand- Kurze Beschreibung Materiał

O 1.

to. Ifeo

w.

<to
Ło<k •

cUvwk OzMaAąąACAmA ^v-

V)AU(^vi X«vwł

Ar^

toJn aAa. Cl^A- .

V ——-----

\Cj4u

1940 "W

liK(,.L
U.^*^ A*Au*^-

Unterscłirift des bisherigen
Eigentiimers oder seines Vertreters

Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Herra General- 
gouverne\irs.
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Blatt 21 Erstschrift

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouuerneurs lider die 
Sicherstellujg von Kunstwerken im besetzten Gebie t des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und derdazu erlassenen UurohfUhrungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazu Beuollmachtigten iibernommen.

Ort Warsehau nahere Bezei chnung Heeresmuseum_____________

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. Heim Mit aufschlaclitigem, vier- 
facłi ges taft em Vźsier. Hm 
1520.

Eisen

2. Heim
W

Morion. Mit reichen, ge- 
atzten Mustern (Streifen 
und Rankenwerk. Um 1570.

Eisen

3. Brustharnisch
AZ. ‘ty o

Mit geatzter Kreuzigungs- 
gruppe und Ranken. Um 1545-

Eisen

4. Schuppenharnisch Bestehend aus Zisohagge, 
Kragen, Brust, Achseln, 
linterarmsałiienen und runder 
Ruckenplatte. Mitte ll.Jłidt.

Eisen

5. Hustung
W

Besteliend aus Ziscłiagge, 
Kragen, Achseln, Spangrols 
und goldtauschierten Unter- 
armschienen, reich geatzt. 
2. Halfte 17. Jhdt.

Eisen

6. Schwert Katzbalger mit facherformi- 
gem Griff und S-formiger 
Parierstange. Um 1520.

Eisen

7. Dolch
w.

Fechtdolch ("Linke Hand"). 
Segelformiger Korb, gerade 
Parierstange. Ende 16.Jhdt.

Eisen

........den i
tTnterschrift des bisherigen 
Eigentumers oder seines Vertreters.

1940

'es Herrn General'I

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Muzeum Wojskowe / Army museum
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■22 Er stschrift

Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouyerneurs iiber die ■ 
Sicherśtellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1959 imd der dazu erlassenen Durchfiihrungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmachi;igten iibernommen.

Ort Wars chan nahere Bezeichnung Heeresmuseum

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

8. StoBdegen
4^^

Auf der Glocke Inschrift 
"Pro deo pro patria et jus". 
Ende 16. Jhdt.

Eisen

9. StoBdegen

10. Degen

Die Glocke ornamental ge- 
schnitten und durchbrochen. 
Ende 16. Jhdt.

SeChspassiges Stichblatt mit 
Durchlochung. Urn 1660. Klingę 
bezeichnet "Johannes Wirsch- 
berger".

Eisen

Eisen

11. Sabel Sabel von Stefan Battory. Per- 
sisch, 2. Halfte 16.Jhdt.

Eisen

12. Sabel Persische Arbeit, 18. Jhdt. Eisen

13. Sabel 
f . /■

Persische Arbeit, 18. Jhdt. Eisen

14. Sabel Moskau, Anfang. l8. Jhdt. Eisen

15. Sabel Mit griechischer Inschrift 
"Bnbesiegbarer Kbnig fiirchte 
das Jort des allmachtigen 
Gottes". Grieehisch-tiirkisch, 
urn 1700.

Eisen

16. Sabel Mit Khauf in Form eines Adler- 
kopfeśh. Ostdeutsche Arbeit, 
18-_ihdt.,......„ .......... „ ........ ......

Eisen

den C
Unterschrift des bisherigen 
Eigentumdrs oder seines Vertreters. I Unterschtift des 

Bevollmachtigten 
des Herrn General- 
gouve^eurs.
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Blatt <23 Erstschrift

Auf Grundder Verordnung des Herm Generalgou.verneu.rs iiber die 
Sicherstellung śon Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 imd der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und sron dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort Warschau nahere Bezeichnung Heeresmuseum___________

Gegenstand kurze Bescłireibung Materiał

17. Kommandostab

W
SeCłisteiliger Knauf aus Ser- 
pentinen,■bezeichnet "A.R.
P.Z.". 2. Halfte 17. Jhdt.

Metali und 
Serpentin

18. Streitkolben 

w?
Sachs goldtauschierte Schlag- 
blatter. Mitte 17. Jhdt.

Eisen

19. Streitkolben Acht zugeschliffene Schlag- 
blatifeer. Mitte 17. Jhdt.

Eiseń

20. Armbrustwinde Zahnstange uńd Radkasten 
geatzt. Das Radwerk durch 
rundę getriebene Platte mit 
spielenden Putten verdeckt. 
Suddeutsch,um 1560.

Eisen

21. Pistolen Ein Paar Steinschlagpistolen 
in Buchsholzschaftung mit 
Messingbeschlagen und Eisen- 
schnittarbeit. Bezeichnet 
"Ysidor Seler Arcabucero del 
Itó. En Madrid. 1796".

Eisen, Messing, 
Holz

22. Faustrohre

/c^ m
Ein Paar Faustrohre mit Rad- 
schloB. Geschnitzter Buchs- 
holzschaft. Suddeutsch, Mitte 
17. Jhdt.

Eisen, Holz

..............den 3 i ’ 1940
Unterschrift des bisherigen
Eigentumers oder seines Vertreters. IgS

Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Herm General- 
gouveyftieurs.
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Blatt 24 Erstscłirlft .

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgowdrneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfiiłirungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeicłmeten Gegenstande sichergestellt 
tuid von dem dazu Bevollmacłitigten iibemommen.

Ort gumimmii Tarnów nahere Bezeichnung Dioezesanmuseum

Gegenstand Kurze Bescłireibung Materiał

01. Die hld Katharina

& 2. Misericordi-a domini
. Chri ś'Vi Y ew einung 

U.jflrY

 4.HI.Anna Selbdritt

l W 5ąMaria mit Kind

56.Tionen.de Maria m.Kind

l.j 7.Madonna mit Kind

0 8.Maria Magdalena im 
Haarkleid.

Sandetzer Werkatatt

Sandetzer Werkstatt 
Chomranice urn 1450

urn 1410

um 1430 
aus

Aus Olszyny.Werkstatt 
vąVeit Stoss im 1500

Aus Góra sv.Marcina bei
Tarnów.Um 1360.

Aus Grywałd. Sandetzer 
Werkstatt um 1400.

Tempera 
Holz

Tempera
Tempera 

Holz

auf

auf Hoij 
auf

Holzplastik

Holzplastik 
ojne Fassung

Holzplastik mit 
Goldfassung.

Aus Sromowce.Ende 14.Jhdt. Holzplastik mit 
Goldfassung.

Aus Olszówka.Kliinpolnisc łie Holzplastik m. 
T/erkstatt.Ende 15.Jhdt. hunter Fassung

Tarnów 19 40
Unterscłirift des 
Bevóllmacłitigten 
des Herm- General-

c den t. ■ 
Unterschrifr des bisherigen ----

Eigentiimers oder seines Vertreters. <a’a'

Miejsce / Place: Tarnów / Tarnów
Bliższe Określenie / Closer Description: Muzeum Diecezjalne 7 Diocese Museum
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Blatt 25 E r s t s c h r i f t ■

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgou.vern.eurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerlceh im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazue Bevollmaohtigten iibernommen.

Ort Tarnów nahere Bezeiohnung Ęntheijralc

Gwgenstand Kurze Beschreibung Materiał

01, Ein gotisoher Kelch mit Drahtemail. Ende 15.Jhdt. Silber vergoldet

0 2. Ein gotisoher Kelch mit Drahtemail.MMHMMK Anfang Silber yergolde
Uwfc.Mr. TH. 16.Jhdt.Mit Inschrift.

Tarnów den T.VI> 19

Untersohrift des bisherigen 
Eigentiimers oder seines Vertreters.

Untersohrift des 
Bevollmachtigten 
des Herrn General- 
gowej^eura. ,

i? g '

Miejsce / Place: Tarnów / Tarnów
Bliższe Określenie / Closer Description: Katedra / Cathedral
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Blatt 26

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgowerneurs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebte t des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungabestimmun- 
gen 
und

werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
von dem dazu Bevollmachtigten iibernommen.

K r a k a uOrt nahere Bezeichnung Kapitelarchiy

Gegenstand Kurze Beschieibung Materia!

01. Coder Emmeramensis. Ende 11. Jhdt (Ms.Cap.Crac 208) Pergament- 
handschrif-t

92. Graduale Kbnig Johann Alberts, 1502 (Ms.Cap.Crac.42/74 - 44/76) 
Pergament- 
handschrift

o 3. Evangeliar des Bischofs Tomicki, 1534 (Ms.Cap.Crac.19/3$)
Pergament- 
handschrift

4. Biblia Solenmis fur 
Komptur in Christbur

?iirst Luder von Braunschwe: _g

Unterschrift des bisherigei 
Eigentiimers oder seines Yertreters.

• .............den 14.6. 194O

Pergament- 
handschrift

Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Herrn^Genęralg

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Archiwum Kapituli / Archives of the Chapter

(Vx, ^£5"
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Blatt 28 Erstschrift.

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generaigouverneurs iiber die 
Sicłierstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12-. 1939 und der dazu erlassenen DurchfUhrungsbestinmun- 
gen werden die unter naher bezeicłineten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort K r a k a u  niihere Bezeichnung Domscłiatz

Gegenstand Kurze Bescłireibung Materiał

Q 1. Kasel des Peter Ęmita, 1504, mit figuralen 
Stiokereien.

Unterscłirift des 
Bevollmachtigten 
des Herrn General'

• /«■ die

den 14.6
Unterscłirift des bisherigen 
Eigentumers oder seines Yertreters
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Blatt 2-9 Erstschr i f t .

Auf '-Irv.ncl der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunsrwerken im besetzten Gebie t des ehemaligen 
Boleń vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmun- 
gen 
und

Ort

werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sicherges.tellt 
von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

KiaUuu________  nahere Bezeichnung Vcm4ma Ą)\Vl 0>Un

Kurze BeschreibungGegenstand Materia:

I

^4.

k«4.
jfwĄ.

\vA'*hM*h \Im'

.......... den'1VI 1940
Unterschrift des bisherigen 
Eigentiimers oder seines Vertreters.

gS 
^9-

Unterschrift des

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Klasztor Paulinów na Skałce / Convent of the Paulites 

on the rock
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Blat! 30 Erstschrift .

Auf Grand der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im 1)630121611 Gebie 1 des ehemaSgen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeichndten Gegenstande sicłiergestellt 
und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen-

Ort Pelkinie nahere Bezeichnung Schloss

Gegenstand Kurze Beschreibung Materiał

Q 1 Olbild Bildnis eines bartigen 
Mannes mit Schwarzem 
Barett, Schwarzem Mantel 
und weissem Kragen.
Auf granem Grand.
01 auf Holz, 45 x 34 cm.

Krakau 12 , Juli
  den 1940

UntersEhrift des bisherigen
Eigentumers oder seines Vertreters.

gouv^ieur:

Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Herrn General-

?

Miejsce / Place: Pelkinie / Pelkinie
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek / Castle
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BlattlS-l k r s t s c li r i f t

Auf grund der Verordnung des.Herrn Generalgouverneurs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im Jjesetzten Gebiet des ehemaLigen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfiihrungsbes'timmuri' 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort K r a k a u nahere Bezeichnung 

Gegenstand

/(j Gemalde 
/fcsZ.

Z Gemalde

3j Gemalde

t/ GemaldeU ™
U Gemalde

Z, GemaldeJ er

Ó Gemalde
7 KU- W

kurze Besohreibung Materiał

Darstellung: Basset die Kind= 
lein zu mir Kommen. Lukas Cra= 
nach. 77 X 122

01 auf Holz

Volksfest. Jan Bruegel. 
24^,5 x 31,5

Ol auf Kupfer

Altes °cłii£oB am Wasser. ^an 
van Goyen.

01 auf ""einen

Heilige Familie. Jan 
Hemessen. 97 x 7o,5

Landschaft. '“‘eindert 
82 x 119

ieinenbleiche. Jakob 
dael. 46 x 62

Śanders “ 01 auf Holz

Hobbema. 01 auf Leinai

van Ruis= 01 auf Jeinen

Muhle am Wasser. Salomon van
Ruysdael. Io6,5 x 134

Sil auf "“einen

Reitergefecht. Philips Wouwer=aOL auf Jjeinen
mans. .55,3 x 63,5

y. Gemalde . „ 

................,..den15.5. | 

Unterschrift des bisherigen 
Eigentiimers oder seines Vertreters

iBrustbild eines Kardinals. 
Ider Art des Hafae 
59,8x47,8

Unterschri’ft dds 
aeyoZŁmachttgten

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek / Castle

auf Holz

s’Herrn n /
^/leral- gouverneur^f
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.Erstschrift.

??rxtt 32
Auf Grund der YerordnBng des Herm Genei?algouverneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vcś 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen:
Ort; Krakau

________ Gegenstand
1, Garnitur

3^0

Nahere Bezeichnung: Burg
i-= = = " = - — -= - = = == — = “ = =:

kurze Beschreibung________________Materiał

2. Gemalde/Z/

3.

-Z.4**
6. 3r-" -h ~~ &

7.-*-"-^' z4

8.-r4-"-5" /

9-.
źC Z Z

10. "

Z#

13 " - - Zd’

6 Sessel u. 1 Armsessel mit WeiB 
goldenen Gestellen u.Gobelihbe-r T-Tr>"} 7. 17 1
ziigen mit eingewebten Stilleben. 
■Prankreich,2.H.18.Jhdt. ( 3 Sess 
u.3-Armsesśel befinden sieli nócl 
auf der Burg Krakau)
Umbro-J?lorentiner Meister

llU-LZi U.»-LC-&.UJ—L 
el

01 auf HolzMaria mit Kind
Ludger Tom Eing,16. Jlidt. 01 auf HolzBildnis einer Damę
Bildnis eines Herrn
Ni.ederland.Mei ster, 15 • Jlidt.
Beweinung Christi 01 auf Holz
Thomas Lawrence,18.Jhdt.
■Bildnis einer Damę 01 auf Leinen
Jon Konstable,Anf.19. Jhdt. 
Landschaft Ol auf Leinen
Johann Heinrich Fiiger, 18. Jhdt. 
Bildnis eines Mańnes 01 auf Leinen
John' Konstable,1776-1837 
Landschaft mit '.Vindmuhle 01 auf Leinen
Pieter Breughel,1525-1569 
Kampf der Easteri nud.Karneval 01 auf-Holz
Alte Kopie nach d.Bild i.Kunst. 
Hist.Mus.wien 
aus Haus Wartenberg
Thomas Lawrence,1769-1831 
Bildnis einer Damę i.roten 
Kleide,aus der Burg Krakau 246

uHans von Kulmbach, Ądbetung der 
hg.3 Konige.Nr.1213(gełb 12) 01 auf Leinen
Joh. Brosius,Bild d. Astronomen 
Kopermikus Nr. 50 01 auf Leinen
Amadeo Pómponio, Beweinung 
Christi (Wawel 1839) 01 auf Leinen

.............Krakali... , den .

tur
limers oder seines Yertreters

i r^>o
.= 2
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Blatt 34 E r s 4 schrift .

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouwerneurs iiber die 
Sicherstellung von Kuiistwerken im 13630424611 Gebie 4 des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und derdazu erlassenen Durcłifułirungsbestinmiun- 
genji werden die unter naher bezeicłineten Gegenstande siołiergestellt 
und von dem dazu Beuollmacłitigten ubernommen.

Ort Krakau nahere Bezeicłinung Florian ikirche

Gegenstand  Kurze Beschreibung Materiał

Plastische Gruppe 
"Yerkundigung* aus 
einem Altar, und 2 
Altarflugel mit ge- 
schnitzten Reliefs

lebhaft bewegte Gruppe 
Art der StossiTerkstatt 
mit Fassung

Ln der

Ho Iz

In den leeren Mittelg 
verblieben ist, wirć 
und Engeln eingefiigt 
iibergeben. Bez. Hat.

chrein, der in der Kircłie 
eine Marienfigur mit Kind 

. Diese Figur wird łieute
Mus. Krak 76187

JCrakau . i .13 ► .8 den
Unterscłirift des bisherigen
Eigentiimers oder seines Vertreters

1940

\« We sitW^jz

Unterscłirift des 
Bevollmachtigten
des Herrn General- 
gowenneurs,

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Kościół Św. Floriana / St Florain’s Church
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Blatt 36 Erstschrift.

Auf Grand der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber 
die Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Ggbiet des ehe- 
maligen Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungs- 

bestimmungen werden die unten naher bezeichneten Gegenstande sicłier- 
gestellt und von dem dazu Bevollmaehtigten ubernommen.

Ort: K r a k a u nahere Bezeichnung: Czartoryski-Museum

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

8. Gemalde Brustbild eines Edelmannes. 
Franzbsisoher Meister 
(Corneille de Lyon). 30,7 x 
23.

01 auf Holz

9- Kasten Mit dachformigem Deokel. 
Auf allen Flaohen Fabel- 
tiere in Treibarbeit. 
Sassanidisch, 5./6.Jhdt. 
16,2 x 36 x 15,6.

Silber mit Teil- 
vergoldung ,

10. Buchdeckel Im eingetieften Mittelfeld 
Elfenbeinrelief (Sitzfigur 
der Maria mit Kind). Auf 
dem Rande iialbedelsteine 
und Kameen. Franzbsisoh, 
13. Jhdt.

Vergoldetes 
Kupferblech

11. Bildteppioh Darstellung der Anna Selb- 
dritt mit den Heiligen
'Joachim und Joseph und En- 
geln. Briissel, 1. Viertel 
16. Jhdt. 89,7 x 68,8.

Weberei mit
Gold- und Silber- 
durchschauB

12. Bildteppioh Darstellung von Tieren und 
Tierkampfen zwischen Bliite: 
und Ranken. Persisch, 16.
Jhdt. 254 x 170. .. ...

Seide mit Silber- 
durchschuB

, den ________

ZARZĄD MUZEUM 
KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH 

KRAKÓW 1E

711



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Blatt 37 fc-stschrift.

Auf Grand der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs ober 
die Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehe- 
maligen Polen vom 16.12.1939 and der dazu erlassenen Durchfuh- 
rungsbestimmungen werden die anten naher bezeiohneten Gegenstande 
sichergestellt and von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort: Kr a k a u nahere Bezeicłmung: Czartoryski-Museum

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

13. Teppich

14. Heim

15. Prunkschild

16. Feldhermstab

17. Relief

Mit Arabesken und Bliiten. 
Vorderer Orient. 17. Jhdt. 
232 x 158.

Morion mit Treibarbeit. 
Italieniśch, 2. Halfte 
16. Jhdt.

Mit DarsteHung der Schlacł 
zwischen Konstantin dem 
GroBen und Maxentius an 
der Milvischen Briicke, in 
ge.triebener Arbeit. Augs
burg , Ende 16. Jhdt.

In Form eines Streitkol- 
bens. Der Knauf in Rauten 
geteilt, mit Barockkartu- 
schen und Tiirkisen besetzt 
-Deutsea, um 1700.

25 Heilige des fesuiten- 
ordens n, AIra.-.ł.: >rtiret

Seide mit Sil- 
ber- und Gold- 
faden .,6?3.
Eisen>< og.ęjc£v. zs3).

•t Eisen

Silber mit
Teilvergoldung

Bronze mit 
Vergoldung

ZARZĄD MUZEUM
KSIĄŻĄT CZART© 7 OSKICH
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Blatt 58 Erstschrift

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebie t des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Jhirchfuhrungsbestinimun- 
gen werden die unter naher 162610111161611 Gegenstande sicherge.steL It 
und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort War s chan nahe re Bezeiclmung Mat ionalmus eum

Gegenstand kurze Beschreiłrang Materiał

1. Tafelbild

2. Tafelbild
łC&E do

3. Tafelbild

4. Gemalde

5. Gemalde
/W/ 33

6. Tafelbild

7. Tafelbild

Tempera auf 
Ho Iz

Vesperbild. Ostdeutsch um 
1430. 133 x 83 cm. Aus der 
Gegend von litzmannstadt.

Die hi. Sippe. Ostdeutsch um 
1500. 165 x 129. Aus Rychnow.

Tempera auf 
Holz

Ggburt Christ!. Meister von 01 auf Holz
Kappenberg. 381 x 239.

Bildnis eines Unbekamrten. 01 auf Holz
Oberdeutsch, 1. Halfte 16.Jh.dt 
41 x 32.

Taufe Christ! von Johann 01 auf Kupfer
Rottenhammer. 29 x 36,7-

Beweinung Christ!. 1. Halfte 01 auf Holz
16. Jhdt. 89,5 x 110,5-

Maria mit Johannes und 01 auf Holz
Hieronymus. Niederlandisch 
1. Halfte 16.Jhdt. Dm.87.

Bauern in der Snhenke von 01 auf Kupfer8. Gemalde
A. Brouwer. 17,5 x 23

Uhterschrift des 
Bevollmachtigten

den /
Unterschrt ft des bisherigen 
Eigentumers oder seines Vertreters

X'Z

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Muzeum Narodowe / National Museum

713



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Blatt 39 Erstschrift

Auf Gnmd der Verordnung des Herrn Gemeralgouverneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerkeh im besetzten Gebie i des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfulirungsbestinmun- 
gen 
und

werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort Warschau nahere Bezeichnung Bationalmuseum________

Gegenstand kurze Besclireibung Materiał

9. Gemalde Bauernhof am "'asser von C.G. 01 auf Leinen

10. Gemalde

Becker. 47 x 56,2.

Jakobs Traum. 1642. Von G. van 01 auf Holz

11. Gemalde

den Eclchout. 76 x 166.

Die hi. Sippe von Jakob 01 auf Leinen

12. Gemalde

Jordaens. 109 x 223.

Landschźtft von Joos de Momper. 01 auf Holz

13- Gemalde

53,4 x 82,2.

Kiiłie auf der Weide. 1647. 01 auf Leinen
■

14. Gemalde

Von Paul Potter. 43 X 38.

Der Steuereinnehmer von Łi.van 01 auf Holz

15. Gemalde

Roymerswaele. 82 x 56.

Kreuztragung Christ! von P.P. 01 auf Holz

16. Gemalde

Rubens. 65 x 4-7,5-

Landschaft mit Wegelagerem 01 auf Holz

17. Gemalde

von D. Vinkboons. 41 x 65,6.

Der Treppenaufgang von F. 01 auf Leinen
Guardi. 32,8 x 25,8.

den
Untersdłirift d es bisherigen
Eigentiimers oder seines Vertreters

Unte r s chri ft des 
Bevollmachtigten 
des Hea/rn General-

714



Cultural Losses ofPoland DOCUMENTS

Blatt 40; 5 5 c h -r

Auf Grund der Verordnung des Hem Generalgouverneurs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1959 und der d azu erlassenen Durchfulirungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

ort Warsehau nahere Bezeiohnung Hationalnniseum

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

18. Gemalde

W
Entwurf fiir eine Decken- 
malerei (Huldigung der Erd- 
teile) von G. Guglielmi. 
94 x 61.

01 auf leinen

19. Gemalde Maria mit Kind und Johannes 
von B. il Pintułicchio.
49,5 x 40.

Tempera auf Holz

20. Gemalde Portrat eines Aamirals von 
J. da Ponte. 84 x 68.

01 auf Leinen

21. Gemalde _
/W. 4 W

Portrat einer Damę von N. de 
LangilliSre. 155 x 104,5.

01 auf Leinen

22. Skulptur Maria mit Kind, um 1560/70. 
68 om.

Holz

25. Skulptur
Zw? 33^

HI. Bischof, um 1580. 72 cm. Holz

24. Skulptur Maria mit Kind, um 1420. 
127 cm. Aus Kasimierz.

Holz

25. Skulptur Biiste einer weiblichen Heili- 
gen, um 1470. 50 om.

Holz

26. Skulptur Biiste einer weiblichen Heili- 
gen, um 14-70. 52 cm.

_ Holz

- ...............den

' --------  ""... ' ®

k/E 1940 A

Uiiterschrift des bislie 
Eigentumers oder seine cn

 t£-
_

H
- K

«n CD
 (D

H
 P

H O
 0 H W
 w X

. 
ui

cm
 

U
:

itersehrift des 
evollmachtigten 
es Heim General- 
touwifeirs.
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Blatt.41 Erstschrift

Auf Grund Ser Verordnuugen des Herrn Generalgotwerneurs Liber die 
Sicherstellung von Kunstwerken imbesetzten Gebiet des ehemaligen 
Boleń vom 16.12..1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimrnun- 
gen werden die unter naher- bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem desu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort Warschau nahere Bezeichnung Bationalmuseum

Gegenstahd 
i

kurze Beśchreibung Materiał

27. Relief

28. Schenkkanne 
ł&rf: 3 o

29. Kab ine 11 s chr an.

ICert 33^

30. Prunkkassette 
/ŹW: 336

31. Schrank
/W- 33?

32. Romer 
^.36^

Begegnung-Christ! mit Maria, 
urn 1490. Aus Freiwaldau in 
Schlesien. 83 x 107.

Kanne der Leineweberzunft in 
IX liiben (Schlesien). 1689. 
75,1 cm.

Mit 2 Schubladenteilen beider- 
seits eines hoheren Mittel- 
teiles. Mit. Elfenbein belegt 
und mit bekrbnender Galerie 
aus vergoldeter Bronze, dazu 
ein alt.er Lederkoffer. 17. Jhdt

Viereckiger Kasten mit abge- 
schragten Kanten auf Bronzę- 
fiiBen, Aufgelegte Fruchtzwei- 
ge aus verschiedenen S-fceinen. 
17- Jhdt.

Zweigeschossiger Fassaden- 
schrank. 219 x,135. 17. Jhdt.

Auf dem FuB diamantgerissene 
Darstellung einer Jagdgesell- 
schaft. Auf dem Kelch Putten
bei der Traubenernte, 3 Wappen

Holz

Zinn

Holz, Elfenbein, 
Bronze

Ebenholz

Eiche

Glas

den
Unterschrift des bisherigen 
Eigentumers oder seines Vertreters.

//l- t<l 194O

■jBevollmachtigten
'des Herrn General

.ur.Ą-

'W
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Blatt Er, stschrift

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polon vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durc^ifulirungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeiohneten Gegenstan.de sichergestellt 
und von dem. dazu Bevollmaćhtigten ubernommen.

Ort Warsohau nahere Bezeichnung ITationalmuseum

Gegenstand kurze Bescłireibung Materiał

33. - Pokal

34. Teekannchen

35. Deokelterrine

. /W 3*2

36. GroBer Teller

/UÓ 3^

37 0vale Platte
2^0

38. Kuffe
,/W.

39. Teile eines 
Tafelgeschirrs

den

Auf der Wandung Dekor in Hoch- 
schnitt,- um 1700. 16,3 cm.

Mit Goldchinoiserien, der Aus- 
guB ais Adler gestaltet. 13,5. 
MeiBen um 1725.

In bunten Farben Drachen und 
Blumen. Dm. 21,1. MeiBen um 
1725.

In bunten Farben Tiere und 
Blumen. Dm. 34,2. MeiBen um 
1725.

In bunten Farben ein Fabeltier, 
Blumen und Schmetterlinge.
38,3 x 26,8. MeiBen um 1730.

FuB und Deckel Goldschmiede- 
arbeit. Auf der J/andung Be- 
liefblumen und Chinoiserien 
in bunten Farben. 32,5. MeiBen 
um 1725.

Glas

Porzellan

Porzellan

Porzellan

Porzellan

porzellan

Mit Chinoiserien in bunten 
Farben und Bandwerkkante in 
Goldmalerei, auSerdem Relief r.a iken 
2 Kaffeekannen, 1 ^eekanne, 
1 Sahnekanne, 1 Spulkumme, 1 
Teebuchse, 8 Tassen

Porzellan

Unterschrift des bisherigen 
Eigentiimers oder seines Vertreters,

1940
erschrift des 
ollmachtigten 

rn General- 
eurs.
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Blatt Erstschrift

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfiihrungsbestinimun- 
genwerden die unter naher bezeichneten Gegenstande siehergestellt 
tmd von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort Wars chan nahere Bezeichmmg Nationalmus.eum

Gegenstand kurze Beschreibutig Materiał

40. Kaffeekrug
3^

41. Teller

42. Teller

43. Deckelterrine

44. Figurengruppe

45-Bildteppich

46. Bildteppich

den

Chinoiserien in Muffelfarben- 
malerei und Bandwerkkante in 
Gold. MeiBen um 1730. 26,2 cm.

In Muffelfarben schleichender 
Tiger. Bm. 23,4. MeiBen um 
1730.

Mit feebogtem Hand in Muffel
farben Blumen und Insekten. 
Dm. 23,3. MeiBen um 1730.

0vale Form mit fassoniertem 
Kbrper. In bunten Farben Blii- 
ten und schleichende Tiger. 
Ais Deckelknopf ein Putto mit 
Bliitenkorb, dazu eine Piat te. 
34,5 cm. MeiBen um 1760.

Kavalier eine Damę begriiBend, 
bunt staffiert. 16,2 cm.
MeiBen um 1740.

Ein Krieger wird fur den Kampf 
geriistet. Heiche Bordiire.
270 x 355. Briissel 2.H.16. Jhd’

Unterschrift des bisherigen 
Eigentumers oder seines Vertreters.

Darstellung Indiens aus einer 
Folgę der Erdteile. Die Bor- 
diire in Form eines Goldrahmens 
Signiert "des Portes p.xit - 
le Blond exit". 334 x 420.
Paria^liitte lB.Jhdt 

1940

Porzellan

Porzellan

Porzellan

Porzellan

Porzellan

Wolle

Wolle

Unterschrift des 
BevolJ_machtigten 
des Hera-n General-
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Blatt 44 Ers t s c h r i ft

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouvern§urs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und derdazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmun- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort Warschau nahere Bezeichnung Ifetionalmuseuni

Gegenstand turze Beschrelbung Materiał

47. Miinzsammlung Die seitens der Verwaltung 
des Nationalmuseums in War
schau vor Kriegsausbrucłi ge- 
borgene und in Kisten ver- 
packte Ifiuizsammltuig.

48. Tryptichon
7-

49* Holzrelief
-j, >. l''r

50. Schnitzfigur

51. Schnitzfigur 
» -»

52. Schnitzfigur

53. Schnitzfigur
? 7

Krakauer Werkstatt um 152o 
zwei Fliigel eines Tryptichons 
H.M.Warschau Iir.58o7 u.58o8
Ostdeu.tsch.er Meister Ąńfaag 
16.Jhdt.Grableguiig Christ!. 
H *M . Wars chan. N.Łi.W. 22919
Ostdeutscher Meister,15.Jhdt. 
Maria mit dem Kind,
H»M, Warschau, M.®.I80660
Deutscłier Ł4eister,18.Jhdt* 
HI.Johannes v.Ifepomni:, 
Hbhe 2o,5 cm, Warschau, 5oo65
Dśutsche' Arbeit 18.Jhdt.
HI.Johannes v.Nepomuk, 
Hbhe 22,5 cm,Warschau 7611o
Deutscher LIęister,17. Jhdt.
Maria mit Kind
Warschau

54. -Gemalde Deutscher Monogrammist,2.H.d. 
16. Jhdt .-'Brustbild eines bart, 
fflannes mit pelzschaube u.Bucłi 
in der Iiand,am óberen Bild- 
rąnd sign.u.dat.1561, 
Ńat.Mus.Warschau

Edles und 
unedles Metali

Tempera auf Hol

Holz

Lindenholz

golz

Kufiholz

HuBholz

01 auf Holz

Unterschrift des bisherigen 
kigentpmers oder seines Vertreters.

den H' 1040

Bevollmachtig ten

gou^rerfieurs
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t

Blatt 45 

kuf Gfutid-.der ye.roMnung des .Herrń .GenerćJ.gouvernęurs nber;dle- 
Sicherstellung von Kunstpserken im besetzien Gebiet des ehemąligen 
Boleń yom; 16.12.1959 ’ und ;der 'dażu-erlassenen 'Durchf'uhinmgs'oesi;-in.-

• ńungeir werden dię unten naher bezeiohneteh Gegenstande Si. cłierge- 
s-tellt - und von dem dazu' Bevollm.3.cłitigt;en- iibernoinmeri.
Ort; K raka u nahece Begeichnung;. K- a t łi e.d r a l e

. Gegensiand . ■' kurze .Be.sćhreibung rterial

Bildteppich

'2. Bolge von 
Blldteppichen.

3. ■ Bildteppicłi

1 . ' Koni gin von Saba vor Salorao.- 
“ .'Biandern, wn 15S0.

3-32. :< 526

;iebe 1 Darś-fcellungen .aus dea 'bro.ga-

4. Bolge voń acłrb.
Bildteppicheń

■
■ 3. Folgę v. neun

Bi Idt epp i cheii

rolle

niscłien- Kyieg.
Blandern.,' jlnde 16.' Jlidt.

' Orbit Darś-cellungeri:. aus der 
Gesphicłrte Kain U;. Abels. 
Secklenburg, wń 1600.■

Bąrsiellungen aua der Ge- 
śchi.chte... Jakobs.

.Btóśsel, Jmfang' 17. Jhat.

Verdiiren.
Brussel, liń-teiy. J.Jidt.

solle

wolle

fiolle

KrakaUjlden . A5.
Un-cerschrift des bisheińgen 
Kigerrtilmers oder -seines 
'/ertreters ■

itaą.. 1940
desUnterschTift

3evollinŁchti gten
erńn General gouverneurs
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Blatt 44 E r s t s c li r i f i

Auf Grund der yerordńuhg des Herrn Generaleouverneur s iiber die
Sicherstellung von Kunstwerłęn im 1656120611 Gebiet des eheipaligen
Polen vom 16.12.1939 wid der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmunk-
gen werden die uirter nader bezeichre ten Gegehstandę sichergestellt
und von dem d azu Bevollmachtigten ubernommen.

Kwasthistorisch.es Institut
Ort K r a k a u nahere Beze i chnung der ‘'agiellonischen Univer=

Gegenstand
sitat

kurze Beschreibung Materiał

1. Federzeichnung Entwurf fur den Bamberger Federzeichnung auf

W. źź ? Altar. Veit StoB, um 152^ Papier

>. Brief Schreiben an den gat der sta It
Ź 3 Hurn^erg, eine Bestforderung Papier

5. Polenteppich

betreffend. 7eit ŚtoB

Seide,mit Silber durchwirkt. Seide
2o2 xl25

4. Polenteppich Seide mit SilberdurchschuB aeide
/W.

5. Polenteppich Seide mit SllberdurschuB Seide
' i 9~ 2.

6. Polenteppich

255 x 146

Granatapfelmuster. 243 x 139 Jeide

Polenteppich Seide mit SilberdurchschuB „eide

8. Polenteppich

267 x 141

Arabesken, Bliiten-undBlatt= Seide

9, Polenteppich

gewinde. 139 x 2o6

GroBe Bliiten und nankcn Seide

loKnupfteppich
134 x 192
Tiere und Pflanzen wJJjK
197 x 38o

Wolle
A ,< A

—,. Krakan.........................den 17.3 1940
Unterschrift des bisheri^en ISr- " ' h .IJhtehschrift des
Eigentiimers oder seir.es Vertreters. V o^^ollmai/tit igt;en

gou77rneurs.

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Instytut Historii Sztuki UJ / Institute of Art History UJ
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Blatt 47 E r s t s c h r i f t .

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiier die 
Sicherstellung eon Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 wad der dazu erlassenen Durchfuh.nmgsbeBtimmun- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestelit 
und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort K r a k a u _nahere Bezeichnung Marienkirche '

Gegenstand

1. Tafelbild

,GJ

Ol auf Holz

Materiał

Bekehrung Pauli. Von Lenz 
von Kitzingen

Kurze Beschreibung

den /Ą>~194O
Unterschrift des bisherigen 
Eigentumers oder seines Yertreters.

Unterschrift des 
,3evollmachtigt en 

H ^de^ZlerrrlGenefal- 
gorćztpsaNZr^

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Kościół Mariacki / St Maria’s Church
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Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouvdmeurs ,uber die 
Sicherstellutig von Kunstwerken im besetzten Gebiet des e hemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfiihrungsbestiinmun- 
gen werden die tujter naher bezeichneten Gegenstande siohergestellt 
und von dem dazu Bsvollmachtigten ubernoimnen.

Ort K r a k a u nahere Bezeichnung Palais Potocki

Gegenstand kurze Besohreibuńg- Materiał

1 Munzensammlung in . .7 .gt ..Kisten

und zwar:
4 Zinkki 
eine kle 
ein Kort 
eine kle

sten Ho 82, 83, 86, 87
ine Kiste unversperrt 
unvers.perrt

ine Holzkassette mit Doublettei. unverperrt

aus dem Besitz des Grafen Adam Potocki

1940.... feakau, den 21 .August
Unterschrift des bisłierigen 
Eigentumers oder seines Vertreters

i
Untersclirift des 
Bevollmachtigten 
des Herrn General 
gouv^rneurs.
V WCy

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Pałac Potockich / Potocki Pałace
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Blatt 4.9, Erstschrift .

Auf Grund der Verordnung des Herrn Genearalgowerneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ałięnwliren 
Polen vom 16.1211959'. imd der dąsu erlassenen Durchfuhrungsbestlmmun- 
gen werden die unter nałier bezeichne ten Gegenstande sichergeetellt 
und von dem dazu Bevollmaohtigten iibernommen.

tvvy nahere Beżeichnung<~^v^vCVl,

Gegenstand . Kurze Beschreibung Materiał

et

-7

V"UmUV wacA\ :
JUu Hcuv» 

VswXu*V)tv4v 35 •Tt !

oa <***\ Hoix

Av\

MW

SUflkĄ Yv'

Ą t\AMA

1940den
Unterschrift des bisherigei^" 
Eigentiimers od .es Vertret- Bevollmacht igt._ 

des Herrn General- 
gou.vern.eurs.

Miejsce / Place: Częstochowa / Częstochowa
Bliższe Określenie / Closer Description: Klasztor Paulinów / Convent of the Paulites
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'latt, 5 o

Auf Grand der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die Sicie' 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werd&n 
die "anten naher hezeichneten Gegenstande sicłiergestellt und von dem 
dazu Beyollmachtigten iibernommen:
Ort; Krakau' Nahere Beżeicłinimgi i--uns chis uorisohes Institub

Gegenstand kurze Bescłireibung Materiał

1. Gemalde $.£• W Ostdeutscher Meister, 15. Jhdt, 
HI. Georg. Hilckseite ebenfalls ; 
bemalt

01 auf Eolz

2. Scłmitzfigur f
i -» 7% Heiligenfigur,: 15. Jhdt. 

,Br. . 8213.. . • .
Ho Iz

3. Zwei fieliąuienbuste
* r*

115. Jłidt. Łiannl. u. we ibl. 
Heilige-. Nr, 8443, 8444.’

Holz

4 ♦ S cłinit z f igur Maria mit Kind.-,. 15 . Jhdt. O.iTr’. Hólz in Silber-
I < fassung.

5."Relief i i Deiitscher I=ieister,18.Jhdt. 
Yeśperbild auś Wrmor 
Ińv,Hr.7567-
a.d.Kunsthist.Inst.Krakau'

ilaimor

September 1940............. , den
nterschrift des bisherigen Eigen- Unterschrift des Beyollmachtigte 
-.-mers oder seines Yertreters: des Herrn Geńeralgouyerneurs:

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Instytut Historii Sztuki / Insitute of Art Histoiy
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Blatt 5% E r s t s c h r i ft

Auf Gnmd der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1959 wid der dazu erlassenen Durchfiihrungdbestimmrai- 
gen werden die unter naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmachtigten iibem ommen.

0r't J? 1 a w n o nahere Bezeicłmung Pfarrkirehe

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

Triptychon 

li AT.iUI

Mittelteil und Innenseiten 
der Fliigel mit figiirlichem 
Relief (Darstellungen aus 
der Legende des HI. Stanis- 
laus), um 1510. Auf den AuBen- 
seiten der Fliigel (links) 
Christus, (rechts) Maria in 
Łialerei. t/, A

Holz und 
Leinwand

1940

gts' Unterscłirift des 
Bevollmachtigten

/
■.......... ęiąiTOO ....den 3 j/f

Unterschrift des bisłierigęn 
Eigentiimers oder seines Yertreters

Miejsce / Place: Plawno / Ptawno
Bliższe Określenie / Closer Description: Kościół parafialny / Parish Church
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1 -,tt______

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Sicł.c • 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen 
16.12.1939 u&d den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werd&n 
die unten Haber bezeichnetftn Gegenstande siębergestellk und von dem 
dazu BeYollmachtigten ubernommen:
fet* Vtesch.au Nahere Bezeichnung; Konigliches SchloB
=== ==~===^:=ł====d=3:=:=—=
__ Gegenstand

===== = =: = =—=:====:=: = = = =: = = =-=3= =«: = =:= = =: 
kurze Beschreibung

S= = = = = t= = =:= =: S = = = =.
Materiał

1. Gemalde^j^Z ty

2, " ‘‘l ?

Bernardo Belotto, genanut’ 
11 (janaletto, 1720 - 17S0'. 
Pferdebild
Bei-aardo 'Belótto, genamit 
il Canaletto.
Kelt schule

01 auf leinen

[ 01 auf- leinen

3- Sit ^garnitur 
i

4. " 7 V

Drei Śessel, 12 Hocker, zwei 
Banitę mit gepzeBten' gruiien 

' Lederbe ziigen, ąus Kielce, 
spąter KŚnigl.ŚcliloS śfez&Chau.

.Ziifei Sessel, 1 Hockez, 1 Bank 
mit gepreBten gżimen Leder- 
beziigeń, aus Kielce j spaleń 
Kbnigl. 'SchloB in Warschau.

Holz, Leder

I-Iolz, leder

K ~£ a k a u' . Sentember 1940.
...................... .... , den .............

Unterschrift des bisherigen Eiger- 
‘“""ars oder seines Yertreters: Unterschrift des Bevollmachtigten 

des Herrn Generalgouverneurs;

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek Królewski / Royal Castle
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Blatt Er stschrift

Auf Gnmd der Yerordnung d es . Herm .Ge.neralgouverneurs uber die 
Sioherstellung von Kunstwerken im feesetzten Gebiet des diemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dażu erlassenen Dńrchfuhrungsbestimmun- 
gen werden die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt 
und von dem dazu Bevollmachtigten iibernommen.

Ort Wars c h a u  nahere Bezeichnung Staatsbibliothek II

Gegenstand kurze Beschreifrung Materiał

1. Graduale des 
Procopen 
Hoberck

(Lat S.v.l 86)
(^v.vUV 'vvv

2. Graduale des 
Krater Johan
nes
(Lat F.v.I 113

V U ; v.«UV 'A-

Aus der Krakauer Augustiner-
Kirche (1493) zu St. Kathari- 
na in Kazimir.
Grbfie: 67 x 43,5 cm.
Einband 
gepunzt 
Entha.lt 
ren und

Helles Schweinsleder 
mit Beschlagen.
9 ifligurliche Miniatu- 
Bordiiren. /mi

Aus der Krakauer Augustiner- 
"Kirche. (.1528X. ai_ Si.. Kąthari- 
na in Kazimir.
GroBe: 75 x 55 cm.
Einband: Braunes Sphweinslede: 
gepunzt mit Beschlagen und 
SchlieBen.
Enthalt 5 figurliohe und 2 
ornamentale Mińiaturen und

Krakauer Augustiner-

Pergamenthand- 
schrift

Pergamenthand- 
schri.ft

W—Krakau
i^?t ^fBSjjbisherigen 

Ifl P r)<=>ct \,rar+ -r,

den
Unters _ _________
Eigeni^^rs odes^Aines Vertreters.

1940

Unterschrift des 
Bevollmachtigten

\ A

m.

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Biblioteka Narodowa II / National Library II
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Blatt fr&Sł E r s t s c h r i fi

Auf Gruiid der Verordnung des Herrn Gneralgouvemeurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten polnischen Gebiet 
vom 16.312.1939 wid der dazu erlassenen Durchfiihrwigsbestiiimm- 
gen werden die wnter nader beze! chneten Gegens tande sichergestellt 
imd von dem dazu Bevollmiichtigten iibernommen.

Ort Warschau nahęre Bezeichnung Uniyersitatsbibliothek

Gegenstand ________ ____________ kurze Bescłireibung Materiał

1. Federzeichnung Das Bucherzeichen pirckheimers i 
von Albrecht Diirer, um 1510. 
15,1 x 9,7.

Papier

2. Federzeicłmwng Maria mit Kind und 2 Engel. 
Von Albrecht Diirer. Mach 1510. 
11,5 x 13,5.

Papier

3. Federzeicłmwng
U.fe. 1U

Junger 1’o’we. Von Albrecht 
Diirer. Um 1510. 27,3 x 16,2.

Papier

Krakau , 3.6,......................... den
Unterschrift des bisherigen 
.Eigentiimers oder seines Vertreters.

1940
ś®

Mi

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Biblioteka Uniwersytecka / University Library
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Blatt Erstschrift

Auf Grund der Verordnung des Herrn General;£ou.verneurs Liber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrnngsbest.iTnmnn-g- 
gen w erden die unter naher^ bezeichneten Gegeństande sichergestellt 
und von dem dazu BevoUmachtigten iibernoinmen.--4.

Ort K r a k a u________ nahere Bezeichnung/1 Bominikanerkloster

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

11 Glasmalereień, 
Anfang 15. Jhdt.

1. HI. Hyazinth mit KŁrchenmodell und Buch. 77

2. Maria Magdalena mi; SalbgefaB. 77 x 54 cm.

J. HI. Katharina mit Jchwert und Had. 77 x 53

x 56 cm

cm.

4. HI. Rosalie, die e 
der R 
Linke 
schad

5. Kreuzigung mit Mar
6. HI. Augustin. 93
7. Zwei Kbnige aus ei
8. Anbetung Christi.
9. Verkiindigung Marie:

10. Gottvater und musi
11. HI. Dreifaltigkeit

_n Kbrbchen mit Rosen und in 
jchten einen Blumenzweig tragt. 
? Seitenfries abgebrochen. Be- 
_gt. 86 x 43 cm.

La u. Johannes. 78 x 50 cm.
x 53 cm. Beschadigt.
ler Anbetung Christi. 95 x 85 cm.

95 x 85 cm.
is. 95 x 85 cm. Links oben 

beschadigt.
tierender Engel. 95 x 85 cm.
. Rundbild. Dm. 104 cm. Leicht 

beschadigt.

-- -

TJnterschrift des bisherigen

aen 2. Dezember

Unterschrift des 
Bevollmachtigten 
des Herrn General-

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Kościół Dominikanów / Dominicans’ Church
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Erstschrift

Blatt >5

Auf gnane, der Yerordnung des Herm Generalgouvemeurs liter die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des eheitial i gen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Dij.rclLfiihrungscestim- 
mungen werden die unten naher bezeichneten Gegensbandę sicherge- 
stellt und von dem dazu Bevollmachtigten ubemommen.
Ort; W. arsch.au nahere Bezeichnung; Kónigl. SchloB

wąrsęhąu............... den . .ŚS. .Mąi .1040

Gegenstand
= ====—= ======:===== == = s==s====»=s:=:=== 

kurze Beschreibung Materiał

1, Gemalde 
/<et. /i«r

Beruardo Belotto, gen.il Caaa- 
letto. Krakauer Vorstadt.
8J x 11? cm

01 auf Leinen

2. Gemalde 
fol.

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Palais Krasiński.
116 K 164

01 auf Leinen

3. Gemalde 
Kti.M7

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Palais Briihl am Eisernen 
Tor-Platz.
116 X 164 cm

01 auf Leinen

4. Gemalde 
M zlPS

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Palais Mniszech.
116 x 164 cm

01 auf Leinen

5. Gemalde 
Hat. '10°!

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Bernhardinerplatz vom Krakauer 
Tor aus.
113 x 170 cm

,01 auf Leinen

6. Gemalde 
//to.

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Krakauer Vorstadt.
113 x 170 cm

01 auf Leinen

7. Gemalde 
Kg/. W.

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Kirche der fisitinerinnen- 
Nonnen in der Krakauer Yorstadt 
113 E 170

01 auf Leinen

seines
Unterschrift des bisherigen Eigen- Unterschrift des Bevollmachtigten
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Erstschrift

Blatt

Auf Grund der Terordrwng des Herm General gowerneurs uber die 
oicnerstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaliRen 

J6>12T1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbesti^- 
werden dxe unten nałier bezeichneten Gegenstande sicherge- 

stellt und von dem dazu Beyollmachtigten iibernommen.

Ort; W a r s c h a u nahere, Bezeichnung; Kónigliches SchloB *

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

8. Gemalde 
Kit. Ml

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Karmeliterkirche.
113 x 170 cm

01 auf Leinen

9. Gemalde 
X it./wt.

Bernardo Belotto, genazmt 
il Canaletto.
Neustadter Markt mit Benedik- 
tinerkirche.
84 x 117 cm

01 anf Leinen

10. Gemalde
Kit. /W

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Brigittenkirche u. Arsenał. 
116 x 163 cm

01 auf Leinen

11. Gemalde 
kit. /W

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Blaues Palais. .
84 x 117 cm

01 auf Leinen

12. Gemalde 
Mb

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Eranziskanische Heformaten- 
kirche St. Antonius.
84 x 117 cm

01 auf Leinen

13. Gemalde Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Blick in die MiodowastraBe. 
84 x 117 cm

01 auf Leinen

den ?3- Hai 1^0

Unterschrift des bisherigen Eigen- Unterschrift des Bevollmachtigtei 
timers oder seines Yertreters: des Herm Generalgouverneurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek Królewski / Royal Castle
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Erstschrift

Blatt '‘I

Auf Grand der Verordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die 
Sieherstellung von Kunatwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen DurchfiihrungsbestiHi- 
mungen werden die unten nader bezeichneten Gegenstande sicherge- 
stellt und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort; Warschau nahere. Bezeichnung: Kbnigliches SchloB

Warschau 28. Mai 1940
...................................... , den ............................

Gegenstand kurze Beschreibung Matei*ial

14. Gemalde
■ M

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Lange StraBe in der Heustadt.
83,5 k 117,5 cm

01 auf Leinen

15. Gemalde Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
SchloB Wilanów, Anfahrtseite.
84 x 117 cm

01 auf Leinen

16. Gemalde Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
SchloB Wilanów, Gartenseite.
84 x 117 cm

01 auf Leinen

17. Gemalde 
K $ 1

18. Gemalde

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
SchloB Wilanów, Gartenseite.
165 x 165 cm
Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
SchloB Wilanów, Gartenseite.
116,5 x 164 cm

01 auf

01 auf

Leinen

Leinen

19, Gemalde

20. Gemalde

Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Ideałarchitektur.
154 x 112 on
Bernardo Belotto, genannt 
il Canaletto.
Christus treibt die Wechsler 
aus dem fenipel.
154 x 112 cm

01 auf

01 auf

Leinen

Leinen

Unterschrift des bisherigen Eigen- Unterschrift des Bevollmachtigtei 
tumers oder seines Yertreters: des -Herrn Generalgouverneurs;
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BB

Erstschrift
Blatt 58

Auf Grund der Yerordnung des Herrn Generalgouyerneurs uber die 
Sicherstellung yon Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen yom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durdhfuhrungsbestim- 
mungen werden die unten naher bezeichneten Gegenstar.de sicherge- 
stellt und .yon den dazu Beyollmachtigten ubernommen.

Ort: Wars ch.au Kahere Bezeichnung; Koniglich.es SchloB

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

21. Vier Tafel- 
aufsatze 
A 27. W

Pariser irbeit, urn 1800. 
Bezeichnet: "THOMIRB A PARIS" 
58 cm

Bronze, yergold

22. Zwei Tafel- 
aufsatze 
Xs7. 3/5

Branzósische Arbeit, um 1800. 
Schale Durch.brucharbeit, Wein- 
traubenbiindel.
87 cm

Bronze,yergold.

1
23. Sechs Tisch- 

leuchter
Branzosische Arbeit, um 1800. 
In Porm eines DreifuBes.
97,3 cm

Brorz e,yergold.

1
24. Vier Tisch- 

leuchter 
zn .

Branzbsiscłie Arbeit, um 1800. 
Ańf Saulenstumpf zwei tanzeTi- 
de Bymphen.
69,5 cm

Bronze,yergold.

4 25. Zwei Tisch- 
leuchter 
W, 3/iS

Branzósisehe Arbeit, um 1800. 
Sechsflammige lichttrager.
81,5 cm

Bronze,yergold.

26. Zwei Tisch- 
leuchter 
KtP. 3^

Branzosische Arbeit, um 1800. 
Auf Saulenstumpf mit Kugel Ge- 
stalt der Bike.
74 cm

Bronze,yergold.

27. Zwei Tisch- 
leuchter 
Kst UO

Pranzbsische Arbeit, um 1800. 
Sechsflanmiger Leuchter.
88 cm

Bronz e,yer gold.

28. Zwei Tisoh- 
leuchter

Branzósische Arbeit, um 1800. 
Dr eif Łanimi gę Leuchter.
63,5 cm

Bronze,vergold, 
u.patin.iert

Warschaii 28. Mai 19'10
.................... ............................. , den................................

Unterschrift des bisherigen Bigen- Unterschrift des Beyollmachtigten 
tunera oder seines Tertreters: destJIerrn Generalgouyerneurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek Królewski / Royal Castle
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Erstschrift
Blatu 59

Auf Grand der Yerordnung des Herm Generalgourerneurs ab er die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestim- 
mungen werden die unten naher bezeichneten Gegenstande sicherge— 
stellt und von dem dazu Bevollmachtigten iibernommen.
Ort: Warschau Kahere Bezeichnung: Konigliches SchloB

Gegenstand
S =: S= = =xs assaa»==: =: =s sz=s= =ł=s =ssa =8 s:sx==ssa=s :===:==: 

kurze Beschreibung Materiał

29. Drei Tisch- 
leuchter

Franzósische Ąrbeit, um 1800. 
Siebenflammige Leuchter.
124 cm

Bronze,vergold. 
u.patiniert

30. Vier Tisch- 
leuchter 
Ktt.Ui

Branż ósische Babeit, um. 1800.
Vier Kerzentrager.
63 cm

Bronze,vergold.

31. Tisch Branzósische Arbeit, urn 1800. 
88 cm, Durchm.d.Platte 104,5

Marmorplatte, 
Tischgestell 
Bronze,vergold. 
u.patiniert

32. Sitzmbbel- 
gamitur

Deutsche Arbeit,. l.Tiertel 
18. Jhdt.
1 Sitzbahk,6 Sessel,2 Hocker. 
Ehemals im Bischofspalast von 
Kielce

Holz, Leder- 
beziige

33. 2 Ąrmsessel Gobelinbezug d.Aubusson •
34. Zwei sieben- aus SchloB Warschau Bronze

armige Tisch- •
leuchter

Warschau . 28. Mai 1940

Untenschrift des bisherigen Bigen- Uhterschrift des Beyollmachtigten 
tiimers oder seines Yertreters: des Herm General gouyerneurss
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Erstschrift

Blatt 62

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestim- 
mungen werden die unten naher bezeichneten Gegenstande sicherge- 
stellt und von dem dazu Bevollmach.tigten ubernommen.
Ort? Wars cha u nahere Bezeichnung: Universi-tatsbiblioth.ek

Gegenstand

des Konigs Stanislaus August

kurze Beschreibung Materiał

Papier1. Graphisclie 
Sammlung

Wąrschau . , den . .l.W.

Unterschrift des bisherigen Eigen- Unterschrift 
tumers oder seines Yęrtreters

des Beyollmacłrtigten 
rrn Generalgouverneurs:

736



Cultural Losses ofPoland DOCUMENTS

Blatt 61

Erstschrift

Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouvenneurs iiber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1959 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestim- 
mungen werden die unten naher bezeichneten Gegenstande sicherge- 
stellt und von dem dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Ort: W a r s c h a u nahere Bezeicłmung: SchloB Łazienki

Gegenstand kurze Besohreibung Materiał

1. Gemalde Gerrit Dou, 01 auf Holz

Sie Mutter des Kiinstlers, 
urn 1645, 
18 x 14 cm

2. Gemalde
M. (ol

Carstian Łuckx und David 
Teniers, 
Blumenstilleben, 1650 
75,4 x 55,5 cm

01 auf Holz

Gemalde , Gabriel Metsu. 
Die Wascherin. 
25,7 x 21 cm

01 auf Holz

4. Gemalde
■W. M

Rembrandt Harmensz van Rijn. 
Bildnis eines Jiinglings, 1654. 
71,2 x 53 cm

01 auf Holz

5. Gemalde 
O. Vo

David Teniers. 
Sirtshausszene.
50 x 50,7 cm

01 auf Leinen, 
auf Holz aufge- 
zogen

6. Gemalde 
KztA0!.

Philips Wouwermans. 
In der Grmtte.
27,8 x 50,5 cm

01 auf Holz

7. Gemalde
4W p

Gerard Terborch,1617-1681, 
der ’.Verber,dem am lis cli schrei- 
benden Soldaten schaut der link

01 auf Holz

stehende Trompeter zu.Zu ihren. 
Fiissen ein Hund.4o,l x 27,5 cm

■ p' ' ' Warschau 25. Mai 1940.

Unterschrift des bisherigen. Unterscłirift des Bevo.llma.chti gten
Eigentumers oder sein.es des Herm Gen.eralgouvern.eurs:
Tertreters:

Ai fi 
tewra Hf, 
\H © JBz .

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Pałac w Łazienkach / Łazienki Pałace
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■Erstschrift

Blatt 6?

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurs uber die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrungsbestim- 
mungen werden die. unten naher bezeichneten. Gegenstande sicherge- 
stellt und von dem dazu' Bevollina.chtigten ubernommen;
Ort; Wars c h. a u IP-ihere Bezeichnung; Gesellschaft der

Kunstfreun.de

Gegenstand kurze Beschreibung

Papier

Materiał

Die Graphische Bammlungjder Gesellschaft der
Kunstfreun.de in Warsch.au

'/arschau den 25. Mai 1940

Unterschrift des bisherigen Eigeń- Unterschrift des Bevollmachtigten 
tiimers oder seines Yertreters; des Herrn Generalgouverneurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych / Friends of 

Fine Arts Society
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Erstschrift

Blatt 64

Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouvemeurs liter die 
Sicherstellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen 
Polen vom 16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfiihrungsbestim- 
mungen werden die unten nader bezeichneten Gegenstande sicherge- 
stellt und von dem dazu Beyollmachtigten iibernommen.

Ort: K r a k a u Nahere Bezeichnung: Czartoryski-Museum

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. Polenteppich 
kat. 475

Vorderer Orient,17./18.Jhdt. 
In Tóiwiegend blauen Farben. 
.200 x 139 cm.

Seide, mit 
Silbep&uręh- 
schossen

2. Polenteppich 
/Cah £/Y4

Vorderer Orient, 17./18.Jhdt. 
In smaragdgriinen,blauen, hell-i 
u.dunkelrosa u. hellgełben

’ arb en.
243 x 151 cm

Seide

3. Antependium Deutsche Werkstafit, Ende des 
15. Jhdt. .
79 X 210 cm

Seide, Gold u. 
Silber-gestickt

4. Eiserner Prunk- 
schild Kji.Wj

Eingreifen der Gbtter in die 
Erojanische Schlacht

Eisen mit 
Gold

5. Eiserner Prunk- 
schild j

In der Mitte Maskę. Vier oavale 
Medaillons mit mythologischen 
Darstellungen

Eisen mit 
Gold

28. Mai -1940. .

Unterschrift des bisherigen Eigen- Unterschrift des Beyollmachtigten 
tiimers oder sein.es Vertreters; des_Herrn Generalgouyerneurs:

' ‘w ■■ -i
■ Sg \ i.

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Muzeum Czartoryskich / Czartoryski Museum
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iS r s t s c h r. i . f t

l.tt

Auf Grand der Uerordnung des Herm Generalgouverneurś iiber die Sicher ■ 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vcm 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werd&n 
die anten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen:

Habere Bezeichnung:
: ======:== —==3== — = =s = = = s = : 

kurze Beschreibung

Warschau '
: ss== ss = =» ss aa -s =a=— — —: 

Gegenstand

Ort t >nal

Materia!

1 • Lip 1 yćłioii. Deutscher- jja-r-ieńtneister, Koln, 
tw.;149O, Gott Pater a, bnoel- 
Clior. Jf,;':.\;.12

61 auf HoIz

2. -Tri-ptychon
Z Z

von Opatći®, 1460/ Mittelte.il 
Baria.mit Kind, ręehte u.links 
je ein. Biśbbof. HlSf.180466-

! 61 auf Holz

3* Teil.eines Triptyc ipńs, Krakauer Werkstait,urn 1'500 
' Śod der/ilaria. HW.46621.

01- auf Holz

4- Altarbild
Z

. óst deut s che ’«erkstątt ,15. Jhdt. 
Maria mit bind im Original-' 
i-ąhmen-' la.Kaliąuienbehaltem.

•1IS7.127079

01 auf Holz

5« 4 Se ile; eines 
Polyptychons 
/. 2

Os tdeutś che We r: :statt ,15. Jhdt. 
. zum 1’eil im- 16 .Jiidt .uberiiialt

(ans. d.v3;;brannten Kirchę in 
Sienna). Maria- Heinisuchung, 
Hl.-Dre i Ktinige, Kreuztra^ung,.
Kreuzigung ' '

Tempera -auf Holz

6. Triptychon
2

Oberrheinisęliar Łieister, 
-Anfang 16, Jhdt. hesse des 
.31.Gregor, linkar 2'ltigel -HI. 
dołiaiiiies, recłiJcer Eliigel El. 
iulisabe-tłi u. Fundatorin.

■ 1TW.15.

01 auf. Holz

7. Altarbild
j Z

Ostdeutsche ler: statt, 16. Jhdt. 
(ans dem St.Michaels-Kolleg 
in Lublin). HI. Samilie.

Tempera.) Holz, 
aur I&eidegrund

W7.666 - ■
8. .Altarbild •

r. Z w //
9. Gemalde
J Z Z?

0s t dęu ts che ha rks tat t,16;Jhdt. 
< Sod der Maria.BMW. 72412.

Deutsche,. Mdieter (Kalea v. ■ 
Hranlcfurt?). Bartiger Marni 
-mit' gróSem Hut, Anilin/,; 16. Jhdt 
HW.,14.

Seaiijera, Holz, 
auf. Kreide grunćl ' 
31 auf Holz

, den -2. September 1940 ' -

■S^^seSe^yeltm^^^^N ^-£scłu?i£i; des Bevollmachtigt; 
er seines Vertxc®^s..-s^^des Herrn Generalgowerneurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Muzeum Narodowe / National Museum
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©tt 56

Auf' Gnund der Verordnung des Herm Generalgouvemeurs iiber die Sicher 
Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Poler. vcm 

lo.12.1939 und den dazu erlassenen Burchfuhrungsbestimmungen werdcn 
die unten naher bezeichneten Gegenstan.de sięhergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen:
Ortt Warschau

tt®=sś&»sęs8»śa«=is3xjss

________ Gegenstand

Nahere Bezeichnung;; Na/tionalm^seum
=53 =K= = =3 =3= 3= = =;

kurze Beschreibung Materia!
: = ===; = = =: =s

10. '.fem&lde

11. Geiaalde

12. Uriptychon
/> ż u

13. Gmalde

14. 1'riptychon

15. Geiaalde
if. ZA }}

16. "

17 ’

18 •

19. >i tf.

Hans Bio samar (um 1500^1554)
. Bilonie eines Jun-an ..mas 

NI®?/.16 .
./-r.tstati-Lukas Granach 
Ser■ Itisterne Alte. o.lir.
Jeean B e 1 ł ó g a'm b e , 
1470-1533. Gedi'i’net; Hit'telteil 
fieweiniing'., Linker Fliigel Messe 
des HI. Gregor, dechter dliigel 
©Ludwig hintez nrauenges salt.' 
BW.19
Adrian ilienland. (?),1587-1656 
nandsciitcft mit iii.patii u.HI.
Antonius. dliw. 22351
Sfiederlundischer Galer,Ani.16.

■ andt. i.ittelteil Allegorie der 
Unbefleckten .rniofgn.-r.is.

®/Ś. 20 ~ .
Gerbrand yan dckhout,1621-1674 
Hagar.und■Israel.
Bar tholómaus 3 p ra nge r, 16, Jli dt. 
Christi iiiiiiueifahzt.
©W. 54698
Jan dundyn, urn 1502-1560 
Jiingstes Gerioht.
afc.■34170
iTiederldhdischei- Me iste r, 
Andang 16. Jhdt .i nundbild 
Maria alit: Kind.
i®. 54165
Bsjruhel Bzujbf, 1495-1555. 
VerJńindiguń.g tuid Begntmg. 
HM<;.mv.©.102 u. 103.

01 auf hoIz

01 auf Holz

01 auf łiolz ■

01 aui Ińipfer

01 aiuf Holz

dl auf Leinen

01 auf Holz

01 auf Eols

.a..a U den ’■* September 1940.

U?^“chrift des bisherigen Ei^^terschrift des Beyollmachtigt. 
e semes Vertx.-dSs Herm Generalgouverneurs:
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E r s t s c h r i f t 
latt 67 :

K r a k a u

des Herm Generalgowemeurs iiber die Sioła-..
16 12^q ™rtT^rken besetzten Gebiet des ehemaligen Po len 
die miton9naheT.d'hLdaZn e7lasaenen Durchfiihrungsbestimmungen werd&n

i v«„ a„

Ort ł Warsch.au Nahere Bezeicłmung: iła tionalmuss uia

________ Gegenstand 1 kurze Beschreibunsa.. Materia!
-20. Geaalde Hendrik Goltzius, 1558-1616 

Disma umd Kalysto.
MW-. 72665

21. " J._ Hor blin, 18. Jhdt.
Galante Sżene imPark (Badende 
IvfiV;v7.85921.

J ol auf leinen

22. Scłmitzfigur ołme 
Fassung

7)f
Oszdeutsciie !.?erfcśtatt-, ttm 1400 
(Gegend'Kaliach). ’Thronende' ' 
iladoimą, Mia. 12622.7

Holz

23. scłmitzfigur mit 
Fassung; (stark 
ze rs tort) 
/. f?

lliorner - lerkstatt, 14. Jhdt.
(atĄ der Johaimęakirche Thom) 
Jferia v. einer Ś-euzigtmgsgrupi

- umw. óoiiir.l /■

Holz

3

24. Schnitzgiguiu 
mit F-assung

, (s^W“rt)
Thorner ■3erkstatt,14. Jhdt.
(aus der. Johćlnaśskircłie Eliorn) , 
HI. Johannes, o.fc.

Holz

25. Scnnitz^igflr 
mit. Fąssungf i.kp

■Ostdeutsehe Werkstatt, kitte 
15. Jhdt. Stangenlsuchter mit 
Engel. Mii. 126961

Holz

26. Hólzrelief 
ołme1 Fassung

27. Sctini^.zzrgur 
ołme Fassuim

Scrlesische Werkstatt, datiert
.1498. Ve rlclarmig..47059
Ostdeut s che We rkstatt, 15.,Jhdt. 
Buste - ela®.- unbekanńten Heili- 
gen. IW. 127077

Holz

•28. Hólzrelief Osudeursche WerkstS.tt, 15. Jhdt. 
fod der iłaria. Wy. 181099 Holz

29- Scłmitzfigur 
Jiiit Passung 
/, ĆJKlrJ

Ostdeutsche iferkstatt, 
kiitte 15. Jhdt. Pieta. 
W. 12-7 5 49

Holz

30. Hólzrelief 'Sclilesisches Jerkstatt, Holzmit PassuHg Enćie 15 . Jhdt. (Tes chen). 
St.Georg. W,7.126196

dejł 2. Śsptember 1343.

Unterschrift des Bevollmacht 
_aesfierm Generalgowemeurs 
’ :U" l,,P a\
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t

,tt 63

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgowerjieurs iiber die Sicie • 
vorL Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vc-..

16.12.1939 und den dazu erlassenen Purcłifułirungsbestiinmiin.gen. werdc-n 
aie unten Haber bezeichneten Gegenstan.de sięhergestellt und von dem 
aazu Bevollmachtigten ubernommen:
Ort8 '.Tarschau Bahere Bezeichnung: Nationalmuseum

Gegenstand

31. Holzrelief 
mit Faśswig

32. Schnitzfigur- 
mit Fassung

mit Fassung

34. Schnitzfigur

K.
. mit Fassung 

,,,>o. Senniizfi-gur 
mit Fassung

Z M //
37. Holzrelief 

ołme Fassung

30. Bcbnitzfigur

^zoj;Sc anitziigur 
mit Fassung

59

40. Schnitzfigur 
mit Fassung ^Z/rzr

41o Schnitżfigur 
mit raśsung 
/■

42- Schnitzfigur 
mit Fassung 
/, Z*

kurze Beschreibung

Schleśisćłie iierkstatt, Snde 
15... <7hdt. (Teschen). St.ŁIartin 
IW. 126195
Ostąeutsdłie- 'Werkstatt,- Indg 
15. ' Jhdt , ’Heiligei-. O.Hr. ' 
cstdeutsche Weirkstatt, Inde

■ 15. Jhdt. Maria mit dem: Kind. 
lir. 127551 - .
KrakaUer 'Werkstatt, urn 1500 

c Mar-ienfigur. ffr. 7654'5
■ Ostleutsche Werkstatt, um 1500 

Bęr/eiiiung Chris ti .Kr . 126177
Ostdeutsche ' WerkstattW 1500- 
uribekańnte ' Heilige. ' Herma aitf 
Socteel. Jim. 126193
Siiddeutsćhe Serkstatt, Anfang 
16. Jłidt-; Abenćbaahl.
ITr. 4386.
rosaner Werkśtatt, Ańtfang'
16. Jhdt, HI. Johannes. C.Hr.
Sćhlesische Werkstatt, 
Anfang 16. jhdt. Heilige;

Hr. 22917
Schlesisclie Tterkstatt, 
Anfąhg 16. Jhdt. Heilige.

. Hr . 12 4408.
Ostdeutsclie ■ Werkstatt

■ Ahf-ang 16. Jlidt. (Hagend 
Kaliśch)- liuria yoń eińei-

' Iń-euziguńgsgrupĘ e. Nr. 126249
tsche ',70 r

126254
Dorothea.

Materia!

Holz

.Ho Iz'

' Holz

Holz

Holz

Holz

Holz

Holz

Hol

Holz

, den 2... sęs«ąjftjęr 

iterschrift des bisherigen Eigeh 
r-.?rs oder seines Tertreters:

1940

Hnterschrift des BevolLmachtigte_, 
’es Herrn Generalgouverneurs:AK OifĄ

743
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E r t
 

•tt 69

Auf Grund derJerordnung des Herm Generalgowemeurs uber die Sicher 
f6eł2^°un^Wrkea beset2tea Gebilt des eSSallgen Polm v!m 
die ^tln9nah^.dł^d?Zh erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werdcn

Warsehau Hahere Bezeichntmgt lfetionalmuseu.fi 

kurze BeschreibungGegenstand Materia!

43 Prunldioin

44, Prunldiorn

45 Ze.ptef

46 Heliefbtis-te

47. Fliigelaltar

48. Sohnitzfigur&
49. ..S lcż^annohen
50. iCef^e7 

Zig
51. Kufle

52. Beolier

55. Vier-Jassen mit 
Ltatertaseen

Unbelsa.nnte - Werkstatt, 1$. ' Jhdt. 
Elfenbeanschnitzerei mit Sm- 
blęmehaus der leit Argusts des 
Starlen. Kr. 8422 “ _
Dnbekannte ferkstatt; ' datiert 
lo97 • Jlfe.inbeinschnitzere i 
■iait .Siiiblemen auś _,der Zeit 
Augusts. des StarŁen. ur .8421
Uńbekannte l?6rkstatt, 
datiert 1697. A" ” ‘  
rei mit. .feppen und Kopfbild 
.fiupusts des Starken.lłr.,8423
Unbeńannter Heistei-,. Anfang' 
i?‘_JAir., angebl.Bildnis

. TZillibald ' lirkłieimers .
Hr. 12262
S t e i ,j i-mar kis ehe i- !& 1 s t e r,
15. Jhdt. -■..aifi.a .rj.t dem Kinde, 
liśchof u. iieiliger mit Buch.
Sowie zwe.i Untersatze.-
Itt. 74023.
15, Jhdt. Martóhfigur mit Kind 
Br. 121668
leiBen, uai 1750. Kr. 127235
Bottcher SteiiizSug 
Kr. 127226

jaeisen, .urn 1725 
' u. Cliinesen. Kr
ŁielBen, . um 1725

Jlfenbein

Slfeśnbein

Elfenbeinsohnitzt -
Slfenbein

dunke Igriiner 
Marmor

Ho iż

ni 1715
' 'Porzellan 

Steingut

aeliefdekor 
74871

... . . — Kelief.pal-
-metten u. Gplddekor.
Kr. ■124333
bm 1730, Dóśpeikenkel, Jold-
ćleior. .74856,74957.

Porzelian

, den , Seuember ;1940.

-’mers oder seSes^ertrfte Ej deS Bevollmachtigt
Herm Generalgouvemeurs:

744
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.rtt 70
c

stfll^d1^Vel‘2rdll^g deS Herrn Oeneralgowerneurs iiber die Siei. - 
16 tw®rken “ besetzten Gebiet des ehenaligen Po len vrt
die urtffl erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werd&n
dazu^St&^“e sichergestellt und von den

Prts j-schau Nahere Bezeichriunfr;

kurze BeschreibungGegenstand Materia!

54. 3ervice

55. Tasse mit 
Untertasse

56.' H-4feltapf:
-X Zł!

57. rorzęl-Lanścłiale

58. Qvale Schale

: MeiBeń, iiai 1735.
1 Passe m.Untertasse, 1 lassa 
Ei.lopaelhenkel u.Untertasse,
- Kai Lee _r; 1 p ii ,_,L „len a
m. .Drache ns c linabe 1, li'e e kamichen 
1 l’ee Ouch.se (oim9 Beókel),
1 ovale Schale m.Deckel,
1 Untertasse.Saaitl.mi.t Elalesrei. 
ife.74963?-74964, 74965.
Achteckig, mit '.Uoppelhęnkel 
galo u. ounter Bltuiiendeker. 
neiBeń, um 1735- lir. 124250 
mit Dećkel auf drei FUBen 
iJelb-u, bunte Bltuuen. itólBen.-- 
®r. 124277
Me iBen. 0val, auf vie r ge. 
schweiiten FiiBen mit ralnietten- 
ausguB. Blwaenćiekor. ifc. 124280 
tięiBeil, uli 1740.
mit iteńkeln, in gorsi eines

Porżftllan .

59. Gittei-sciiale

60. Dbcke Iterziiie
Złe /U

61.

•Kozbes, uiitez. den He nie In 
. rźasken,. iznsn' Blumendekor 

126046

Dur j lib rocheń 
mit „leńkelń, 
Blunien. Ife.. 126C’51XA
Frąntoirthal.
Oyal, a.uf vier JiiBen mit fio- 
cąillan u.landschaften.
Ife-. 74859 .

srier I'uBan

rorzellan

des
ncteko:
91s a:/.Zfl A, i

2.5=
 , den ...........

des Beyollmachtigten 
^rt^orers^t?.„: oes-Herra Generalgowerneursi

*1
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des,Herrn Generalgowerneurs iiber die Sicie :
Ifi 1t®erfcen im besetzten Gebiet des ehesaligen Pol en vom 
die erlassenen Eurchfuhrimgsbestiniawigen werden

- Hahere Bezeichnnn^:

kurze BeschreibungGegenstand Materia!
62

Po:
6’

b-

A?

71.

72

; ckelvase

Zvs± Abosrel: 

ttiin£ Kiguren

75
Ąr

biei^ea, a.: 1-750, BlwueiKlekor 
nr. 12451-5
- i: Easkierte .. .. 
ńr. 124292

bólieid Uia elit i7iduei'k6'Oxi 
L;ai..>ęn, uh 1770. Girlandę.-
-lir, 124

124

.126205

Braun, r.-ii, x>lddekor. Ir. 19872 
n, ilóllplasuiścli, ca.40 cm hocłi 
■Sr.124327, 124328.
Hen. 1 Stier, Si. 124393 
iiejjesśżene lir.124360, 
Schaferin (weiB) li.124423 
yiollnspiejer (aeiB) li.124364 
-iadcnen ra. slumeniorb Sr. 124396 
Berlin, Bossebalidige r Ii .12451' 

iir .1. 127270..i^oespaa:

73 Ż Zt Y

...' . - - : .

n

. ....................  , den...........................

-ers oder sei^es^ertreiers-'’^^'' “des^Herm^ des,Bevollm5chtieten 
uj._ .ers. ^sW,.,dęs. Herm Generalgoweraeurs:
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- 3. att
72

Gtund der Yerordnung des Hem Generalgouverneurs iiber die Siche- - 
VOE- ^•uns^wei‘-^erL besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vc-a 

16.12«1959 und den dazu erlassenen Purchfiihrungsbestiinmungen. werdon 
dxe unten nader bezeichneten Gegenstande sięhergestellt und von dem 
aazu Bevollmachtigten ubernommen:
Ort; ffarschau Nader e Bezeichnung: > j. goć-.

1- =S~=::’= ——1=3 == = c^===}= = = == = = = = = = = = = = = = = = = = ===;
Gegenstand_________ kurze Beschreibur.g

74. Sachs' Figuren.

75-' Schtiśsel

76. Scifiiss.el

77. Tęller'

78. bose
/ W

19. bose
80. bo o pel-jjo se

81. Hecessaire mit 
AuUanger
f. H.

82. Ztufsatzscliranl:

85. Zwel-Schrańke

laeiBsn.
3 laus iziói-eude; .iingelgruppan 
Ife .72870. ęilinesbafasiiiie Hi. 
127241. Kaiąliei nUt Bluiaen-

•stocj: 7r.-124274. Dańs, mit’ 
Sehiirże volX Blurneń. lir. 124-207. 
ialiŁpiei- K:.-.I24272.
•2ajiaend8i- Swei-g ife. 124273
Boruta. '141 i HSitei- uuci. 
SciiUppeai-ana .. Ł-. 76501 
1561. j/ućtis u. iortia. 
lir.76531.
iioioger u...2ć.eher ią Jeeres - 
Bajidschait ,l;i’.76519
liii sachsis.ch.-poliiiseh.en 
'ifapljen.... Ińnen 'August Tli u. 
.jrCodner ńCi.-irclie.11*.76556
Łlit ®a i te au- s 2 ene n. l;x- .33990
SechaecŁig, mit blblischen 
DaTstelluiigeh. Hi,75578 
•Yergoldet, Anliiaiger mit il h 
medaillońs besetat, geschimickt 
mit Łańdśchaftsdarś.tellun.1-®!. 
ułi 1750. ?:..■• 74688.
rańs o siś oh, 17
i. I C 94

i«rańżQś: 
'Gleichą: 
blauen ; 
Nr^5029

K r c. k a u 2. Septombe:
..................  , den ...................... ...

Materia!

deS,Bevollmachtisten 
des Herm Generalgouverneurs:
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1 Ac 73

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgomrerneurs iiber die Sich»' 
stellung von Kunstwerken im besetaten Gebiet des ehemaligen Polen 
iy»i^»1939 ]pid den dazu erlassenen Purchfiihrungsbesiiininungen werdon 
die unten naher bezeicłineten Gegensiande sięhergestellt und von dem 
dazu. Bevollmachtigten ubemommen:
Ort: ..arochau Nahere Bezcichnuną:

kurze Beschreibtmg

16. Jhdt., ż.i1. mit r&otieh, 
Inachrifteh, Signaturen.
Nr.3781,5811,3814,23585,30962, 
50961,50965,30964,30965,30966,- 
50968,30970,31916,34149,34151, 
54152,54155,34159,47080,72418,■ 
72419,72420,72421-, 7'2422,73645, 
■73958,77040,77420,774.86,- 
■uńiesśąlich,
In Ooiiitraubcniorm 
lir.' 76552 
Silbe iyergoide 
lir.76553
Hit Deckei, lir

ionalmuseum

Gegenstand Materia!

84,

85-

30 silberńe 
Lbffel

Be che-/ solce!.

mit Decjtel

Silber

■■ rfy 
ftr

:oldet
87
88. > "
89. ♦ "
90. » " 
yl^Becher

n

9 2.ich Sty
9'i. Segelsch.ifflJ’^*^

94. Ohr^ ///
9'5. " $ Jjl
96. Lbffel^, Zeo

97. Doppęlbęche
98. " " giął
99. Gr. Becker

76556
76557 ‘
75558 
765590

Figuren:Ciisar, 
jare li iTr. 34145

Nr, 181157
Auf SooJcel, mit 6 Flguren, 
lir.76551 ■

76490
74325
8043, 8044, 

8043, 
8042,

8045
8053
80628044, 

7996.
7995-

Getrieben.. 11S7.7988

BI

2- Septembei- 1940.
............ , den 

-.iterschrtft des bisherigen Biawi-xv' 
'ners oder seines yertreter^A.4-4116'

y »

Silbeyergol de i

8046, 
8062, 
8042.

Silber

Silbe i-

ę^^rschrift des Bevollmachtigten 
a^^errn Generalgowerneurs:
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Er s t s c h r i f-t

1-tt 74
Auf Grand der Verordnung des Herm Generalgowerneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des eŁemaligen Poler. vcm 
16.12.1939 und den dazu erlassenen DurchfthrimgsbestirLmungen werdcn 
die anten naher hezeichneten Gegenstande sięhergestellt und von dem 
dazu Bevollmach.tigten ubemonmen:
Ort: "ferscńąu. Nahere Bezeichnung: dationalmnseura

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

100. Gr. Becher^ Getrieben. Nr. 7987 Silber
101. Hiimpen
102. "
103. Petschaft^”

Getriebeni cit Decmel.lTi-.SOCX) 
n i> h » 7999 ■

mit Steinen. lir. 8079

n

11

104. Plakat te Ife. 7990 11

105. Jagdbęfstęckf 4-Sesser, 1 .i iefi, 1 gr.il-esser 
HW. 74737

106, Gr. (JlaspoŁalJZSf mit Decke-1;' Kh,I .K.o,:Nr. •Glas
107. KI. " " NSW. 23276 n

108. " " ( " 23213 it
109. " 11 & oime Nećkel. Nr.7929 ' H

1X0. " Romer 'Yl ” " NiW.34057
111. Glas iii Beclierfóm
112. 3'lachę

ołme Decjcel. NKW.23234
sit Ornamenten. lir. 8183

II

113.KI. Glas % /-yi, iiit Wappen. Nr. 7045 Glas
114. IŁrug y yf Mit De-clel, blau bemalt . 

liii. 127206
115. Humpen Y<fJ iOreussen,. 17. Jłidt, Eai-big,

(blau-;.-eiIó-rot), mit fijurciien 
besętżt. 141.7. 181032

116. Łmg ,J YYJ Bląu, :.2iu Hingen u, Deckel, 
Nr. 54105

117. Kru£ Hit Deckel, blau-weifi. 4';. 
127207.

118, KL, Secho..,//^ Nr.7957
119. -Zwei kl.Sohal^/T? lir. 7955, 7956
120. Dose J bemalt, Porzellan. 11.7893 - Porzelian

.4.......7,7 , den J:.

iterschrift des bisherigen Eigęp- JTnterschrift des Bevollmachtigten 
T:ars oder seines Yeruret^ens^ -^s Herm Generalgouvemeurs:

*1
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l=tt__ 75.
Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Sicher 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Poler. vca 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werdcn 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sięhergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten iibernonunen:
Ort • Wars chan Kahere Bezeichnung; Hal ionalrauseum

Gegenstand 1 kurze Beschreibung Materiał

121- .- Bose jrzn

12 2. "
125.
124. Bioallpiatte^”/Ij?

125. Schiissei SJ?

126. Schale
127. Porzellangrupp^CZfe
128. " &
129. " #
130. " £
131. Teller
132. Fayencetelle^f’/is%
133. Żwei Kayenc^t^rLer

134. plat.te£/fo
155 « Buch.
156. Buch g JtT
157. Marinorligur^, 
158'. Biiste -/Sś)

159. i-l.sten ^./^r

bemalt, mit -zwei Decfceln. 
lir.' 7895
besLUlt. lir. 7891

" 7892
Mit der -Kartę vón hanzig.
Kr. 8417
Kuni, hoch, sit becie1. ’ ■ 
151;. 127 -222 - -
.lit .Untersatz. iill.124555 
Kossebendiger. 1117,3012 
K117.12725O 
" 124512
" 124320
Kr, KIK-7914 
Kr, KIK,7754 .'
(einer gebrcchen)., Nr.KIK. 
7751, 7752
■benialt, lir,. 7545
Kit Silbórdeckel. 'HŁis.46882

Tir.'B. 3861

ifrauz ,Ąrbe it, Badendes Madchen. 
Bisąuittbuste Kdnig Stan.Aug. 
li.li.lferschau Ńr.22644'' '
Be ine ińgel. sten 16. llidt. 
auf den Beinęlatten Kriegs- 
■■s.zenen

}5ma-il

Porzelian
H - 
łt
II

Payęnce 
it

Ton

i^armor
Porzelan

' Hó’lz .

ember -1940,2.
den

terś oder seines Yertre+^eraS Herm Generalgouverneuj?s
,L   .W "A .0 3,.z-o \ jjf g

fi® ff &

750
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Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouvemeurs iiber die SicŁe'
stellung von Kunsfcarerken im besetzten Gebiet des ełienialigen Polen v-. - 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfułirungsbestisninungen werden 
die unten naher bezeichnetsn Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmaehtigten iibernomen:

tś<

Materiał

Mit.Sam

: z rsz

Grofię Śasel

/U/>

Ort; Łrałau

________Gegenstand

Hahere Bezeichnung: aoiaaehai

kurze Beschreibung__________

.............. , den 
Unterscłirizt des bisherigen Kigen— Unterschrift des Bevoljbnach.tigte_L 
tumers oder seines Vertreters: des Herm Generalgouvemeurs:

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Skarbiec Katedry / Cathedral Treasury

751
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AufGrund derVerordnung des Herm GeneralgourerneurS iiber die SicŁe- 
i Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polon vcm

ib.12.1959 Pad den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werdon 
u ^“^fj^eichneten Gegenstande siohergestellt und von dem 

aazu Bevollmacbtigten ubernommen:
Ort: Warsch.au Nahere Bezeichnung: Restaurierwerkstatt

________Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

> iaiel pilcter- mit Szeueu
-Ś1 auf Hols

aus dem ieoeń Christi
2. Zwei Flugel eines 

Altarscjireines$
Os ućlen t$ cłie u zycs tsi tt;. mm 150C 
por Schreirts wurde zuriick^e—

. l'a.s.seii?_. cle. iie.TL. Dsposii Hela,
01 auf Holz

5 * Zwei Te ile, eineś Cs t dęut o che „'er: -g tatt, 15. Jhdt.
(Posener Geuend)

£. Z/ż Z/ Tod. der karia
O— UICJ-LZJ

5* o T e ile. eines i’oly j~0s ocienosćłie k/e'ocs^ta/tis ? i ś’ j
tychons ■Z /3 ■Szenełi aus dem lebeh Jesu lemperayHolz, .

6. Trintyehón Cslideuiscue 7'7aS’1.-o-;-ptt i
(ciiis ujlisaziór/y. miiie-liell-;
Chri-s mis ąm lUj/eiiz.

7. Sodnitziigur mit Csideuuscae Wsrjcstatl; (Ge./eiicl 1 7,

X Tiiorn), jnde IZ-.Jhd-t. Maria i 
v. einer Krauzi^ungsgruppe

8. ” >’ • Ostdeut ś che ?^e rkstatt, 15. Jhdi.
. (aus der Johaiineskirche i.'-’hor

Holz .

■ Johannes der 1'aufer
9. Schnitzfigur, 

Heste d.alten Ostcleutsche W&rkstatt ,15. Jhdt. 
(cegeiid Sism) ,'T'hronende d>a-

Holz

W

ćtoiina Posen
Ostdeut sche tferisiatt ,'15. Jhdt. 
ril.oaroara (Gegend Pbsen)

ilolz

11. " ”
(Seitehstiick zu ii‘r.9).

■ Os-tdeutsęhe Werkstatt,15..Jhdt.
\ Posen). HI. Eatharina.

Holz

(Se itens-tilck zu A7r.9 a, 10)

•.. ..... . t den o. September 1940.
•/ •

' X:^SChri^ des ^Ollmachtigt^
Jies uerweters. des Herm Generalgowemeurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zakład konserwatorski / Conservator’s worshop
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E r.ś'. t -S c .11 r Łf t

1 att 'i'8

Auf Grund der Terordnung des Herrn GeneralgouverneurS iiber die Sich-. ■ 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vc-t 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimiiiungen wei-dcr. 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestel.lt und von dem 
dazu Bevollmacłrtigtexi iibernommen:
Ort: Warschau Nahere Bezeicłmung: stan?i siwe rlcstatt -

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

12. Hólzrełief mit' Ostdeutsohe-Werkstatt,15 . Jhdt. Holz
Basśtmg^^^ Ge burt Glrr ist i

13. Schnitzfigur ohne Ostdeutsche i: ;rkstatt,li8C Ilolz
■ Fasśuńh $ t yj (ais de r .lir che v. Samar zewo )

marla liagdalena • .■
14. Sćhńit.zfigur mit Gstćleu-tśche \?erkstatt7 Irtde ■ Holz ■

Fassung i 'i ' 15. Jlldt. Maria sit Łintl
15. Sclmitzfii-ur ohne': Friinkische tierkstatt., Jjnde Holz

l<t.ssung 4 T, 
16. Hólzrelief^

15. cF-idt. ’ ia • mit lind 
Ostdeutsche: Wer-lcstatt,um 1500 T • r~x 1 r?

lieste der altan (•Gegend Posen) Anbetende
Fassmig ■ -jzy . Ha ri a

17, Gemiilde f y Ostdeutschei? Heister um 152o 
Maria mit- dem KfUd u.d.Stifter 
Joliaiui Lubranski
01 auf Holz,Hóhe 215 x .88 cm .

Holz

...i., den 1?4C
iliterschrift des bisherigen Bigen Ur^erschrift des Bevollmachtirte:, 

mens oder seines Yertreters; des Herm Generalgouverneurs:

753
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■■l.tt 79
Auf Grund der Verordi 
stellung von Kunstwei 
16.12.1939 un.d den ds 
die unten naher bezei 
dazu Bevollmachtigtei 
Or1_. Warschau
= ======:  =S===a====! =±===5= 

Gegenstand

E. 1'fs h £ i £<t

lung des Herm Generalgouverneurs 
'ken im besetzten Gebiet des ehem 
izu erlassenen Durchfuhnmgsbestit 
.chneten Gegenstan.de sięhergestel 

ubernommen:
Nahere Bezeiohnung: Scłilofi _

kurze Beschreibung

iiber die Sicher ■ 
iligen Polen vos 
amungen werdsn 
_t und von dem

azienki

Materiał

1. lemalde Y Hfl

2. " £ 1

3. " ii

4. " i ' 1 3?

5_. " 1 v 3/

6. ”11

8. Geraalde Y-. 6 /

K r a k a u ............... , den 
Untersfehrift des ‘bish 
u;:me2?3 o der- seines Ve

Ostdeut solisz- ile is ter,17- Jhćlt, 
Borti-at d.nurgerm,Jacób Sachs, 
Śłuarn. Ińśchrift”Jacob ' Sackss 
Iia 57.Jahr lora 1674". 
ifc.I.if.-lTl .
Ost-deutscher ilaler., 17. Jlidt. ' 
yortrtt d.Anna'Jlisabeth Sachs, 
Traii c.. Biirge za.v. Thorn. In- 
sęhrift “Anna Slisabeth Sącksss 
geb. liptitzin. .-Im 60 Jahi 
Ihies ' Alters. Anito -1682. ”.
ar. I.a.172
Hermami'- Saftleven, 1609-1683 
han.dsciia.zt' bel Andernach,1657. 
Ińv,. Sr. 583, Kat. 112 .
Gabriel Jietsu, 1530 - 1667.
Der iłaucher mit Huna, sign. 16.62.
Inv.ilz.55, KatiStj
Ho liano, is che z- Hele ter, vielleićl 
Pięter Slingelandt. 1640-1691. 
Damenbildńis.

. imz.lte. 56 .Kat .117.
Gerrit D o u (1613-1675). 
Sannsrbildnis, ca.18 c. 14 cm. .

Azy de Vóis
Diana uńd Alit bon 
Ygl.JSŚtyŁaziśńŁi. Ii 48,Abb.74 
SchloB Łazienki,Węa?schau.
Gerrit Dou, 1613-RenibrandB Łsutti 
29,6 x 22,9 - cm

5 September 1940.

erigen Eigen- Unterscłn-ift des B 
rtreters: des Herrn Generalg

01 auf Xupfer

. 01 auf Kup f ©ż" 

n

Lt

01 av.f Ho Iz

r 01 auf llolz

e vo 1 Ima cht igt e.u 
ouvemeurs:
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att______

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurs uber die Sic;- ' 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet de? ehemaligen Polen vc,._ 
16.12.1939 md den dazu erlassenen Durchfiihrungsbcstimmungcn werd&n 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sicłlergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten iibemoiomen:
Ort: S-rschau Nahere Bezeichnung: Universitatsbitiliotłiek. -

kurze BeschreibungGegenstand

Sammltmg von 
Handzeicłuiungen

vorw. 16, - 18, Jhdt. 
(2 Kisten)

, Septembe: 
den............ ..............

yntersohrift des bisherigen Mgen- 
'".rmers oder seines Yertreters:^

a u

Materiał

Unterschrift des Bevollmachtigten 
des Herm Generalgouverneurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Biblioteka Uniwersytecka / University Library

755
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s i

?latt
stel?nSd1mn1'^er'^dn1Ung ?es,Herfn Seneralgouverneurs iiber die Sicher ■ 
16 IPlSsp en besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vca

und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werd&n dalu^evolSłVhti’~?eiC'^etei1 Ge8enstande sichergestellt uSd von dem 
aazu uevollmacntigten ubernommen:
2?ts Krajan Nahere Beżeicłuiunrs

kurze Beschreibung

:ademie d.Wissenschafteu

Gegenstand Materia!

Sawmlung. von Kupfersi: iohen wad. aiidzeichnungen
alŁer Ąrt,..aus der graphiśchen 
Sammlung der Akademie der 
wissenschaften. .

K r a x a. u. ę. September 
 , den ... ..  

Untersohrift des bisherigen £iKen- 
•-•’ers oder seines Vertreters:“

1940.

Untersehrift des Bevollmachtietea 
des Herm Generalgouverneursj

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Polska Akademia Umiejętności / Polish Academy of 

Science

756
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Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Siebier 
stellung von Kunstwerken im beaetztcn. Gebiet des ehemaligen Polen vćm 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die nntffn naher be?, ei r.hnebftn Gegenstande sichergestellt und von dem
dazu Bevollma.cłitigten. ubemommen: Sammlung Ąogawski
Ort; Kralcs.il łłahere Beżeichnung; (Universitat Krakau.)

Gegenstand kurze Beschreibung Materia!

1. Alabasierrelief/Zr rr
2 ” ”

'» » yf

Hićderlańdische Werkstatt (?) 
17. Jhdć. -1'aufe im Jordan. 
un±versitąt- Krakau. ilr.8962. 
iliederlańdiscłie Werkstatt (?) 
17 • Jlidt o Be tender- He ilige r. 
Universitat Krakau Nr.7547*

: Alabaster

■mbęr 19, den
.nterschrift des bisherigen Eigen- Unterschrift. des Bevollmachtigteii 
rimers oder seines Yertreterss des Herrn Generalgouverneurs:

Miejsce / Place: Kraków / Cracow
Bliższe Określenie / Closer Description: Zbiory Rodziny Rogawskich (Uniwersytet Kraków) / 

Collection of Rogawski Family (University Cracow)

Kralcs.il


DOKUMENTY Straty kultury polskiej

 

latt ot
Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Sic. s 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen v<_ .. 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestinmiunsen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollma.cb.tigten ubernommen:
Ort; Krakali ostrijiŁ- Nałiere Bezeiclmung: Graf Puzlówslri

Gegenstand

1. Tafelbild

kurze Beschrelbung

Baistellung des BetHbaiitiscliei. 
Kindemordee, im Hirttergiurid 
5 teilige Palastarchitektur

Zuseliaiern.

Materia!

(51 auf Hol z 
i x 85

Ans dera ?/erkstatt£reis des

2. Tafelbild Ruliende Venus mit- dera'Amor- 
knaben. In der Art des Heems-

01 auf 
wand

Yerśerk: Bas Bild unter. Kr.2 
vairde aa lo.Cktobęr 1941 mit 
Zustiraiiiung von Herm 'Staats- 
sekretar Br. SJóhlmaml ais

' Łeiligabe den Gomremeur von 
Łenfoerg in ćlie Łemberger- 
Bienstwohńtuig. uoergeben, ge - 

gen die Yerpfliclrtung es je- 
ćlerźeit ąuf Auforderuaig wiedei- 
zurtickżustellen.

A». A*. M

Kramu , 7. auni........................  , den 
Unterschrift des bisherigen 
'Imers, oder seines Yertr

Bevollmachtj o-1 
gouwerneurs:

Miejsce / Place: Kraków, Obwód wschodni / Cracow / Easter ring 
Bliższe Określenie / Closer Description: Hr Puziowski / Count Puzłowski
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34
Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Sicher 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestinunungen werden 
die anten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von den 
dazu BevollmachtiEten ubernommen:
Ort: fezsehau. 
===========x==ac=: 
________ Gegenstand

!. . iorżMmsrujne

Nahere

Materia!kurze Beschreibung

den

s oder seines Yerurcters:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Fideikomis, majorat Zamoyskiego, Senatorska 35-37 

/ Fidei-Commission, entail Zamoyski, Senatorska 35-37
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Brstschrift

 (Siehe Seite 1-6 Quittungsbuch Warsch.au)

Auf Grund der Yerordnung. des Herm General gowemeurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und der dazu erlassenen Durchfuhrun&sbestimmungen werden die 
unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem dazu 
Beyolknachtigten ubernommen. Fideikommis Majorat
Ort;: a. i? s c h. a u !Mah.ez?e BezeicŁmun^: Zamoyski, Senatorska. 35—37

2; Persisch.es Mąhaskzj:

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. Persisches Manus^rr 
jT /f /

i>t von Hafis,.Bibl.Nr. 164 
mit indopersischen Miniaturen 
u. Prunkschriftblattern

Pergament

ipt, Koran, Bibl.Nr.160, goldge- 
preBter persischer Einband. Mit 
illumin. Zierstiioken u. Doubluren

3. Manuskript /ej.

4. Handzeichnungs- 
band r

Kulana Djami, mit indo-^ersischen 
Miniaturen, Klappeinband mit 
Łederpressung u. Doubluten.
Bibl.Nr. 166
Nikolaus van der Horst, deutsch, 
16. Jhdt. Insigna illustrium 
heroum. Bibl.Nr. 153.

--------- ----—Griti. Doge von Tenedig. Mit 
Pergamantmanuskridt Titelumrahnung. Bibl.Nr.12

6.

8. Venezianisch.es#4;f 
Pergamentmanuskript

9.

10;

Mit Titelumrahmung. Constitutio 
pro consulariis reipułlicae 
Tenetiarum. Bibl.Br.1?
Mit Titelumrahmung. Institutio 
in dignitatem capitanei Rodrigii, 
1503. Bibl,Br. 14
Mit illum. Ziertitel: Actus 
potestatis. Bibl.lir. 15.
Mit Titelumrahmung. Institutio 
data a-Leonardo Loredano.
Bibl.Nr.16
Mit illumin. Ziertitel. Actus 
potestatio supra civitatem 
Teronae. Bibl.Nr. 17

11

fcspMl.. , den. ..........
Unterschrift des bisherigen Eigen^^^Bate^ihrift
■tiimers oder sein.es Yertreters s n —/ej

des Bevo llmachti gt en 
Generalgouverneurs:

» I cjf >

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw

’.’s ■*$

Bliższe Określenie / Closer Description: Fideikomis, majorat Zamoyskiego, Senatorska 35-37 
/ Fidei-Commission, entail Zamoyski, Senatorska 35-37

7
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Erstschrift

Blatt D2 (Siehe Seite 1-6 Quittungsbućłi Warschau)
Auf Grund der Yerordnung des Herrn Generalgouverneurs uber die Sicherl 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestelit und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen.

Pideikommis Majorat
Ort: Warschau Nahere Bezeichnung: Zamoyski, Senatorska 35-37•

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

11. Yenezianische .̂ . Mit Titelumrahmung. Institutio
Pergamenthandschrift Ph. Rynerii. Bibl.Nr. 18

Mit Wappenziertitel. Orgnaisatio 
senatus Ventiorum. Bibl.Nr. 19 
Prachteinband mit Markuslówen.,

12. Venezianisch.es jif 
Pergamentmanuskript

15. Pergamenthandschrifi

14. Gotischer Lederbari^'5:

15. Handschrift

16. Ital.Pergament- 
manuskript

17. Handschrift

18. Handschrift

19. Pergamentmanuskript

20. Pergamentmanuskript
lift

Aegigius Veneventanus, 
S^eziosa antiąuarum dicta. 
Bibl.Nr. 135
Bronzebeschlage. Bibl.Nr. 146
Długosz Johannes, arma baronum 
regni Polonae, mit kolonierten 
Wappenstiicken. Bibl.Nr. 100
Mit Zierleisten am Titel und 
Initialen. Atharasius, de 
trinitate, 15. Jhdt.
Bibl.Nr. 10
Klebeband mit fraazbsischen j 
Briefen (17. Jhdt.). Mazanin, 
Colbert usw. Bibl.Nr. 147
Polnisćhes Wapoenbuch, 1661. 
Bibl.Nr. 53

.Missale, mit zahlneichen Minia- 
turen und Initialen, 15. Jhdt. 
Bibl.Nr. 4, a
1466, Josefus Playiuss antiąui- 
tates Judalorum, mit zahlrei- 
chen Hahken und Initialen.
Gotischer Prachteinband.
Bibl.Nr. 1

Pergament

Leder mit Bronze

Pergament

Papier

- Pergament

l

Wars chau
 den 

Uhterschrift des bisherigen Bigen 
tiimers oder seines Yertreters:

chrift des 1--------------------
es”''l®ęJ?rn Generalgouverneurs

Bevollmachtigten

o £
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Erstschrift

Blatt 103 (Siehe Seite 7,8 Quit bungsbuch Warsch.au)

Auf Grund der Terordnung des Herrn Generalgouyerneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfiihrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen;

Jablona
Ort: Nahere Bezeichnung: Palais Potocki

Graf M. Potocki

Gegenstand Kurze Beschreibung Materiał

Genalde J- &'

Bronzeuhr z 3//

3.u.4.3wei Bronzelguchter 
Z HU

5.

6.

GroBer Schreibtisch

Sarkophagwandjf

Jablona

01 auf LeinwandKarneTOlsszene. Niederlandisćd 
1?. Jhdt. Mann mit roten Ge- 
sichtsmaske weckt einen jungen 
SchlŚfer. 180 x 138.
Yergoldet, roter Marmorzwischen- Bronze, Marmor 
sockel, auf der uhr Chronos und 
Genius mit Stundenglas, dunkle 
Bronze. Signiert:"Galie, Rue 
Viviennes". BronzefuBe in Form 
von Stundenglasern. Thomas, 
Pariż. H. 70 cm
Achtarmig, yergoldet, zwei weib- 
liche Kariatyden auf dunklem 
Bronzesockel mit vergoldeten 
Bronzereliefs an den Sockel- 
seiten. Figuren dunkle Bronze. 
H. 132 cm
Mit Bronzebęschlagen, 18. Jhdt. 
Drei Laden, geschweifte Beine
Spatromisch, Bachchantische 
Szene. H. 54, L 200

Bronze

Holz, Bronze

weiBer Marmor

den '
Unterschrift des bisherigen Ei 
tiimers oder seines Yertreters

gez. Graf M. Potocki

Bevollmachtigten

Dr. Karl Pollhammer

rschrift des
gerrn General go werneurs:

194o

Miejsce / Place: Jablona / Jablona
Bliższe Określenie / Closer Description: Pałac Potockich, M. hr. Potocki / Potocki Pałace, 

Count M. Potocki

1

2
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Erstschrift . 

Blatt 104 (Siehe Seite 9-12 Quittungsbuch Warschau)

Auf Grund der Verordnung des Herm Gen.eralgouvem.eurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Burchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevolliaachtigten ubemommen. Graf Hutten-Czapski.
Ort; Warschau jJahere Bezeićhmmg; Bacciarellego 4.

Gegenstand
=-===:======:===n=.===i=====:=;=====:==i===. 

kurze Beschreibung Materiał

1. Gemalde _Z /V' Schlachtszene, 17. Jhdt. 
Gruppe mit weiBem Schimmel. 
60 x 50

01 auf HoIz

2. Tabemakelkagten 
J

Mit Sarkophagjcommode, zwei 
Tur en, Zwei Ładen, gesprengter 
Giebel, 18. Jhdt.

Braunes Holz

3. Elfenbeinschrank 
33X-

Zweitiirig (Elfenbeineinlage, 
Ebenholz^. Zwei Kriegsallego- 
rien auf den Tiiren. 17. Jhdt.
Ohne Tisch

Ebenholz,Elfenbein

4. a u.b Zwei China- 
vasen f Gegenstucke. Zylindrische Wand, 

verjungter Hals, wei.Be Glasur.
Porzellan

Figurale Darstellungen, Schrifi 
medaillons, Blumen

5. Krummsabel / 3^ Mit Inschrift: "Indica doaine 
nocentes me ...". 18. Jhdt. 
Elfenbein auf dem Griff. Pariei 
stange aus vergoldeter Bronze. 
Griine Samtscheide mit Elfenbeii

Bronze, Elfenbein

6. Bouleuhr jl, 'W'
auflagen. Lederetui.
Mit Bronzen. Reliefgruppe Posei 
don und Proserpina. Bekrónung 
Parna. Mit Konsole. J.B. de 
Laroche, Paris.

- Holz, Bronze

7, 8. Zwei Vasen ./ 3^'1 Gleichartig, mit pastischen 
Blumen

Porzellan

9. Bronzeuhr, Yergoldet, oben Chinese mit 
Schirm, unten knieendes Kamei. 
H. 56

Holz, Bronze

Warschau 29. Februar 1940
 , den 

Unterschrift des bisherigen Eigen- 
tumers oder seines Yertreters:

gez. Elis.abeth (Name unłeserli 
ais Zeugin

Unterschrift des Bevollmachtigten
«^e»sj|errn Generalgouverneurs: 

ge^ADr. Josef Mlihlmann,
7T44. ^arl Pollhammer

Br. Anton Kraus.

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: hr. Hutten-Czapski, ul. Bacciarellego 4 / Count 

Hutten-Czapski, Bacciarelli Street 4.
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Srstschrift
Blatt 10$

(Siehe Seite 15,14 Quittungsbuch Warschau

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouyemeurs uber die Sicher- 
stellung von Kuhstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Poler vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfiihrrmgsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu bevollmachiigzen ubernommen.
 . „ . , Ada® Branicki, Graf,

Ort: Warschau Hahere Bezeichnung: Smolna 40

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. Kommode _Z ff

2. Gemalde .J- > '' ■

3. Gemalde „iL

4. Gemalde J, f i'

5. Gemalde jY

6. Gema~|de _/ z/D

7. Gemalde 11-

8. Gemalde 7" sl?

Mit Bronzebeschlagen, 
Marmorplatte grau, rot.
Italienisch, 18. Jhdt. 
Darstellung einer Prozession. 
55 x 72
Brouwer zugeschrieben. 
Falstaff. 32 x 25
Ostade zugeschrieben. 
Schulstube mit Lehrer und 
zahlreichen Kindern. 24 x 32 
Sohnapsverkaufer. Signatur 
David Terier. 16 x 10,5 
Pranzósisch, 16. Jhdt.
Brustbild einer Prau, schwarzeg 
Kostiim, weiBer Schleier.Pauper. 
45 x 32
Hembrandtschule. Bildnis eines 
Greises mit Tollbart, gestick- 
ter Brustlatz. 62 x 47,5 
Sign. "J. de Heem f." 
Stilleben mit Hummer md 
PrunkgefaB und Becher.
48 r 70

HoIz, Bronze, 
Marmor
01 auf Łeinen

01 auf Holz

01 auf Holz

01 auf Holz

01 auf Holz

01 auf Holz

01 auf Holz

3arsch.au

‘t des Bevollmachtigten 
teneralgouremeurs:

Unterschrift des bisherigen Eigen- 
tiimers dder seines Yertreters:

z//. 194o

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Adam hr. Branicki, Smolna 40 / Count Adam

Branicki, Smolna Street 40
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g r s t schrif t

i tt 106 (Siehe Seite 15,16 des Quittungsbuches
Auf Grund der Yerordnung des Herm. Genera2gouverneurś uber die Sicl_er■■■ 
stellung von Kunst werk en im besetzten Gebiet des ełiemaligen Polen vc-.ii 
16.12,1939 und den dazu erlassenen DurchfutirungsbestiEimungeri werden 
rH e iiryk en na hen bezeicłmeten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmach.tigten ubernommen: Josef Potocki ,
Ort: Warsch.au Nahere Bezeichnung: Krakauer Ybrstadt 15.
===ss — =s== = =: ~=—==a===z as ss

________ Gegenstand

1. Etwaniode J. iŚP

2, Aufsatzkommode ' :•

5.u.4. Zwei GemaldeX Z-

5. Gemalde ji- 7

kurze Beschreibuns____________

liii hohen schlanken. Beinen and 
gekehltem ffberteil
Auf Łohen scłilanken Beinen, 
vier groBe, zwei kleine Laden 
Ouerfurt zugeschrieben.
Zwei Landschaften mit Staffage.
58 x 27
Bauernhof mit Kulien, links 
hoher Baum. 85 h 69

Materiał

Holz

Ho Iz

01 auf Kupa er

01 auf Łeinwaud

Warsohau , 1J. Kebruar 1940
den ....................

Bnterschrift des bisherigen Eiger 
‘rmers oder seines Vertrcters

gez. Gnterschrift, 
Adwokat.

Uni-erschrift des Bevollmachtigt 
errn Generalgouverneurs: 

Josef JSuhlmann, 
Karl Pollhammer. ■Dr

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Józef hr. Potocki, Krakowskie Przedmieście 15 /

Count Józef Potocki, Krakowskie Przedmieście 15
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ErstschriSt
Blatt 107

i.uf Grundder Yerordnung des Herm Generalgouvemeurs iiber die Sicher- 
®mstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen BLenvom 

id. 19^7 una den dazu erlassenen Durchfu2ii*ungsbestiimaungen werden 
dxe unten naher bezeicłmeten G-egenstande sichergestell-t und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen. (Siehe Seite 1? - 20 des Quittungs- 
Ort: Łazienki Nahere Bez^^fiO^s^au)

bei Warschau “ - --- ------SchloB, Łazienki

Gegenstand kurze Beschreibung Materia!

Chronos, J-

3--13. Sitzgarnitur J ió/

14. Konsóltischjt

die Himmelskugel ais Uhr auf 
der Schulter tragend, mit ver- 
gold. Bronzedraperie, weiBer 
Marmor, mit Sockel. Yerkleinerte 
jJachbildung der Bigur am Konigl. 
SchloB. Ende des 18. Jhdt.
H. 92 cm
Mit Marmórsookel. Zwei weibl. 
sitzende Eiguren aus ćiimkl er 
Bronze, Bekrbnung ein Adler. 
Signatur fioubiere, Pari e 
Enae 18. Jhdt. H. 54 cm
2 Sofas, 8 ffauteuils. Louis XVI. 
Yergoldete Holzschnitzerei, 
roter Seidenbezug, dazu ein 
dreibeiniger Tisch mit Marmor- 
platte und Mosaik
mit grauer Marmorplatte u. ver- 
,goldeter Holzscłmitzerei, 
Hocaillen und Blattwerk, 18.Jhdt.

Holz, Bronz e, 
Marmor

Holz, Bronoe, 
Marmor.

Holz, Marmor, - 
Seide

Holz, Marmor

1

2

Łazienki , den 
Unterschrift des bisherigen Eigen^ 
tumBBS oder setnes Tertreters:

.grschrift des BeTollmachtigten 
rrn Generalgouverneurss
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Erstschrift
Blatt 108

(Siehe Seite 22 Quittungsbuch Warschau)

Auf Grund der Yerordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet'des ehemaligen Pełen. vom 
16.12.1939 und den. dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten nader bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu BevBllmach.tigten ubernommen.
Ort: Warsc hau Nahere Bezeichnung: Fiirstin Louise Czartoryska, 

ggng Kreditwa 12

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. Pfeilerschrank Louis XVI.. Mit eingesetzten 
Aquatin.tabla.ttem von Grillot 
mit Bronzebeschlagen.
5 Laden-

Holz, Bronze

1 Tur,

16. Februar 1940. , den
Unterschrift des bisherigen Eigen_ 
tiimers oder seines Yertreters:

chrift des Bevollmachtigten 
n Gen.eralgouvern.eurs:

Josef Miihlrnann.
I %
Iz.'gez. Furstin Louise Czartoryska

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Księżna Louiza Czartoryska, Kredytowa 12 / Princess

Louise Czartoryska, Kredytowa Street 12

767



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Erstaęhrift

Blatt 109 ■
C-Siehe Seite 23 Ouittungsbuch Warschau)

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dąsu erlassenen Durcbdiihrungsbestiiiimungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten iibernommen.
Ort? Wars chau Hahere Bezeichnung: Nationalłiibl iothek

Gegenstand
:== = =:============:=:== = = ========: ==: 

kurze Beschreibung
======= = ========= 

Materiał

1. 47 Kisten mit 
Wie gendrucken

samb Zettalkatalog und 
Inventar

Papier

Warschau 16. Eebruar 1940............  , den...............
Untersehrift des bisberigen Eigen- Uhtersohrift des Bevollmaohtigten 
tiimers oder seines Wertreters: des Herrn General gouverneurs:

gen. Unterschrift. josef f,.iiihlniaiuij
Karl Pillhammer, 
Anton Kraus.

ni

3 W
W C-f
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Erstschrift

Blatt 110 (Siehe Seite 24 Sjjrittungsbuch Warscb.au)

Auf Grund der Terordnung des Herrn General go uverneurs uber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1959 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestiimiiungen werden 
die anten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernomen.
Ort: Warsch.au Nahere Bezeichnung: Job. Rykoczewsci, 
----  -------------------------------- Miodowa 20, Wobn.5
S == = = =:== = == = =;=: = =:=: » = = 

Gegenstand
i=s==: =5= ===========:== === = = = ==— — —=--- — -

kurze Beschreibung Materiał

1. Gemalde f Auf Flagge
Signiert W.v.d.Velde, 1669.
Seestuck, im Yordergrund Kriegs- 
schiff.

01 auf Holz

Warschau den21. Februar 1J40

tumers oder
gez. Joli.

Weśf'
■schrift des Bevollmachtigten 
ijfcn Generalgouverneurs:

Ba. Josef Łlublmami, 
IM. Anton Kraus.

: des bisherigen Eigen- 
seines Yertreterś:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Jan Rykoczewski, Miodowa 20 m5
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Erstschrift

Blatt 111 (Siehe Seite 25 Ęuittungsbuch Warsćhau)

Auf Grund der Verordnung des Herrn General goumerneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besętzten Gebiet des eh.ema4.igen PSilen vom 
16.12.1959 und den dazu erlassenen Durohfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeicłmeten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen.

, akad. Bildhauer Eduard 'Wittig
Ort; w a r s c hau Kahere Bezeicłmimg: parkowa Nr. 35 
===================.?================================^========^~==-= -

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. Dreiteiliges ilittel- 
stiick eines Blugel- 
altars T

Aus Szaniec bei Olkusz.. Mittel- 
teils Madonna mit Kind, von 
Engelu umgeben, links Petrus, 
rechts Paulus. Auf Goldgrund.
Hohe 155 Breite des Mittel- 
teiles 101 cm, Breite der 
Seitenteile 48 cm

Ol auf Holz

Warsćhau aPT1

Untersohrift des bisherigeń Ei 
tiimers oder seines Vertreters

gez. Witt i g Dr. Josef Muhlmann, 
Dr. Karl Póllharimer.

terschrift des Bemollinachtigten 
Herrn Generalgouvemeurss

W
/(o

v 1

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Rzeźbiarz akademicki Edward Wittig, Parkowa 5 /

Academic sculptor Edward Wittig, Parkowa Street 5
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E r s t s o h r i f t

Blatt 112 (Siehe Seite 2^Quittungsbuch Warschau)

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligeń Polen vom 
16.12.1959 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestiinmungen werden 
die unten naher bezeiohneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernonmen.

Ort: Nieborów Nahere Bezeichnung: SchloB Nieborów, 
Besitzer: Eiirst Janosz 
Radziwiłł

kurze Besohreibung MateriałGegenstand

1. Gobelin (Yerdure)

2. Schnitzfigur jć

5. C’ /Schnitzfigur J, *-

4. Gemalde

5. Gemalde

6. Sarkophag

7. Marmorrelief / ■ j

8. Breiseitiger Sockel
U

9. Anbetung der Hirten
' ,2 IS''/

10. Gemalde

Niederlandisch, 17. Jhdt.
Baumlandschaft mit Dbrfchen 
im Hintergrund, vorn Reiher. 
230 x 315
Deutsch, 17. Jhdt.
Behelmte nackte Prau. Hóhe 42 en
Amor mit Edchter. Deutsch, 
17. Jhdt. Hohe 24 cm
Bobd zugeschrieben.
Baumlandschaft, Bauernstaffage. 
95 x 70
Hollandisch, 17. Jhdt. 
Mannliches Brustbild.
94 x 78
Spatrbmisch. Puttenschlacht, 
Sockel mit Relieffries.
131 x 53
Italienisch, 15. Jhdt.
Anbetung des Kindes. 60 x 56
Hellenistisch. Pigurale Reliefs. 
Deckplatte,mit Widderkbpfen
Italienisch, 16. Jhdt. Holz 
vergoldet. Originalrahmen. 
102 x 50
Italienisch, 17. Jhdt.
Flbtenspielender Hirte mit Herde 
180 x 140

Textil

Lindenholz

ł»

01 auf Leinwand

01, gasfię Holz

weiBer Marmor

Marmor

weiBer Marmor

Holz

01 auf Leinwand

Empire. Mit Lbwenpranken und 
Sfceinmosaikplatte

Holz, Stein

Ebenholz, Bronze

ll,12.Zwei Konsolscbranki

Uhr
Nieborów

A

.. Eestean, Paris. Ebenholz mit 
denB.rPf^.ej^>PAWJ^i- Hohe 100 cm 

Untersohrift des bisherigen Eigen- JJgigrschrift des 
tiimers oder seines Yertreters: Generalgouvemeurs

Miejsce / Place: Nieborów / Nieborów
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek w Nieborowie. Własność: Książe Janusz 

Radziwiłł / Castle in Nieborów. Property of Prince Janusz Radziwiłł.
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Erstscłirift

Blatt 113
(Siehe Quittungsbuch Warschau S. 26-29)

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurś iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten nalier bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen.
Ort: Nieborów Nahere Bezeichnung: Nieborów.
-----  ------------------------------ “ Besitzer: Furst Janusz 
______=____________s__________;=___________===3_a_d_z_i_w_i_l_l______

Gegenstand kurze Beschreibung ■Materiał

14,15,16.Drei gleich-
-artige Sarkophag- 
komnoden 'fT

l?,18.Zwei gleichartige 
zweibeinigeKon- 
soltiscłie / j.<;

19- Grofier Globus
7 3JP

18. Jadt. Bronzęn, Intarsia

Lbwenbeine und breiter Akantbus 
Empire, gesprenkelte Marmor- 
platte
Um 1700. Mit Tierkreisdarstel- 
lungen

Holz, Bronze

Holz, -Marmor

Nieborów Februar. 194-0
 , den

Unterschhift des bisherigen Eigen- Unterschrift des 
tumers oder seines Yertreters: des Herm Generalgouverneurs

gez. J.Kadziwill Josef Mnłil manii
/w fW"* Karl Pollhammer.

Miejsce / Place: Nieborów / Nieborów
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek w Nieborowie. Własność: Książe Janusz 

Radziwiłł / Castle in Nieborów. Property of Prince Janusz Radziwiłł.
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Erstschrift

Blatt 114
(Siehe Seite JO Quittungsbuch. Warschau) 

u.J1
Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des eheiaaligen Polen vom
16.12.1959 und den. dazu erlassenen Dumhfuhrungsbestimmungen werden die
■anten naher bezeiohneten Gegenstan.de sichergestelit und von dem dazu 
Bevollmachtigten ubemommen:
Ort: Swierce Habere Bezeichnung: Schleb Swierce, 

Besitzer: Graf Adam 
Tarnowski

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. Zwei Gobelinfrag-, 
mente

2. Gemalde 7~

3- .—Gemalde

Briissel, um 1J80 Textil

17. Jhdt. Johannes der laufer Ol auf Leinwand 
ais Knabe, mit Lamia

S.w.i.e.r.ę.ę.. den .10. .Mąrz. 195.5,

Unterschrift des bisherigen ELgen- 
tumers oder seines Tertreters:

Unterschrift des Bevollmach.tigten 
Generalgouwerneurs:

gez. Adam Stypin
^^.■gerra 

gez.‘ Josef Miihlmann 
Karl Pollhammer 
Anton Kraus.

Miejsce / Place: Swierce / Swierce
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek w Świercu, własność: Adam hr. Tarnowski / 

Castle in Swierc, property of count Adam Tarnowski
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Brstschrift .

Blatt 115,
(Siehe Seite 52 Quittungsbuch Warscb.au)

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouvemeurs iiber die Si eh er- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Połen vom 
16.12.1959 und den. dazu erlassenen Durchfułirungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und yon dem 
dazu Bevollma.chtigten ubernommen:
Ort : Lublin llahere Bezeicłmung; Kathedrale, Krolewskaitr.9

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. 1 Taufbecken./ Al Mit den Inschriften"Got Maria 
berod" usw. und drei entgegen- 
stehende Reliefs

Bronze

Lublin
«. . ........... , den
Unterschrift des bisherigen Bigen- Unterschrift des Bevollmaćhtigten 
tumers oder seines fertreters: des Herrn Generalgoiwerneurss

. Dr. Josef Miiblmann, 
=ss-r TS -- w Dr- Anton Kraus

Kurt Eder.

10. Ąpril 1940

gez. Bogusław Waczynski s

Miejsce / Place: Lublin / Lublin
Bliższe Określenie / Closer Description: Katedra, Królewska 9 / Cathedral, Królewska Street 9

774
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Erstschrift
Blatt 116. ~~

Auf Grund der Terordnung des Herm Generalgouverneurs uber die Sicher- 
stellung ren Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1959 und den dazu erlassenen Durchfuhrtmgsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten iibernomen: SchloE Wilariow.
Ort: Wilanów bel Warschau Naher e Bezeichnung: Besitzgri Graf Adam.

J Materiał_______ _Gegenstand

1. Gartnerin Jl 'fPP
2, ^GroBe aVasen_Z pffs

3. 5 Gittervasenjl 'z/;

4. 2 Fruchtkórbe,/’ pff}

5 6 Puttenpaare / /#(■

6 4

7 4

8

<)■

10

11.

12.

13.

14.

kurze Beschreibung

MeiBen. Hóhe 45 cm.ListeNr.J
MeiBen. Mit plastischen Putten 
und Blumen. Hóhe 47 cm(ListeNr.41
Garnitur. 18. Jhdt. Mit plasti-
^g-eę^B^um^n^yid' Ranken.ŁieiBen.
MeiBen. Gitterfórmig, mit

Porzellan

ais Leuchtertrager, einkerzig* 
Ohne Markę (Listę Ńr.ll—16) 

ais Leuchtertrager,
jiri^grzig. Ohne Markę (ListeNr. 

Schafergruppen^z^-.hls Leuchtertrager, zweikerzig.' ^Ohne Markę (ListeNr! 21-24

MeiBen.. Pferd mit weibl.Figur. 
Lówe mit Keger. Indianerin mit 
^Eis^eife Kame]
MeiBen. Mit zwei pastischen 
Putten u. Blumen. Deckel mit 
v£ol^ttgn ^^aumen. Hóhe 50 cm 
MeiBen. Kbnigsblau, vergoldet. 
Maskenhenkel und Guirlanden.
Hóhe 29 cm(Liste Nr.143)
MeiBen. Bronzehenkel und 
Bis^eV§i^ł^TS’ kóni6sblau 
Blau. Mit hohen geriebten 
Bjonzehgnk^-j. Masken. Mit Deckej 
Italienisćh, urn 1600. Piguraler 
Grund, Akanthusrankęn am Rand. 
Durchmesser 28 cm(ListeNr.l51-l! 4)
Italienisćh. Figurale Darstel- 
lung in Landschaft. Durchm.26cm (Listę Nr.l81-1§2) 

. ■f. .... .12*o

Jahreszeiten>"Z''..

Die 4 Weltteile

Vase ^2?^

Empire-Vase jZ

KI. Porzellanvase
' £ 'ty- i 

Porzellanvase

Vier Fayencetelleri

Zwei Fayencetellerj

Wilanów hot,

Uhtersshrift des bisherigen Eigen- Uhterschrift des Bevollmachtigten 
tiimers oder seines Tertreterss ęrrn Gen.eralgouvern.eurs:

W A

Miejsce / Place: Wilanów przy Warszawie / Wilanów by Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek w Wilanowie, własność: Adam hr. Branicki / 

Castle in Wilanów, property: count Adam Branicki
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DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Erstschrift

Blatt li?

Auf G-rund der Yerordnung des Herrn Generalgouverneurs uber die Sioher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1959 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werben 
die unten naher bezeichneten Segenstande sichergestellt und von dem 
da^u Bevollmachtigten ubernommens SchloB wilalloWj

aU Bezeichnungt Branicki

Gegenstand kurze Beschreibung Materia!

15. Zwei gleichartigą
Vasen // /yk

16. Fayenceflasahe

Wolff, Warschau, 18. Jhdt.
Blumen und 7ogel auf weiBem
Grund. Hóhe 40 cm.Listewr. 1;
1564. Mit bunter Bemalung.
Hóhe 32 .cm.ListeNr.186

17. Dose mit Deckel
-Z/ W

18. Deckelvase,Z

19. Vase ohne Deckel
7 ‘rec

MeiBen. Gelbes Gitterwerk mit
V6geln in weiRen Feldern.
Hóhe 13 cm.ljiste Nr. 227
MeiBen. Plastische weibliche
Figur, 1 Putto, plastische 
Blumen. Hóhe 72 on. Listę Nr. 
29
MeiBen. Zwei plastische Putten 
und Blumenranken. Hóhe 47 cm. 
Listę Nr. 35

20. Steinzeugkrag n Blau, mit Zinndeckel. 1702.
Hóhe 26 cm. Listę Nr. 191

21. Dose mit Deckel
J

22. Porzellanschale
J IM

23. Dreibeiniger , 
Tafelauf satZjŹ'

MeiBen. Kreisrund. Chinoiseriei. 
Ępdbeerknauf, griines Gitterwerl 
Hohe 13 cm. Listę Nr. 226
WeiB, kreisrund, rotę Figuren, 
goldene Ranken (Bandwerk).
Hóhe 8 cm. Listę Nr.230
Mit Gitterwerk und Rooaillen.
Hbhe 13 cm. Listę Nr. 231

24. Schalchen mit
25. Vase j

Ts
\Z

26. Jagdyase.i

WeiB. Blumenrelief.ListeNr.232
MeiBen. Mit Schlachtdarstel- 
lung. Ais Deckel Diana mit Hun< 
ais Henkel Figuren mit Trophaei 
Hbhe 60 cm. Listę Nr. 30 i
MeiBen. Hunde rerfolgbn Hir- ■; 
sche. Ais Deckel Zeu§ und
Adler. Hbhe 58 cm. ListeNr. 31 ■

Porzellan

tt 

H

Tt

tt

Steinzeug, Zim

Porzellan

tt

tt 

tt

tt

Wilanów Aden .......
1940

tl

•z.
tTnterschrift des bisherigen Eigen- Uńterschrift des Bevollmachtigten 
tumer oder seines Vertreterss ^?^es?^errn Generalgouverneurs;



Cultural Losses ofPoland DOCUMENTS

Blatt 118

Erstschrift

Auf yGrund der Verordnung des Herm General gouvemeurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des.ęhemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen: ' SchloB Wilgmow. Besiteer!
Ort; Wilanów Nahere Bezeichnung; Graf Adam Branidki

Gegenstand

27. Vase

28. Tonkrug 2L

29. Tonkrug /i Z‘!

30. Porzellandose ?
mit Deckel ZZa

31. WeiBe Deckel- 
schussel Jl ŹdiĄ

32. Zwei Gittervasen
9/?

35. Steinzeugkrug

34. Toukrug /Z

35. Krug , 103

kurze Beschreibung

MeiBen. Mit zwei plastischen 
Putten und .Blumenranken (Listę 
Nr. 34) Auf dem Deckel Blumen- 
straBB. Hohe 58 cm.
Glatt, braunglasiert, mit Bronze- 
beschlag. Hóhe 19 cm (Listę Nr. 
196)

Buntglasiert. Landschaftsde- 
daillon mit Kónigskrone. Zinn
deckel (Listę Nr. 198).
Hółie 19 cm

MeiBen. WeiB mit rotem Gitter- 
rand. Deckel mit Rankengriff. 
Hóhe 14 cm. (uiste Nr. 228)

Materiał

Porz ellan

Ton, Bronze

Ton, Zi.nn

Porzellan

MeiBen.
Hółie 16

Zitrone ais Griff. 
cm. (Listę Nr. 229)

Mit plastischen BlumenMeiBen.
und Ranken. Hóhe_37 cm, 
Listę Nr.

Grau, mit 
fuB. Hund 
Listę Nr.

36 - 37

Zinndeckel und Zinn- 
im Wappen.- Hohe 28 cm 
188

Mit Zinndeckel und ZinnfuB, 
bunte Glasur. Monogramu F.H, 
Hóhe 24 cm. Listę Nr. 190

Braun. KreuBen, mit Zinndekkel 
1532. '
Listę

Hóhe IJ cm, 
Nr. 192

36. Steinzeugkrug, ./CBunt, mit Zinndeckel. Jagddar-

Ton

Ton,

Tonę

Ton,

Zinn

Zinn

Zinn

Zinn
stellungen. 1720. Hóhe 15 cm.

■ Listę Nr. 193
1 

, den
Unterschrift des bisherigen Bigen- Uhterschrift des 
tumers oder seines Tertreters; es Herrn Generalgouyerneurs

Wilanów 194°

BevolInachtigten

s
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DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Erstschrift

. Blatt 119

Auf Grund der Yerordnung des Herrn Generalgcwerneurs iiber die Sicłier-
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrunfesbestimmungen werden
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem.
dazu Bevollnachtigten ubernommen: SohloB Wllmow. Besitzer.
Ort; Wilanów Nahere Bezeichnung:.Graf Adam Branicki.

______Gegenstand kurze Beschreibung Materi al

57 • Tonkrug Buntglasiert, mit Zirindeckel Ton, Zinn

38. Steinzeugkrug^” Z //

und Zińnfufi. Hbhe 20 cm.
Listę Nr. 195

Braun, bunt. Zinndeckel und Ton, Zinn

39- Tonkrug

ZinnfuB. Hbhe 20 cm.
Listę Nr. 201

Schwarz, glasiert. Ligaren in Ton

40. Steinzeugkrug Jf JŻl

Gold. Chinoiserien. Hbhe 20 cm
Listę Nr. 204

GroB, braun,_mit Henkel und 
Zinndeckel. Wappenrelief.
Hóhe 42 cm. Listę Nr. 206

Braun, mit HetallverschluB, 
achtseitig, Pflanzenrelief.
Hbhe 9 cm. Listę Nr. 208.

Braun, mit Henkel und Pflanzen-

Ton, Zinn

41. Kleine Vase /' Ton, Metali

42. Tonkriiglein j£ 3&Z Ton

43. Kleine 'Teekannej' tyi

relief. Hohe 7 cm.
Listę Nr. 209

: Brauner 1'on, nach oben verjungt 
Henkel und GreifausguB, acht
seitig. Hbhe 9 cm.
Listę Nr. 210

Braun, gebaucht, Henkel und

Ton

44. Tonkriiglein . Z <•' Ton

45. Tonvase _Z- 3%t?

Schnabel. Hóhe 12 cm.
Listę Nr. 211

Braun, sechsseitig, mit runder 
Óffnung. Pflanzenrelief.
Hbhe 14 cm. Listę Nr. 212

Braun, klein, flach, mit Mas-

• Ton

46. Zwei Tonflaschen Ton
karonen. 213 glanzeńd, 214 matt.

- X 339
Milanów

Hbhe 16 cm. Listę Nr. 213-214

ty 194o

Unterschrif t des bisherigen Eigeui^f SŁ^fe^chrif t des Bmnl 1 ma nbti gten 
tumers oder seines Tertreters: Zjf^dęs HŚSen Generalgouvemeurs:
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Brstschrift
Blatt 120

irschrift des Beyollmaćhtigten

Auf Grand der Verordnung des Herm Generalgowerneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im b esetzten. Gebiet des ehemaligen Po len vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchiuhmngsbes‘tiiEs.ungen werden 
die anten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Beyollmachtigten iibernommen: SMoB Wilan Besitzeri
Ort: Wilanów Nahere Bezeicłmungs Graf Adam. Branfccki

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

47. Tonvase -/ it \ Braun, sechsseitig, mit Relief 
und gebauchtem Hals. Hóhe 24 cm.
Listę Nr, 217

Ton

48. Teekanne JL 2/Ś.Z Schwarz, ovąl, mit Deckel. 
Flechtmuster mit Henkel und 
Hohr. Hohe 9 0H- Listę Nr.221

Ton

49. Topf di- Z 3 5 MeiBen. WeiB, mit zwei Henkeln, 
Streublumen. Hbhe 14 cm.
Listę Nr. 233

Porzellan

50. Topf jF - MeiBen. Zweihenkelig, plasti- 
sche und Streublumen. Hbhe 14 cn 
Listę Nr. 187

Porzellan

51. Deckelkrug ŹGff Schwarzglasiert, mit Piguren in 
Silber. Hbhe 20 cm.
Listę Nr. I89

Ton

52. Steinzeugkrug/" Z&S’ Braun, mit Zinndekkel. 1637.
Hbhe 19 cm. Listę Nr. 194

Ton

53. Tonkrug dd ■ ' i'>’ . Braunglasiert, glatt, mit Bronaę 
beschlag. Hbhr 19 cm.
Listę Nr. ■ 197

- Ton

54. Steinzeugkrug Bunt-, mit Zinndeckel. 1687. 
Hbhe 17 cm. Listę Nr. 199

Ton

55- SteinzeugkrugjFZ/^ Doppelhelkeliger, brauner, mit 
halbiertem Deckel. M.S.16J7.
Hbhe 15 cm. Listę Nr. 200

Ton

56. Steinzeugkrug./ / Braun, Zinnmontierung. 1J64. 
Hóhe 13 cm. Listę Nr. 202

Ton, Zinn

57. Steinzeugkrug .7//J Bunt, Zinndeckel. 170?.
Hbhe 11 cm. Listę Nr. 205

Ton, Zinn

—
Wilanów 

........................♦ .. , den .............1940

tiimers oder sein.es Yertreters
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Erstschrift

Blatt 121
Auf Gruńd der Yerordnung des Herm GeneralgouyeBneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den. dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Berollnachtigten ubemommen: SchioB wilanow.Besitzer.
Ort; Wilanów Nabór e Bezeiołmwig; Graf Adam Brani ck i.

Gegenstand
================================== 

kurze Beschreibung
= =R= == = ========= = 

Materiał

58. Zinnkrug J/j 3 GroB, mit Deckel und Henkel.
EaBform. Hohe 31 cm.
Listę Nr. 205

Zinn

59. Kleine Teekanne^ ' Braun, acłitseitig, aus Ton, mit 
Deckel und Henkel. AusfuB ein 
Sreif. Hohe 8 cm. Listę Nr.207

Ton

60. Teekanne $ ł':' Sechsseitig, braun, mit Relief, 
nach oben verjiingt, mit Deckel, 
Henkel und AusguBrohr.
Hółie 8 cm. Listę Nr. 215

Ton

61. Topfcńen 33 Gebaucht, braun. Drachenrelief, 
Zinndeckel. Hoh.e 9 cm.
Listę Nr. 216

Ton, Zinn

62. Tonvase .3- Braun, achtseitig, mit abge- 
setztem Hals, Rippen und Relief. 
Hohe 29 cm. Listę* Nr. 218

Ton

63. Tonvase J3 ^3$ Achtseitig, groB, braun, mit 
Halsrippen. Reliefs,mit Deckel 
Hbhe 42 cm. Listę Nr. 219

Ton

64. Tonkrug Braun, mit Schnabel, Henkel, 
unten geriffelt. Hóhe 17 cm. 
Listę Nr. 220

Ton

65. Teekanne _3 Schwarz, achtseitig, mit Reliefe 
(figural), mit Deckel, Henkel 
und AusguBrohr. Hohe 13 cm.
Listę Nr. 222

Ton

66. Tonkanne 3T 3^3 Braun, mit Deckel, geflugelter 
Adler ais AusguB. Hohe 8 cm.
Listę Nr. 223

Ton

Wilanów 
..............   , den

4^ 194o
./•

Unterschrif t des "bisherigen Eigen- Unterschrift des Be vo limaeht~i gten 
tiimers oder seines Yertreters: z^es^rm Generalgouverneurs:
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Erstschrift

Blatt 122
Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs liter die Sicher- 
stellung von Kunsifrwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfiihrungsbestimaungen werden 
die unten nader bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem. 
dazu Bevollmachtigten ubernommen: SchloB Wilanów.Besitzer:
Ort: Silanów Nahere Bezeićhnung: Graf Adam Branicki.

Unterschrift des bisherigen Eigen— Unterschrift des Bevollmachtigten 
tiimers dder seines Yertreters errn Generalgouyerneurs:

= s===«==»== = ===::==: ssszsc: =ss 
Gegenstand

= = === =====:===:==:======== ====—===:==:: 
kurze Beschreibung

s: = as==s =s sx—=—=s= ss ss a: s ~ 
Materiał

67. iBBkanne Achtseitig, schwarzglasiert, 
mit Deckel, nach oben berjungt, 
yergoldeter AusguB. Hóhe 9 cm. 
Listę Nr. 224.

Ton

68. Steinzeugkrug.# Klein, bunt. Zinndeckel. 1666.
Hóhe 11 om. Listę Nr. 225

Ton, Zim

69. Trinkkrug ódP dreihehkelig, blauglasiert, mit 
BronzefuB. Hóhe 24 cm.
Listę Nr. 234

Ton, Bronze

70. Drei Glasgef aBeŻ/^i Bemalt, mit Deckel und abge- 
setztem EuB, blau marmoriert. 
Listę Nr. 240 - 242.

Glas

71. Stangenglas ź' Griin, mit Wappen. 1617. Hofkel- 
lerei Dresden. Hóhe 45 cm.
Listę Nr. 243

Glas

72. Stangenglas J7 Griin. Sa.chsisch.es Wappen. 1697.
Hóhe 45 cm. Listę Nr. 244

Glas

73.
„ J

n 1 -

Mit Kurfiirstendarstellsng, be
malt. 162^. Hóhe 33 csn 
Listę Nr.245

Glas

74. Mit Kurfurstendarstellung, 
bemalt. 1623. Hóhe 32 cm 
Listę Nr. 246

Glas

75. „ 2 Mit Wappenadlern, gemalt. 
Hóhe 29 cm. Listę Nr. 247

Glas

76. Mkt Wappenadlern, bemalt. 1670.
Hóhe 26* cm. Listę Nr. 248

Glas

77. Ił Mit Wappenadlern, bemalt. 1660. 
Am FuB gesprungen. Hóhe 24 cm.’ 
Listę Nr. 249

Glas

— -
Wilanwo c

* 194o
len ............................

./.
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DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Erstschrift

Blatt 123

Unterschrift des bisherigen Eigen- 
tiimers oder seines Tertreters:

Auf Grand der Teror 
śtellung von Kunsta 
16.12.1939 und den 
die unten naher bez 
dazu Bevollmachtigt 
Ort: Wilanów
= = ssssssass ss=====s===

dnung des Herrn Generalgouverneurs tiber die Sicher- 
erken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen -vom 
dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
eichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
en ubernommens 3 .„0 „ ■J. SchloB Wilanów. Besitzer: 

Nahere Bezeichnung;Graf Adam Branicki

_______ Gęgenstand kurze Beschreibung Materia!

78. Stangenglas / Mit sachsischem Wappen. 1698.
Hohe 30 om. Listę Nr. 250

Glas

79. Stangenglas żfi f Mit drei Fursten. 1627.
Hohe 31 cm. Listę Nr. 251

Glas

80. Stangenglas Jj/J'y ■ Mit drei Helden. 1634.
Hohe 22 cm. Listę Nr. 252

Glas

81. Stangenglas ...i' Mit Komodienfiguren (verliebte 
Schafer). Hohe 24 cm.
Listę Nr. 253

Glas

82. Stangenglas Mit Portrat des ChBistian von 
Sachsen. 1616. Hohe 30. w.
Listę Nr. 254

Glas

83. Stangenglas ty. ' Mit Monogramm A.H.
Hohe 31 cm. Listę Nr. 255

Glas

84. Glaskrug ty Z'i? Mit Henkel. Taufe Christi und 
Stifter. 1563• Hohe 20 cm.
Listę Nr. 256

Glas

85. Klein.es Trinkgląs. Mit weibl. Figur 
Hohe 8 cm. Listę Nr. 258

Glas

86. Fadenglas tyl /tyty WeiB. Hohe 13 cm
Listę Nr. 260

Glas•

37, Eadenglas In rom eines Trinkhoms mit 
Zinndeckel. Hohe 37 cm.
Listę Nr. 261

Glas, Zinn

88. Elf enbeihbuchse<-..7 0val. An der Wand Putten, auf 
Deckel Flora. 17. Jhdt.
Hohe 8 cm. Listę Nr. 134

Elfenbein

Wilanów 
................   , den -1940

ZrSs.
srrn Generalgouvemeurs:
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. E r s t s chr i f t

.1 j.tt 124-
Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die SicLe 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werdcn 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen: SchloB Wilanów. Besitzer
Ort: Wilanów Nahere Bezeichnnng: Graf Adam Branicki

Gegenstand

89. Steirwase

90. Turmreliąuiar^/

kurze Beschreibung

Blau, mit Deckel. Bronzehenkel. 
Engel oben, BronzefuB. Empire.
Hóhe 35 cm. Listę Nr. 135

Gotisch. Silberne Figur eines 
Engels, vergoldet.
Hóhe 35 cm. Listę Nr. 138

Materia!

Stein, Bronze

Silber,vergoldet

91. Elfenbeinzylinder (?) Inschrift"Augustus rem Pol. 
1697". Kt Kónigsbildnis und 
sachs. Wappen. Hóhe 17 cm.
Listę -Nr. 139

Elfenbein

92. GroBer Elf enbeinkrug
JE

InschriffAugust Il.Portrat, 
FuB, Henkel, Deckel, Bronze, 
vergoldet. Listę Nr. 140

Elfenbein ,Bronz«

93 Flachę Silbertasse
■

Mit yergoldetem FuB, rot- 
weiBe Korallen. Durchm. 23 .cm 
Listę Nr. 141

Silber

94. Flachę Silberschale Yergoldet, mit Ornament, Bron- 
. fuB,in Schalengrund Putten.
18. Jhdt. Durchm. 18 cm.
Listę Nr. 142

Silber,Bronze

95 Blef ant erihorn /.

96.Becher

97. Wachsbossierung fi ■

Mit Bildnis Sobieskis, reich- 
geschnitzt. Insćhrift: "Sobies
ki, rex Pol.1683." Lange 78 cm 
Listę Nr. 146

Elfenbein

Mit Deckel. Limoges. Bronze- 
knauf. Im Schalengrund Olymp 
Hóhe 26 cm. Listę Nr. 161
Bacchanten. Hóhe 19 cm.
Listę Nr. 163

Limoges, Bronze

Sachs

V1 ffi 194oWilanów den
Unterschrift des bisherigen Eiger- TTnter.sr.hr5 ft des 
tiimers oder seines Tertreters:

BevollmSchtigten 
des Herrn Generalgouverneurs:
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DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Ers.tschrift

latt

Auf Grund der Terordnung des Herrn Generalgomrerneurs iiber die Sichs - 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet de? ehemaligen Polen 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfiihrungsbestinnnungen werden 
dxe unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Beyollmachtigten ubernonimens

Wilanów j j -u SchloB Wilanów, BesitzersOrt: ,/rlanow Nahere Bezeichnung; Graf Adam Branicki
—— — —    ____ ___ : .

Gegenstand.

98. Nautilusbech.er

99- Schwarzer Soękel

100. Trinkglas ZŚ-4

101. Zwei Kelchglaser

102. Ametystyase^ Zi;?

103. Lampe

104. Zwei ggdnrt gleich- 
artige Bronze- 
reliefs jjj

105. GroBe Tasse^J

106. Boule—Kassette

kurze Beschreibung

Muschel in Silberfassung, 
Schildkrbte mit reitendem Tri- 
ton ais FuB, 3 Elfenbeinputten- 
ais Bekronung. Hóhe 40 cm.' 
Listę Nr. 164

Mt ąufgesetzter Limogeplatte, 
bacchantische Szene..17. Jhdt.
11 x .6 cm. Listę Nr. 171

Mit Spruch, auf vier FiiBen.
H.6h'e 17 cm. Listę Nr. 257

Hohe, mit Emblemen.'
Hohe 52 cm. Listę Nr. 262-263

In Bronzefassung, auf weiBer 
Maimorsaule. Hóhe 37 cm.
Listę Nr. 264.

Bergkristall auf Adlerklaue, 
Bronzefassung. Hóhe 20 cm.
Listę Nr. 266

Kreisrund, in vergolds Land- 
schaften. Bronzerahmen.18. Jhdt 
Durchm. 20 cm. Listę Nr.271- 
272

Mit Achaten, Bronzefassung, 
Urn 1700. Durchm. 48 cm. 
Listę Nr. 14?

• Rechteckig,mit abgeschragten 
Ecken.mit Schildpatt u.Perl- 
mutter, figurale Darstellung, 
Deckel mit gekehrtem.Band. 
Bronzefassung.33 cm lang.l? cm 
hoch.Listę Nr.166

den 1940 J
Unterschrift des bisherigen Eigeri- 
■■■r.er.s oder seines Vertreters:

Wilanów

Materiał

Silt>er,Elfen- 
bein,Muschel

Email

Glas

Glas

Ametyst,Br onz e, 
Marmor

Bergkristall, 
Bronze

Bronze,vergold,

Achat,Bronze

Holz,Bchildpatt, 
Perlmutter, 
Bronze

X

Jhterschrift des Bevollmachtigten 
rm Generalgouyetneurs i

i W» w
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.. Erstschrift

I -tt 126

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouvemeurs iiber die Siche; 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimiiiungen werdsn 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen: „ . , „ . B SchloB Wilanoxv,Besrtzer:
Ort; Wilanów Nahere Bezeichnung; Graf Adam Branicki

Unterschrift des bisherigen Ej gen Tfrtorschrift des Bevollmachtigten
*iimers oder seines -Yertreters; Herrn. Generalgowerneurs:

Gegenstand
— = = = = = = ±= =:=:=;= s: = = = = — = = = = ±= = = = = =•=-==:: 

kurze Beschreibung Materiał

107» Zwei Emailnlatten 
./ ty'/

Kreisrund. 17. Jłidt. Durchm. 
25 cm. Listę Nr.178-179

Email

108. Emailplakette ... Um 1600. ■ Christus am Olberg.
in Pflanzenrałuaen.4,5 x 6,5 cm
Listę Nr. 265

Email

109. Zwei Limogeschalen
- J 'W

Kreisrung, figural, Durcłun.2Jc 
Listę Nr. 267-268

1 Email

110. Brońzefigur,... .
// <■/ t7

Gottin Siwa. Hóhe 50 cm 
Listę. Nr. 2?7

Bronze,vergoldet

111. Zwei Porzellan- 
vasen 7/ 7,7/

Blau, China. Piguren auf 
weiBem Grund. Hóhe 29 cm.
Listę Nr. 318-J19

Porzellan

112. Zwei Kugelvasen
",

Blau, mit Goldornament. 
Chinesisch. Hóhe 24 u. 23 cm. 
Listę Nr. 320 a, b

Porzellan

UJ. Ovale Schale 
///i-

Mit plastischen Blumen. 
Chinesisch. 13 x 9 cm.

• Listę Nr.328

Jade

114. Figur 7/ ^/7 ' Sitzender Philósoph in Fels- 
Landschaft. Chinesisch.
Hóhe 17 cm. Listę Nr. 357

. Jade

115. Zwei Figuren/ Zwei gleiche griinrote Fo-Hunde 
Mit Bronzeschile. Chinesisch.
Hóhe 23 cm. Listę Nr.338-359

Porzellan, 
Bronze

116. Porzellaiwase 77 /f« Blau, glasiert, mit Goldorna-r 
menten. Hals und FuB aus 
Bronze. Hóhe 30 cm.
Listę Nr. 137

Porzellan, 
Bronze

, Wilanów............. den _ ty.......... .^4°
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DOKUMENTY Straty kultury polskiej

E r s t s c li r i f t

latt 127
Auf Grund der Yerordnung desHerrn Generalgouverneurs uber die Siche: • 
stellung von Kunstwerken im besetzten. Gebiet des ehemaligen Poler ren 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen: „ ,, r. ■ ,.... SchloB "/lianów, Be sit z er:
Pyt: Wilanów Nahere Beżeichnung: Graf Adam Branicki

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

li?. GroBe Eassjtte _ Silberblech, getriebene Hanken 
Puttenrelief am Deckel. Kugel- 
fiiBe mit fierkrallen.
Hohe 21,..Lange 40 cm.
Listę Nr. 148

Silberblech

118. .6 gleicha’rtige 
LimofeetellerG'

Klein, oval, mit figuraler 
Darstellung, 17. Jhdt.
Durchm.. 16 cm. Listę Nr. 155-
160 ’

Email

119. Boule-Kassette
£ /Zb

Hechteckig, mit abgeschragten 
Ecken, mit Schildpatt u.Perl- 
mutter, figurale Darstellung. 
Deckel mit gekehrtem Rand, 
Bronzefabsung.Listę Nr. 167 
(Gegenstuck zu Nr.166)

Holz.Schildpatt, 
Perlmutter, 
Bronze

120. Schildpattkassett« Bechteckig, Bronzemontierung. 
Lange 48 cm, Hółie 24 cm. ' 
Listę Nr. 168

Schiłdpatt, 
Bronze .

121. Holzkassette Mit gebauchten 7/a.nden,
■ schwarzer Lack mit Perlmutter- 

einlagen. 18. Jiidt. >6x45 cm. 
Listę Nr. 170

Holz.Perlmutter

122. Limogebechen.
J.f Figurale Darstellungen.l?.Jhdt 

Hóhe- 10 cm. Listę Nr. I73
Email

123. Emailschalejf Zf/ 17. Jhdt. Sechspass. Maria 
und Anna. Durchm. 16 cm.
Listę Nr. 175

Email

124. Achatschale / ZM

Wilanów

Rot, kr.eisrund,’ mit Bronze- 
fassung, Schlangehhenkel. 
Ende 18. Jhdt. 16 cm.
Listę Nr. 183

194o

Achat,Bronze

^Irr^seTnes^rT ^±rchrLft des Bevollmachtigte.
se_.nes fertreters: >a«S5jiHęrrn Generalgouverneurs:

j er -v
#<?>. ” 1 -

-■ , w
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E r s t s c h r i f t

i .tt 128

.--uf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouverneurs uber die Siche; 
otellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfiihrimgsbestimmungen werben 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevallmachtigten iibernonimen: ,, , „ ....  . ,

Wilanów ' SchloB .ułanów,Besrtzer:
Ort: ITahere Bezeichnung: Graf Adam Branicki.
=== ======= ====== ====
________ Gegenstand kurze Beschreibung

125. Porzellanflasche

126. Wappenglaś■

Tierseitig, vzeiB, chinesisch 
Hbhe 22 cm. Listę Nr.237

Griin, mit Deckel, 1591
Hbhe 17 cm, Listę Nr. 259■ -

Materiał

Porzellan

Glas

Wilanów

127. Porzellanvasejf ^,7 ■' Eifbrmig, bunte Glasur mit 
Holzmiindung. Blumen.Chinesisch 
Hbhe 16 cm. Listę Nr. 321a

©orzellan

128. Porzellanflasche Mit gestrecktem, sechsseitigem 
Hals, 2 Henkeln. AusguB und De 
Bunte’ Glasur mit Drachenmotiv. 
Hbhe 38 cm. Listę Nr.25

Porzellan 
:kel.

129. Teekanne Z Z 9? Achtseitig. roter Marmor mit 
Deckel. Idwenknauf.
Hbhe 15 cm. Listę Nr.326.

Marmor

130. Mannl.FiguĘ/JJ/^' Bergkristall, Ametystsockel. 
Chinesisch. Hbhe 24 cm.
Listę Nr. 353

Bergkristall, 
Ametyst'

131. Porzellanflasche • WeiB, mit Eidechse.Chinesisch 
Hbhe 34 cm. Listę Nr. 334

Porzellan

132. Silbertasse^i Getrieben. Ende. 17.Jhdt.
Triumphzug Sobieskis, am Rand 
Trophhen; Durchm.77 61 cm.
Listę Nr. 165

Silbet

133. Eraaiłschale a'77 Johannes, SechspaB, Durchm 
15 cm. Listę Nr. 176

Email

134. Enailschale - Zr-.:- Kreisrund. Kimon und Pera.
14 cm. Listę Nr. 177

Email

„ UH- 19*0 
den ............................

Jnterschrift des bisherigen Eiger UnterschTift des T  
”bers oder sei.nes Yertrcters: Herrn Gcneralgouverneurs:

Bevollmachtigte.
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DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Erstscłirift

l-.tt 129
1 y ?es, Herm Generalgouverneurs iiber die Sicher

stellung-yon Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen voai 
iii „li?55 U?d d?n d?Z^ erlassenen,Burchfuhrungsbestimmungen werden 

Gegenstande sięhergestellt und von dem 
aazu ±sevoliaiach.tigten ubernommen:
Orts Wilanów „ ■ -u SchloB Wilanów. Besitzer:—* Nahere Bezeichnuna:-----======= =ł===±ł £==»=:=
________Gegenstand

=l===:=========-=:====_=:====ł__:s:=__== 
_ kurze Beschreibunp; Materiał

135. Zwei Porzęllanfla- 
scłien _/ Z3ś' Yierseitig, weiB. Chinesisch, 

Bronzemontierung.Hołie 22 w. 
Łiste Nr.235-236

Porzellan, 
Bronze

13b. GlasgefaB .U -Ty Beaalt, mit; Deckel und abge— 
setztem BuB, blau marmorierb. 
Listę Nr. 2^9

i Glas

137. “Limogeschale jTj''/ Kreisrund, figural. Purchm.23cm 
Lisie Nr.269

Email

138. Porzellanvase# Mformig. Bunte Glasur, mit 
Hólznńindung. Blumen. Cłiinesiscli 
Hohe 16 cm. Listę Nr.‘321 b

Porzellan

139. Porzellanflasche 
£7.j& Viereckig, blaue Landschaften 

auf Gola, scłiinesisch.
Hóhe 26 cm. Listę Nr. >22

Porzellan

140. Porzellanflasche -Gebaucht, griinweiB, mit Silber- 
verschluB. Chinesisch.
Hohe 24 cm. Listę Ne. 323

Porzellan, 
Silber

141. Porzellanf^Sashe
WeiB, rund. Ranken, Chinesisch 
.Durchm. cm. Listę Nr.324

Porzellan

142. Teekanne /' /<J" Jade, gelb. Henkel. AusguB, 
plastische Blumen. Chinesisch. 
Hohe 16 cm. Listę Nr. 329

Jade

143. Gótzenfigurji ,"•/ Auf geschnitztem Sockel. 
Chińesisch. Hóhe 18 cm. 
Listę Nr. 330

Jade

144. Weibl. Figur/'.?;'''- WeiB. Chinesisch. Hóhe 30 cm
Listę Nr. 332 Porzellan

lenn Generalgouverneurs

Wilanów , , den 
lnterschrift des bisherigen Eigeh- 
uaers oder seines Vertre*ersU
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E-- r s ti s c h r i f t

latt -3®
Auf Grund der Yerordnung des Herrn Generalgouverneurs uber die Si che 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vc 
16.12.1959 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sięhergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen:

SchloB Wilanów,Besitzer:
Ort! Wilanów Nahere Bezeichnung: Graf Adam Brani r.ki

b;

143

149

150

145

146

151

152

153

147

Gegens-tand
»¥= = = = == — = = = = = == = == = = = = = = = = == =3 = = = = ==3. = = 

kurze Bescłireibung Materiał

. Pcrzellanflasche WeiB, mit Eidechse, Chinesisch 
Hóhe 54 cm. Listę Nr. 555

Porzellan

. Erauenfigur^" Sitzend, weiB. Chinesisch . 
Hohe 21 ciul Eiste Nr. 536

Porzellan

. Gemalde -.2 /(? Art des Granach. Salome 
61 x 95. Listę Nr. 2?8

01 auf HoIz

. Gemalde J? Yenezianisch, 16. Jhdt. Alle- 01,Leinewand
gorie mit Chronos, mit abge- auf Holz ge-
schragten Eckeh.
178 x 178.Listę Nr.279

zogen

. Gemalde Hollandisch, 17. Jhdt.. 
(Huisdael). Baumlandschaft mit

01 auf Holz

Kiihen. 107 x 76.Listę Nr.280

. Gemalde J< Sr Mannliches Bildnis, mit Hals- 01 auf Holz

. Gemalde

krause u. Homer (Helst).
71 X 85. Listę Nr. 281

Carawaggio. David und Goliath.
■97 x 151. Listę Nr. 282

01 auf Leinen

, Gemalde gZ Oberitalien, 15. Jhdt. Maria Ol/Tempera
mit Jesus und Johannes. Brust- 
bild vor rotem Grund, links 
Landschaft. 44 x 62.
Listę Nr. 285

auf Holz

. Gemalde Niederlandisch, 17. Jhdt.
Herr und Damę. Schwarzes 
Kostiim, sich die Hande reichent 
65 x 85. Listę Nr. 285

01 auf Holz

•/*

Wilanów __

des bisherigen Eigen- Hnterschrift des Bevollmachtigce
■imers oder seines Yertreters: des Herrn Generalgowerneurs:

hit bfe

U
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B-r s t s c h r if t

latt 151
Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouyerneurs iiber' die Sicher ■ 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfiihrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sięhergestellt und von dem 
dazu Beyollmachtigten ubernommen; Sęhlofi Wilanów,Besitzer:
Ort; Silanów Nahere Bezeichnung; Graf Adam Branicki

Wilanów , &"1940
..................................... den................:_______

-- =c=3=---=— =3X ==:==)====:=: 
Gegenstand

== = = === = = := = = = = = = = ssssssB ss a = = xt = stassss 
kurze Beschreibung

=a==== = c= = = = = x:=:==i; = 
Materiał

154. Gemalde Oberitalienisch. Heiliger Georg 
mit Maria, Jesus u. Johannes.
82 x 62. Listę Nr. 286

01 auf Holz

155. Gemalde Cujp. Landschaft mit -Bauern- 
haus.u. fig. Staffage.
74 x 46. Listę. Nr. 287

■
; 01 auf Leinen

156. Gemalde J, ? Baumlandsohaft mit Tannen u. 
Hildbach. .63 x 68.
Listę Nr. 288

01 auf Leinen

157. Gemalde ./ i f- Sign. Santworirt. Mannliches 
Bildnis, 1663. 62 x-?6.
Listę Nr. 289.

01 auf leinen

158. Gemalde Granach, Lukretia, mit Signa- 
tur 1538. 51 x'67.
Listę Nr. 290

01 auf- Holz 
(Holzerganzung)

159. Gemalde J. Anbetung der Kónige. Ober
italienisch. 1515. 48 x 75.
Listę Nr. 2§1

01 auf Holz

160. Gemalde _Z J ? Januarjus - Zick. Darstellung 
im Tempel. 34 x 38.
Listę Nr. 292

01 auf Leinen

161. Gemalde ,,Ż -r'-^ Mannliches Bildnis, aetatis 
suae 26. 1537. 45 x 62.
Listę Nr. 293

01 auf Holz

162. Gemalde Niederlandisch, 17. Jhdt. 
.Hieronymus in Landschaft.
23 x 17. Listę Nr. 294

01 auf Blech

./.

*>>mers oder Herrn Generalgouverneurs:
des bisłierigen Eigeh- 

seines Yertreters:
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latt 152
Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Sicher • 
steli,ung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12B1939 und den dazu erlassenen Itochfuhrungsbestimmiingen werdc-n. 
die unten nahen bezeichneten Gegenstande sięhergestellt und von dem

1940

dazu Bevollmachtigten ubernomens SchloB Wilanów, Besitzer:
Orbs Wilanów Nahere Bezeichnung! Graf Adam Branioki.

— —- — — KT X“ ” — — —- — —~ = — —
Gegenstand kurze Beschreibung Materia!______

163. Gemalde /( % Niederlandisch, 17. Jhdt. 01 auf Kupfer

164. Gemalde

Gesellschaft mit Lautenspieler. 
40 x 31. Listę Nr. 295-

Schlafende Damę, Mieris. 01 auf Leinen

16J. Gemalde £

22 x 27. Listę Nr.' 296

Angebl, Baroccio. Yerkiindigungs r 01 auf Kupfer

166. Gemalde 

ł

engel. 12 x 15.
Listę Nr. 297

Granach ? Damenbildnis, ganze 
Figur, mit breitem roten Hut.
35 x 24. Listę Nr. 298

167. Gemalde Ź" Jordaens ? Aufwartsblickender 01 auf Holz

168. Gemalde',/

Greisenkopf. 31 x 40. 
Listę Nr. 299 ,

Piśta. 01 auf Holz

169. Gemealde /

39 x 53. Listę Nr. 300

Nach Andrea del Barto. <31. auf Holz

170. Gemalde J- .

.Madonna mit Johannes u. Jesus. 
49 x 60. Listę Nr. 301 ■

18. Jhdt. Bildnis eines Mad- '01 auf Leinen

171. Gemalde / •' ' *

chens ais Diana. 90 x 107.
Listę Nr. 302

Signiert Paris Bor. Allegori- 01 auf Leinen

172. Gemalde

sche Szene in Landschaft: Die 
Zeit enthullt die .iahrheit.
177 x 126. Listę Nr. 303

Van Dyk./Mutter mit Kind 01 auf Holz
Schule / 121 x 157.
Listę Nr. 304

.WWW............... , den
1’nterschrift des bisherigen Eigen- 
'■nmers oder seines Yertreters:

Un^erschrift des 
des Herrn Generalgouverneurs:

Bevo 1 Imacht i gt e_ ■
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Br s t s c h r i f ■ t

Blatt U?
Auf Grund der Verordnung des Herm. Generalgouverneurs iiber die Sici.e. 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Boleń voz 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten ńaher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu BevolLmachtigten ubernommen: SchloB Wilanów.Besrtzer:
Ort: Wilanów Nahere Bezeichnung: Graf Adam Branifeki
— ======—== — 55=55==.====: 

Gegenstand
=1=== === = = ========== = = = === = = = = ==== 

kurze Beschreibung
53= = == = = = = = = = = = == = 

Materiał

173. Gemalde .7 3^ Bosa da Tivoli. Hirt mit 
Ziegen. 95 k 153.
Listę Nr. 305-

01 auf Leinen

174. Gemalde „3 Bebrun. Himmelfahrt Maria 
159 x 76. Listę Nr. 306

[ 01 auf Leinen

175. Gemalde J" Jf

176. Gemalde J, yk-

■ Niederlandisch, um 1500.
- Marter der Zehntausend, 
groBes Tafelbild. 190 s. 98. 
Listę Nr. 307

Niederlandisch, 17. Jhdt. 
Landschaft mit Felsentor. 
50 x 65. ' Listę Nr. 308.

01 auf Holz .

177. Gemalde- J, /f- Batoni ? Die drei Kunste 
93 x 123. Listę Nr. 309

01 auf. Leinen

178. Gemalde \ Correggio ? Maria mit Kind 
und Johannes. 59 x 71 - 
Listę Nr. 310

01 auf Leinen

179. Gemalde Jl. Sassoferrato. Madonna mit 
weiBem Kopftuch. 40 x 47 cm.
Listę Nr. 311

01 auf Leinen

180. Gemalde .U Yenezianisch, 16. Jhdt. 
Mannl. Bildnis. 53 x 73.
Listę Nr. 312

01 auf Leinen

181. Gemalde ,3 b/

...................................... , den

Niederlandisch, 17. Jhdt.
S. Buisdael. Baumlandschaft 
mit Wasser. 52 x 74.
Listę Nr. 313

• /.
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Erstschrift 

Blatt W
Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgourerneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Boleń voji 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werde.i 
die unten naher bezeichnetan Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollma.chtigten ubernommen: ScMofl Wilan0WjBesiteer.
Ort: ■‘ŁJ-anow Nahere Bezeichnung: Graf Adam Branicki.

Limoge

ssstsc cs==s===sz — cs =: sz s= ss =s es o: = 
Gegenstand

1= = =S = = cs = = = = =:==S = = = = = = = = = = = =: = X = =—=== 
kurze Beschreibung Materiał

182. Gemalde. Ende 16. Jhdt., ital.Manierist 
Diana und Kallisto, 
125 x 79. Listę Ńr. 31*

01 auf Holz

183.. Gemalde JL Niederl. Komanist, 1'6. Jhdt 
Madonna und Kind. 62 x 82. 
Listę Nr. 31?

Ol auf Holz

184. Gemalde J.

185. Gemalde 3

Holland., 17. Jhdt. Stilleben 
mit Schinken. und Zitronen.
96 x 77. Listę Nr. 316

Dietrich. $aufe des Kammerers
136 x Lo6. Listę Nr. 317

01 auf Leinen

T Limogeuntersatz 17.Jh.uiit 
figuralen Barstellungen 
Hohe <l.G cm.
Śammlung Wilanów

185 a Untersatz 
¥. $ 

z

............W.ilappw.. , den . A2.*P.

Untersohrift des bisherigen Eigeii- Unterschrift des Bevollmachtigteu 
tiimers oder seines Yertreters: .  ..Herrn Generalgouverneurs:
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Erstschrift

Blatt 135
Auf Grund der Yerordnung des Herrn Generalgouwerneurs iiber die Sicie 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen v- _ 
16.12.1939 und den dazu erlassenen DurchfutamgsbestinmKmgęn werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen: schlÓB. Silanów,Besitzer
Ort: Silanów Bałiere Beżeichnung: Graf Adam Branicki

Gegenstand kurze Beschreibung Materia!

186. Gobelin _Z Z

187.

18?a

188. Porzellanmale-

I89. Schrank 44 /#</

190. Schatullejt Xżj

■Diana Jagdszęne,18.Jnó.t. 
4,4o x ł m.
Bronzeuhr ,sign.Blakej-,Paris I
Roccaillen m.Blattwerk
Sóckel. dazugehonig,Boulaj?beit ' 
mit Bronzebeschlagen.
Portret August d.Starken, 
Porzellanrahnen.montiert auf. 
rotem Samt mit Goldrąhmen, 
Łleissen, 18. Jhdt.
groBer, doppelttiriger Bóulschran r, 
notes Schildpatteinlagen
Blacłie Holzschatulle m.BŁnlagen 
y.Akanthusblattern

191. - 199- _ 
MÓbel JŻ J

2oo. Tisch T 3>f

2o±» Truhe

2o2. Uhr

■ 2.0}. Komodę 47

Garnitur:Sofa,6 Pauteulles, 
1 Paravant m.Gobelinbezug, 
1 Kissen auf d.Rdcklehaen Tier- 
darstellungen i.Rocaill u.
Bluiaenumr alwung, £ ranz os. 18. Jhdt
mit reicłien Bronzeń.auf, d.Platte 
Leder mit Goldpressung,18. Jlidt.
franzos.
mit 3 uaden u.3 gewundcncn

■ schwarzeń Saulen yprne.am Spęk<1
Masken u.2 Laden-,17.Jhdt.
auf hohem Stander m.Lackmaler. 
sign.William. Jourdain,franzos. 
IS.Jlidt. ■
2 Laden.mit reiohen Bronzen u. 
roter Karaorplatte,Passe m.
Lowenklauen, franz ós. 18. Jłidt,

WLlanow <jen •^‘7: 194o

Seide m.Wolle'

Bronze

Porzellan

Holz m. 
Het.all
Holz

■ Holz u.

Holz

.Holz

Holz

Holz

Unterschrift des bisherigen Ej gen Untęrschrift des Bevollmachtigteu 
tiimers oder seines fertreters: des Herm Generalaoufemeurs:
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Erstschrift

.att 136
Auf Grund der Yerordnung des Herm. Generalgouverneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vcm 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichnetsn Gegenstande sichergestellt und von dem 
daźu Bevollmachtigten ubernommens Schlofi, Jilanow, Beśitzer
Ort; juanów ■ Kahere Bezeichnung:

2o4

Gegenstand

-2o5 Schrahke 
J

kurze Beschreibung Materia!

2o6 KoramodeJT

2o7 Tisćh 4-

2o8
2o9

a,b,c, Bani 
Tisch

21o Sitzbank

211 -212 2 Sitzbanke
■

213 - 214 ’ 2 Eauteuills

21J - 216 2 Hockej?

217 - 218 2 lische

219 - 225 Zelt

224 - 232 Móbelgarnitu:

Boulearbeit m. Bronz en, dopp eltiiri 5 
2 weibl.Eiguren unter einem 
Badachin,franzós.17.Jhdt.
Sarkophargfórmig,2 groBe,2 kl. 
Laden,rote Ma-rmorplatte m.Bronzeh 
franzós.18.Jhdt.
yergoldet m.grauer Marmorplatte 
u.geschweiften Beinen,franzós.
18.Jhdt.

;ker, Sitzgarnitur,franzós.l8.Jhćt. 
rechteokig m.farbigen porzellan- 
medaillons auf d.Platte,franzós.
18.Jhdt.
vergolde.t m.griinem Seidenbezug, 
franz ós.18.Jhdt.
vergoldet m.reichen Schnitzereisn 
u.hellgriinem Seidenbezug,franzós . 
18.Jhdt.
vergoldet m,geschweiften Bęinen 
hellgriinem Seidenbezug
mit Gobelinbezug,reichgeschnitz 
Gestell,vergoldet,die Kisse mit 
Tierklauen,franzós.18.Jhdt.
vierbeinig,vergoldet,mit graue 
roter Marmorplatte
Tiirkenzelt bestehend aus 1 groB 
u. 4 kl.Hollen

• bestehend aus 8 Armsesseln,! Baik 
mi t Gobelinbezug ( Vase mit 
BlumenstrauB)franz ós.18.Jhdt.

Holz

Holz

Holz

Holz
Holz

Holz

■ Holz

Holz

Holz

Holz

Seide

Holz-

no1 4^.... .......... , den
Unterschrift des bisherigen Ei.gęn-
*-’imers oder sein.es Yertreters

194o

Unterschrift. des Bevollmachtigte. 
ina^Herrn Generalgouverneurss
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. -Bnstsehrift

rlatt 137

Auf Gmnd der Verordmmg des Herm Generalgowerneurs iiber die Sic w- 
fT Yoa- Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vc ;

und den dazu erlassenen Durchflihrungsbestiinmungeii werden 
die untennaher bezeichnetGn Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevo.llmaclxtigten ubernommen:
O-*. „„.U, , SchloB Wilanów,BesitzerOrt, Wilanów Nahere Bezerchnungi Graf Adam Bran-i r.ki

233
234

Gegenstand 

•lischahen jT./żj 
Schrank

235 Tischchen // //i

236 - 238 3 Tischchen

kurze Beschreibung____________

vergoldet,f ranz os.18.Jhdt.
groBer Bouleschrank 2 tiirig.mit
Schildpatt u.Hessingeinlagen
vorne .frąnzós.um, 1700 I
vergoldet mit grauer Marmorplat |te Holz 
franzós.. IS.Jhdt.
vergoldet mit grauer Marmorplat 
18. Jłidt.

Materia!

Holz
Holz

te Holz

239 -241 Sitzgąrnitur

242- 243 2 UhrenZ P/&

244 Prunkschrank 
7JJ/

1 Sofa u. 2 Hocker,vergoldet 
mit geblumteh Seidenbezug,18.Jł 
Standuhren m.Boulearbeit u. 
reichen Bronzebeschlagen,sign. 
E.ieloir le fils,'Allegorie d. 
Klugheit,franzós.18.Jhdt.
bestehend aus doppeltiirig. 
Schrank u.Aufsatzkasten i. 
Innem reiche Palastarchitektui 
Elfenbeiń - u.Schildpatteinlag. 
ital.17.Jhdt.

dt.
Holz

Holz

Holz

245 Komodę 7 3 Ż3

246 Trulienmodell
. . Z 33V

24? - 249 Sckkonsol- 
schręnke 

./-///
25o Sakristeischrank

Sarkophargfórmig m.Boulearbeit Holz 
u.Bronze,3 ładen,franzos.18. Jh( t.
eine kl. fruhe, reich mit Hahken--' 
schnitzerei u.fierfiissen an d.
Bcken L6weńmasken,ital.
vorne Halbrund,braun,mit Einleg 
arbeit. u.roter Marmorplatte u.
Bronzen,franz ós.18.Jhdt.
Schwarz mit Silbergetriebenen 
Reliefs verzierte ffiiren u. 
Laden

'Holz

Holz

Holz

251 - 252 2 JTauteuil:: 
Z 3X1

Gobelinbezug ais Muster Blumen- 
kórbchen,franz ós.18.Jhdt.

Holz

,^^...1940........Milanów... , den
Jnterschrift des bisherigen Ei.e:en - 
■ ners oder seines Ver-treterss~ Unterschrift des Bevollmachtigten 

jft?3 Hel'rn Generalgouverneurs: 
4?^
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Erstschrift-

Blatt
Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouvemeurs uber die Sicher- 
Stellung von Knnstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen v< u 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeicłmet&n Gegenstan.de sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen: SchloB gilanOTjBesitzer
Ort; Wilanów Nahere Bezeichnung; Graf Adam Branicki

Gegenstand

253 - 258

259 ~ 262

263 - 274

275 - 279

28o - 282

kurze Beschreibung Material

6 Fauteuills mit Gobelinbezug (~ Blumenmusi er )

4 Hocker

12 Hoćker

5 Hocker

3 Hocker J /f-J

franz ós.18.Jhdt.
vergoldet,mit Gobelinbezug 
franzós.18.Jhdt.
vergoldet,mit beschadig.grunem ■ t 
Seidenbezug,franzós.18. Jhdt.
vergoldet,mit briinem Bezug u. 
rotem Samtrand,franzós.l8.Jhdt.
klein mit griiner. Seide uberzoge i 
franzós.18.Jhdt.

2 Sitzba ike ,mit griiner Seide iiberzogen,283 - J /zp
284

285 Kąsette^^T

286 Prunkkasette

28? Holzkasette 
i/W

288 Hólzplatte

289 Kasette

29o Pruhkscjaiissel

Wilanów

franzós.18.Jhdt. 
rechteckig ańś Achatplatten m. 
vergoldeter Silberfassung u. 
Korallenschmuck,Boden fehlt 
18.Jhdt. 45 x 15 cm
mit abgeschra.gten Ecken,als 

. Kissem 4 Adler aus Bronze 
Efebenholz mit Steinmosaik u. 
reicher Bronzezier,auf dem 
Deckel schlafender Putto 
6o lang x 42 hoch,17.Jhdt. 
rechteckig,Schwarz mit perlmuti< 
einlagen u.Lackarbeit mit 
9 Laden.,33 cm hoch,44 cm lang 
oval mit reichen Silber u.Perl- 
muttereinlagen i•Sentrum das 
Wappen d.Sforza,J4 x 56 cm 
i.Pultform m.Intarsia (Jagd- 
darstellung)dat.16o5 
6o x 46
kreisrund mit Wappen u.ornamen ;rert 
Hohe 44 cm

% 194o

en-

Holz

Holz

HO1Z

Holz

Holz

Holz

Stein

Holz mit 
Bronze

Holz

Ebenholz

Holz

den.
Unterschrift des bisherigen Eigen Unterschrift des Bevollmachtigten 
‘•■■.imers oder seines Yertreters: erm Generalgouvemeurs:
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Erstschrift

Platt 139

Auf Grund der yerordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vc e 
16.12.1959 wid. den dazu erlassenen Durchfiihrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten iibernonmen: 
n-ne. ■ - -n • v SchloJ3 7ilanov/,BesitzerHabera .Bezęięhnung: graf ^dam Branicki

kurze Beschreibung MateriałGegenstand

291 Prunktty 3/v » mit Edelsteinfassung u.Kristall 
glasern

Stein'

292 Kommode // /J/ mit 2 Ładem,LackuberzugjBronze 
u.gefleckięr Marmorplatte,18.Jh Lt.

Holz

295 Lackkastcłien 
j

2 _!Kiren,Bronzen-,Malereien auf ' 
weiBem Grund

Holz

294 - 295 2 Lackkasb 
J

m dóppeltiirigischwąrzer Lack, 
Bronzebeschlage,iimen rot,18.Jh it.

Holz

296 Schale rund,aus rotem-iilarmor,mit Decke 
u.eingravierten Goldórnamenten 
Durchmesser 18 cm

L Stein

297 GefaB ‘./ Z kugelf6rmig,Porzellan mit Brona 
montierung Hbłie 1'7 cm

Porzellan

298 Biligrahkassętte 
£

Silber mit Glasern u.Halachiter 
in Medaillonform H.15 cm,18.Jhdt

.W^ąąow den

798
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Erstschrift

Auf Grund der Terordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Sich^. 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen 
16.12.1959 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbcstimmungen werdon 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen:
Ort; Warsch.au Nahere BeZeichnung: Sammlung Krasiński
============= == = ===== 

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. Deckelhumpen//i.Ą Silber vergoldet,1?. Jhdt
2. Kasetrbe .S&f Silber vergoldei; ,Bekrón.ung 

2 Engel mit Spruchbandern u.
Bergkrystall,17. Jhdt.

3- Deckelknug ftf gebuckelt,oben. Granatapfel, 
17.Jhdt.

4. Zuckerdose.jT // Silber, Augsburg, 18. Jłidt Silber
5. Deckelkrug JT klein,Augsburg.17.Jhdt. łł

6. Deckelpokal^/- 5. Silber ,vergoldet,Augsburg,16. Jł dt.
7. " 0 Silber,vergoldet,oben Wappen- 

trager,Augsburg,16. Jhdt. tt

8. groBer Deckel- 
humpenJi~X/~ ;

mit Henkel,Wand mit 4 Putten 
17.Jhdt.

9. Deckelbecher/ J.; ■ mit 3'Kugelfiissen;£ehlt d.Knaui; 
Augsburg,17. Jhdt.

li

lo. Beckelbumpen/Z/'/ mit Henkel u. 3 Kugelfiissen
3 Hedaillons mit uandschaften
17.Jhdt.

n

11. DeckelhumpenA'X? mit figuralem Henkel,Silber 
vergoldet,Puttenrelief,Augsbg.
17.Jhdt

u

'12. Deckelhumperi./, mit figuralem Henkel,Paradies- 
1ands chaft,Augsbg.17.Jhdt.

n

13 • Munżhunipen. Silber, vergoldet, 1?. Jhdt;. tł

14. Silbertellęrj/jf/ getrieben,Blumen u.Friichte 
17.Jhdt.

15-. Bergstufe / /A? auf Kristall,Gląssparkopharg 
• mit Hut u.Emaildraperie

Kristall

16. Oliphant j? r?P geschnitzt,17.Jhdt. Elfenbein
17v 'Silberlóffel.Z.K: lo Stiick Silber

..... .Wasschau.. , den. . .^4 A .. .194o

aterschrift des bisherigen. Eigen-
•insers oder seines Yertrcbers:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zbiory Krasińskich / Krasiński collection

799

Warsch.au


DOKUMENTY Stra ty kultury polskiej

’-latt 141

hrstschrift

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgowzerneurs uber die Sicie 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen v<. 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfiihrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu BsTollmachtigten ubernommens
Ort; iYarschau Bahere Bezeiohnung; Samimiung Krasiński

: =5= = =S = = = = = = = :- 
Materia!Gegenstand

Warschau

18. GlaspokaLśź- -

19- Glaskelch j
2o. Glasbecher

2^. Glasb echer S.

22. Karneenbecher//;’

23. Blaue amail<ros/
24. Golddose Si

25. Golddose

26. Dose . / /Ci

27.-28. Belief e^fe.

29. Glasbeęherzy Si.-/
3o. Topfhelm T •' U"
31. Heim j:
32.. Bildw* 3
33. Bild t

34. Sćhild a? 3tfV
35. Buch $ 3S-Z
36. " .3

37. ■ " $ '

38. " S.

den

kurze Beschreibung

grofier mit Deckel.,Krasinski- 
SFappen,18.Jhdt.
mit Alliancewappen
geazt,mit figuraler Darstellung* 
18.Jhdt.
mit.Deckel,geazt,mit Landschaft 
18.Jhdt.
mit D,ęekel,Silber ,vergoldet
( 5 Kameen)
mit Goldauflagę,18.Jhdt.
mit Portraitmedaillon d.Kaisers
Eranz v.0sterreich
mit-Portraitmedaillon d.Ząren
Ńicolaus
aus rotem Stein,Goldfasśung, 
auf Deckel Gemme
aus Slfenbein.gotisch
geazt,18.Jhdt.
orientalisch
Horion
Lampi J.B. St.August
Ahbetung d.K6nige,n.iederlahd.
16.Jhdt.
turkisch
Stunderibuoh M.S.2o
latein,Handsohrift i.got.Leder-- 
einband
Pergamenthandschrift A/19
273 Blatt got.Lederband
Int.JJr. 3 III/2

?■ 1^4o

Glas

Silber

Email 
Gola

■ Stein

Elfenbein
Glas
Bis en.

01 auf Lw.
01 auf Holz

Untersohrift des bisherigen. Eigen- Unterschrift des Bevollmachtigt
-•umers oder sein.es Yertreters: des Herm Generalgouverneurs:

bpj.
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Erstschrift

?L.tt . 1»2 ..
Auf Grand der Yerordnung des Herm Generalgowerneurs iiber die Sicher 
ctellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vca 
16.12.1959 und den dazu erlassenen Durchfuhrangsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Beyollmachtigten iibernommen:
Ort: Warsohau Nahere Bezeichnung; Sąmiulung Krasiński
= sz = = = as = — = = = d = =s es as = = = = 

Gegenstand
!/=Z =Z =Z = = = SI =S ES SI S5 = = = =1 = =5 SI = = ES H =3 =S !S =t X X = SS IS S* 

kurze Beschreibung
= = =it= = c= 15 = = = — 

Materiał
39. Buch s :
40. "

41. ” - ‘

42. " -

4^, » '

Miśsale Krakoviensis,Krakau 151
Statuta- regni polonial Zamosz 

1597
Biblia latina,Pergam.Inv.
Nr.55& .
Tertius serip.Oxanionsis
Inv.Nr,419
Piranesi, 6 Bandę und J.Band 
Th.Gautisr Treser d' art de la 
Kursie, zus. 7 Bandę.

5

....W.CA^... , den

Unterschrift des bisherigen Eigeh- Unterschrift des Beyollmachtig 
jumers oder seines Yertreters; .des.- Herrn Generalgouyerneurs:

801
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Brstschrift

>tt 143
der Yerordnung des Herm Generalgowerneurs iiber die Sicher-■ 

stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vca 
10.12.1939 uyd den dazu erlasscnen Durchfuhrungsbestimmungen werden 

Begenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommens

Mahers Beźeicłmung: Kozlowka / Sucha 

kurze Beschreibung
1.

Gegenstand
BildjZ" '

Materia!

2.

3

4.

5. Buch

6.

7.

B

9.'

lo. Leuchter JT J 4

J ardini er e7 J/p

yeronese Bonifhęiy (zugeschriebe n) 
Auffindung iiosis, lo5 x 155 cm
Poussm Gaspard (zugeschrieben): 
Berglandschaft m.SchloB,mit 
4 rersonen lo2 x 139
mierereldt Jan v. Brustbild eincs 
alteren Herm i.schwarzer Kleidr.
m.węiBem Halskragen 72 x 60
niederlśind. 17. Jhdt. Cello spiele; 1- 
der Jiingling, auf Insel i.Hżnter- 
grund Inschr. ic transit .,.
ia mundi 51 X 41 Jan Yerkolde 
zugescnrieben. d
Schedel,,'<eltchronik 1493 
got.Lederband
Das Buch der natiirlichen Steis- 
heit, 1490 Holzschnitte

Sammelband "Autogra£y Zbiór 
Adama Monorego-Kirkóra I855" 
"Hortus Sanitatis de herbis 
plantis" IS.Jhdt. mit Holz— 
schnitten .

Biblia Branchiana.Perg.Handschr 
IJ.Jhdt.
zwei Leuchtertragen.de -Bacchan- 
binen auf prismat.Sockel;vcrne 
uyra,seitl.Palmetten,Eackeln 
fehlen.Bronze,vergoldet 63 h u 

60 h
auf'zylindrischem 3ockel,mit 
5 tanzenden Bachchantinen '/Sock;' 
mit Guirlanden tragenden Putten 
ais Bekronung Bruchtkorb mit 
Weintrauben 60 cm hoch.

s

O

01

01

01

auf

auf

auf

L®

Holz

i®.

Bronze

T¥W?t9V. , den ,l?4o 
pnterschrift des bisherigen Eigen-

■ imers oder seines Yertreters Unterschrift. des Berollmachtigm.. 
Generalgowerneurs:

ŚL
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Leuchtertragen.de
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Blatt 144-

Erstschrift

Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouverneurs uber die Sicher 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Boleń yoa 
16.12.1959 und den dazu erłassenen Burćhfuhrungsbestimmungen werden 
die unten nader bezeiohneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Beyollmachtigten ubernommen:
Ort: Lubartów nórdl. Nahere Bezeichnung; Kozlowka / Sucha

Gegenstand kurze Beschreibung Material

12

13.

14.

15.

16.

1?

18

2 Tafeldekoratioien: kreisfórmige Spiegel i.Gold- 
br onz eiaontieruhg: ',/eialaubbekrdnt e 
knieende Putti,die Weinrankeń 
halten.Zur vorherigen Jardin. 
gehcrig.
mit silberintarsiertem Knauf, ‘ 
Griffstange figural Silber u. 
Gold tauschiert.Klingę m.JLn- 
śchrift: illadislaus’ Konasevicio" 
ohńe Scheide
Luis XViE. Bronze vergoldet,sign. 
"Gelles Laine a Paris" H.73 cm
2 Brauen i.griechisch.Tracht m. 
Kran z en i.d.H_nden ais Leuchter- 
tr;lgeriimen;iVurfelsockel mit 
Medaillonappliken,i?iguren u.Socl :< 
dunkle Bronze,Appliken u.Leucht< r 
vergoldete Bronze H.85 cm
mit dazugehóriger Konsole,ver- 
goldete Bronze,reiches Roccain- 
ornament mit Hanken u.Vogel 
sign."I.B.Tertre a Paris1'
Munzh.mit Deckel,Silber mit 
getriebenen Blattranken u.
poln. SŁlbenaiinźen, 17 • Jhdt. H. 25c i

poln.Briefe u.Urkunden von 
Sigmund III

J jat-
Bronze

Schwert JL

Wanduhr

4 Leuchter./

"fanduhr $ f fl/

Humpen -g

Sammelbandg

Lubartów 194o

:el

Silber

den

Unterschrift des bisherigen Eige^CsU^&pschrift des Bevollmachtigtcn 
tumers oder seines Yertreters ' rrn Generalgouvemeurs s
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DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Etesfracteift

Platt 145

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurs uber die Sicher 
steilung iron Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 ^nd den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichengestellt und von dem 
dazu Beyollmachtigten ubernommen:
Ort: Pila /Sucha Hahere Bezeichnmfr

kurze Beschreibung

Pila /Sucha
12« =s ss =x=“=cs =: = =s 
C-egenstand

Końskie (Oberforsterei)

Materia!
1. Bili

2.

5. /&

4. i

ffieniers David Hl.Hieronjmus vor 
einer Pelsgrotte mit Buch sitz- 
end,rechts Bela m.Ruinen,dażw.

• Bernblick Monogr.r.u.Df. 
24 x 19 ciii
Lastmann Pieter,Opferszene. 
Dem Opferaltar nahert sich 
aus d.Hintergrund k&nunęnd,ein 
Opferzug,vorne Bekranzte mit 
Opfergefassen.Sign.Piętro Last- 
man fecit A 1614" 74 x 111 cm 
auelles. de Pieter (zugeschr. ) 
Landschaft,links vorne SchloB- 
ruine mit Surm u.Herde,rechts Ąisblick 
auf Dorf u.in die weite Landsohift 
69 x 9p cm
Brustbild eines Kavaliers von v orne '

Ol auf Holz

5.

6.

7.

• , . den

dunkles Vsjns m.weiBen Spitzei)— 
kragen, sign. "Narson 1641" 
7o x 54
Rubensnachfolge.Urteil d.Paris 
Links i.Vordergrun.de 5 Prauen, 
rechts Paris unter Baum sitzenć, 
hinter ihm Merkur i.rotem Mantę 1' 
154 x 189 cm
Lampi Jok.d.Alt. (zugeschr.) 
Brustbild d.Grafin Kordula 
Potocka mit gelbem Jackchen u. 
kopischleier,linken Arm auf rot. 
Sarotkissen gestutzt.71 x 57 
ilariescki Jakopo (zugeschr.) 
Hof einer phantast.Architektur 
rechts breite Treppe,links obei 
Balkon m.Trejpen.im Hof Staff ai e- 
mit Knieenden.36 x 55 cm

... }?*?.

01 auf Lw.

^ollmachtigte..
ve£bxeT;ers. Generalgowerneurs s

k®1-.

804

i.Vordergrun.de
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■stscteift

-lat i 146
Auf Grund der Yerordnung des Hem Generalgóuverńeurs iiber die Siche 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen v.. 
16.12.1959 und den dazu erlassenen lurchfuhrungsbestimmungen. werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmaęh.tigten ubernommen:
Ort: Pila /Sucha Hahere Bezeichnung: Końskie (Oberforsterei)

lo

Gegenstand

Bild

kurze Beschreibung_____________

Marieschi- Jacopo (zugęschr.) 
Phantast.Hofarhłiitektur. m.hin- 
eingestellter Bundbogenarkade, 
links vorne helle Treppe,vorne .
■Staffage 36'x 55
Knupfer Nik. Gefangennahme Petri 
In d.Mitte d.Hofes wird Petrus 
von einer Erau -ins Kerzeńlicht 

■ gebracht.Um eine Śsiule Gruppe vca_ 
5 Soldaten’. Links riickw. Soldaten 
mit Christus. 59 s 79
Blink Govaert,Brustbild-eines 
jung.Kannes- mit Kopf zum Be- 
schauer gev/endet,reich gekleidet 
auf gełocktem Haar ein Barett.
Sign. 1 .ii. "Blink . 1639''

Materia!

Ol auf Iw-.

01- auf Holz

8

9- .

.. .5 Wi /i-W-.9, ... , den -. ń....

Unterschrift des bisherigen Eigen- 
tru.mers oder seines Vertreters

schrift des Bevollmachtigte. 
Generalgouyerneurs:

805



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Erstschrift

latt 147

Auf Grundder Yerordnung des Herm Generalgowerneurs iiber die Sicie- 
e,łu?§,o011 ^“stwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen. v t 

flaau erlassenen Durchfiihrungsbestiimnungen werdea
GeSenstande sichergestellt und von dem 

dazu Bevollmachtigten ubernommen:
•2SŁ! Marschau Nahere Bezeichnung:

kurze Beschreibung

gotisch,Silber vergoldet,H.22cm 
6-passiger 3’uE m.Inschrift: 
"hunc calicem comparavit Ka-r-w nr s 
Ossterer de Colo" an den 6 Schs 4’ 
seiten ilachreliefs i 
Garnitur,Silber vergoldet: ’!
a) Kelch,H.29 cm mit breitem 
-PuB getrieb.Sngelskópfe mit 
Emailmedaillonsjumrahmt v.Halb- 
edelsteinen Inschrift a.d.Unter-’ 
seite d.Puss.es:: "Hle Zp Ao 96" 
b) eine Tasse fur 2 MeBkanncben. 
Silber vergoldet,reiche Treibar-• 
beit^am Hande d.Tasse 4 lima i 1 - 
medaillons in Zdelsteinumrahmuni; 
dazy/ischen 4 geflilg.Engelskopfe 
Ęuckseite mit Wappen u. Insciirif•; 
Jahreszahl I70I 
Augsburger ’ Zeicłien - - .
c) 2 glśiche Kannchen mit 1Henie 
Deckel u.AusguBschnabel mit Hal>- 
edelsteinen reich terziert. 
Augsburg. ■ .

Kathedrale

1.

2.

Gegenstand

Kelch .J- 2 ('3

MeBgerate

Materiał

Silber

i den 6 Schaft- 
mit Heiligel,

194°
des, Bev°llmachtigten 

' de^ęęrm Generalgouyemeurs:

• ...WasscJiau. , den 
bnterschrift des bisherigen B:

■mers oder seines Vertreters

806

d.Puss.es
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Erstsdhrift

Blatt 148
Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgourerneurs uber die Siche-' 
stellwig von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Boleń vc a 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestinmungen werden 
die unten naher bezeicłmet&n Gegenstande sichergestellt wid von dem 
dazu Bevoilmachtigten. ubernommen:
Ort: wąrschau

S3=s®at=ęs=sś5t3essśś=<:

Gegenstand

Kahere Bezeichnung: T«zienki SchloB

kurze Bescłireibung Materiał

1. ŁeuchterJ, J <

2,. ; n Ś-

'3. Kami mitr

4. Eaminuhr -

5. Schreibtisch/Jf /żi

6.

4 Girandolen tragende Erauen ąuf 
Saulensoekeln mit je 3 Leuchter- 
araen,Bró.nze u.Bronze vergoldet- 
zwei Łeuchter tragende Genien . [ 
auf Ejjigelń u-prismatischem Sóckćl 
vielarmige vergoldete • Łeuchter 
Figuren dunkel patinierte Brosze 
mit; Harfespielendem. j?utto 
sign."Yiger Paris"
mit opfernden festalinnen.Uhr ais 

’zylindrischer Opfęraltar gebildst
eingelegt mit -3 Laden nebenein- 
ander, Br onz ebe schlage, gesctoaft 
Beine,18.Jhdt.

Bronze

Holz

..................................... , den .4?.'7... .1.9.i.°

Unterschrift des bisherigen Eigen- Unterschrift des Bevollmachtigten 
tumers oder selnes Yertretrers: dęs ..-gerrn Generalgouverneurs:

t W I

807
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łiratschrift

ł-latt 149

Auf Grund der Yerordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Sicł.ec- 
stellung ton Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfiilirungsbestimnungen werden 
die unten naher bezeicłmetsn Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernonmen:
Ort8 - Warseh.au Nahere Bezeichnung: Hier. tarnowski
=========,:==========«==i==========================»======,====i=.=»=.==„

Gegenstand kurze Beschreibung Materiał

1. Gobelin _7 / flamischer,Ende 16.Jhdt. David u 
Abigail.reiche Bordure mit lo 
Monatsdarstellungen in 0valme- 
daillons J7o x 53° cm ‘ ।

.......... jfeTWiW.. , den ..^Ź... .12.4.0

tetwecers. ^^sjierrn Generalgouyerneurs:
en

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Tarnowski

808

Warseh.au
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latt Igo

Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgouverneurs iiber die Sicher-- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vcu 
16.12,1939 und den dazu erlassenen Durchfiihrungsbestinunungen werden 
die unten nahsr bezeichnetsn Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernonmen:

_ Warschau Nahere Bezeichnung; Josęf Potocki (Depot Bat.Mus)

Gegenstand kurze Beschreibung____________

darstellend die 4 Welttęile: 
l.Gruppe: (Europa u.Amerika 
(2 nackte, Kinder m.Atributen)
2.Gruppe: Asien-u, Afinka (weiB.'| 
u.Schwarz.Kind) MeiBen118. Jhdt. 
H. 24,7 H. 22,5

mit bunten- Asten u.Blumen-i.Relief 
durchoro chen, MeiBen,18.Jhdt.

» Hbhe:ll-32, L:3o, Br.:2o,5 cm 
mit Deckel ,Pflanzen,'Blumen u. 
Insęlęten,4 RoccocofuBe

- Prankenthal,18;Jhdt. 11:24,5 x 
Ł:29
mit Deckel, Bemalt,vergoldet.,iait

• Blumen u.Vógel,4 .Fusschen, 
Erankenthal,18.Jhdt. H: 23,5 x 
B 29 ■
mit Deckel,bemait m.Pflanzen, 
Blumen u'.Insekten,Frdśfenthal 
18.Jhdt. -Et 19,8 x H: 25,5 
nackter Knabe m.ffappenkartusche 
MeiBen,18.Jhdt. H 9 cm
Amor ais Kiichenjungę,Berlin, 
18.Jhdt. H: -8,8 cm
Portellan u.vergoldet,Bronze 
mit bunten Vdgeln auf rze-i Rem- 
Grundjin der iaitte Pigiirchen aud' 
bronzenen Asten mit bunten Por- 
zellaribluinen H 22 x L 25 x 
Bi?. 16 cm

dreiarmig,Bronze u.Porzellan
• auf. -bronzenen Asten bunte Por
ze llaiib lumen, 2 Pigiirchen,Łiei-Ben 
18.Jhdt. H 24 u. H 25 cm

toAdtew.. , den J.94a

1.2 Porzelląngruppen
% Z W

2. 4 Porzellankorbe z -Mb

3. Porzellan^^ei‘‘va'

4,

5.

6.

7

Materia!

Forzellan

Porz ell anv4ee

Porzelladyasfi.

Por z e 11 ant igurchet

TintenfaB ^z,;i

9. 2 Leuchter £

'd?S bi,srhefi8fn Sigen- Unterschrift. des Bevollmachtigten
■imers oder semes Yertreterss des.. Herrn Generalgouverneurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Józef Potocki, Depozyt MN / Józef Potocki, National 

Museum deposit

809



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

aysti-sahelft ■

-lattlpl

Auf Grund der Yerordnung des Herrn Generalgourerneurs iiber die Sic. . ' 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen 
16.12.1939 ^ad den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werde.i 
die anten naher ‘bezeicłmet&n. Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollnacb.tigten ubernoinmen:

>?arscha-tt NShere- Bezeicłmung: Josef- Potocki - (Depot iiat.Mus.j

Gesenstand

lo. 2 Biitterbuchsen

11 n ii11. Porzellanve.se

'12; 2 Porzellanvasen

13. 2 Porzellanvasen
Z^/

14. Porzellanjasse

15. GeaaJ.de J. /fi.

16

17.

18

19

kurze Beschreibung

auf 1 Heller die Zitrone- - Butte:'- 
biichse m.Blumen ii. Blatterń,Korze:.
19.Jhdt. H: lo cm DurcŁun.d.Telle: • 
23 cm
oval?mit Deckel,bunte Blumenma- | 
lerei u.aufgepresste Uoccaile '
Ornamente, 4 Biisschen,Ludwigsburj 
18.Jhdt.Hs2o,2, L:26,5 Br.18 ca
m.gemalten Tieren,Pru.chten u.
Blumen u.aufgepreBten Blumen u,~ 
Eeccocomustern,MelBea,18. Jhdt.
a) H: 23 x L: 2'1,5 xBr.:18,5 cm 
b) I-I: 23,5 x1; 22,5 x Br.:18,5 
mit gemalten Blumen u.aufgepress 
Eoccocomuster Wien XVII'l. Jhdt.
L:- 27, Br.18,5 cm
ohne Untersatz mit reicher Ver- 
goldung auBen u.irmen,gemalte 
Springbrunnen, 2 Ohren,franzbs.
um 18oo, H: 13, L: cla

Bacciarelli Marcello,Bildnis eińer 
Damę, sign. "Bacciarelli Pi ne.i t11 
38,5 x 69,5 cm
Lampi,franzós.Bildnis einer Damę 
76,5 x 6o cm
niederlilnd. 17. Jhdt. Eelsenlandscłie f t 
78,5 x 112 cm
Terschuir Łieve Pietersz ,Schiffe. 
auf d.hileere,sign."Lieve Verschuir- 
feut" 58,5 x 33,5 cm
wijnants Jan,Landschaft m.Stafface 
59 x 79 cm

Materia!

Porzellan

i ;ein

01 auf Lw.

Ol auf Holz

Ol auf Iw.

£
7

.^schau den i940 J
tS^rod^seSes^ertrfters:8611- des, B^ollmachtigt

810

Porzellanve.se
GeaaJ.de
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Brstschrift

'.latt
Auf Grund der Verordnung des Herrn Generalgowemeurs iiber die Sicher ■ 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen. vom 
16-12.1939 und den. dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werdcn 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen: (Depot Kat.iluś.)
Ort i iVarsch.au Nahere Bezeichnungi Radziwiłł Sammlung

Materia!kurze BeschreibungGegenstand

3. -Teebiich.sejż Z Al'
•e

4. Porzellanknię

Porz ellanvase

Tisch ZJj

7. 6 Sessel /?'

8. Bild ź:

9.

lo

11.

mit Deckel,Kalifmąrmsszenen,vio- 
lettę Blutnen1Vergoldg.ara. Rande

. MeiBen,18. Jhdt. H: 18, Br.12,6 
mit Beckel,gemalte Tierszene ml 
Landschaft,goldenes Netz u.
yergoldeter Rand,IweiBen, 18. Jhdt i

H 21, Br.14 cm
mit beckel,rotgemalte Kaufmanns- 
szene.goldenes Netz,vergoldetęr 
Rand,ŁieiIJen,18.Jkdt.H:lo,5 cm 
Br. 7,2, T. 4,9 cm-
mit Deckeljbunte Chinoiserie, 
Yergoldungen,MeiBen,18.Jhdt.
H: 2o,5-Br. 13 cm- 
klein,bunte Landschaften, 2 Ziegsn- 
kbpfe ais Henkel ,ŁieiBen, 18.Jhdt.
H: 14, Br.9,5 M 
viereckig aus Eibenholz,auf ■ d. 
Tiscnplatte eingesetzter Teil m. 
Zeichnungen unter Glas,Bronzen, 
18.Jhdt. 78 x 97,5 x 58,5 cm 
aus NuBholz,durchbrochen m.
Roccocoornameńten, Engl, 18_. Jhdt. 
Bacciarelli Marcello,Bildnis d. 
J?rau Szaniawska,53,5 x 41 cm 
Le Mpine Btancois (Art d.) Venus 
u.Amor,92 x 112 cm 
deutsch,18.Jhdt.Bildnis eines 
Maim.es i.roter Iiiitze,75,5 c 57 <-m 
Preti Domenico,Anbetung d.Hirten 
148 x 197 cm

Porzellan

:oiz

01 auf. Iw.

2

5

6

Z

, den.
erschrift des bisherigen Eiger.-
-rs oder selnes Vertreterss

^g/prsńh.rift des Beyollmachtigten
/-aesr

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zbiory Radzillów (Depozyt MN), Collection of 

Radziwiłł family (deposit of the National Museum)

811

iVarsch.au
Maim.es


DOKUMENTY Straty kultury polskiej

. Erstscbrift

die ^ten9naher be2e“LeterGe^n^aMU^SSbestimni“sen werdon 
sichergestellt und von dem

ggi i ocŁi
kurzę BeschreibungGegenstanć Materia!

1. PorzellaavęSe*x'J

2. Porzellartasse

3. Gemalde

mit Deckel u.gemalten bunten 
Blumen.auf d.Deckel plastisch 
Schaf,Korzec,18.Jhdt.H: 23 3 
L: 35, Br.21 cm
ohne Ujitersatz.gęlber Grund, 
Guirlande aus Weinrańken mit 
»ęrgoldungen,l<;onogr. "D.B." 
Korzec,Anfang lę.Jhdt. H:7,4 
L:- 8,4 cm ■
Eobert Hubert (Art d.) Wasser- 
f811,72,5 x 78. cm

Porzellan e Ln

01 auf Lw.

Geueralgouverneurs
des

IQM.
Unterschrift des bisherigen Eiger 

e?s oder seines fertreters:

812
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Erstschrift

1 :tt 154'

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurś iiber die Sicher ■ 
i Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polan vom

io.12.1939 und den dazu erlassenen Purchfuhrungsbestiinmungen werdon 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Beyollmachtigten iibemommen:

- Francisek Potocki
Nahere Bezeicłmung: (Depot Nat.Uus.)

1.

2.

5.

4.

5.

Gegenstand

Schreibtisch

Koinmode //' f

Gemalde X

kurze Beschreibung

aus Palisander-u.Bosenłiolz mit 
reichen Intarsien, oben Ladę u. 
Klappe, unten Doppeltiir, Hischplatt i 
aus-Marmor,vergoldete Bronzeń, 'I 
IS.Jhdt. 14o x 1o2 x 44 cm ■
ańs Rosen-u.Palisanderholz,oben 
einfache,unten Doppeltiir In
tarsien ebenso an. den Seitenf lacł s 
Intarsien,IS.Jhdt. 4 2 3 jc 77 x 32 
aus łiahagoniholż mit 3 Schubladei. 
Intarsia,Bronzen,Tischplatte aus 
Marnior, • IS.Jłidt. 79 x 8o x 51 xm 
Hutin Charles,Schlałende Frau 
77 x 55,5 cm

Materia!

Holz

ten

e

, den
Jnterscłrcif-t des bisherigen Ei gen- 
'■■rem oder seines Yertreters Bhterschrift des Bevollmachtigteu

-'ss Herm Generalgouverneurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description:Franciszek Potocki (depozyt MN) / Franciszek Potocki 

(deposit of the National Museum)
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DOKUMENTY Straty kultury polskiej

l.tt 155
der Yerorduung des Herm Generalgouvemeurs iiber die Siche 

Ifi^p^om011 5u5stw®1,keli na besetzten Gebiet des ehemaligen Poler vom 
die uńfpn^n"hd d^n erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werdon 
dazu sidhergestellt und von dem

Ort» ■Varscb.au 
= = =a ======—=—== —=d==:=:= 
______Gegenstand

1 • Gemalde /■S

2. ” -J'

5. " l

-—Udarze Besohreibung

hollandisch,17.Jłrdt. Stillebea 
57 x 84 cm Pep.Nr.182244

hollandsich,i7.Jhdt. Stilleben ■ 
cregenstucK’ zum obigeiu Bild
Dep.JSTr. 182245 58 x 82,5 cm’ '

Co™elis Vah Pep.srr.
182241 1Jo x 98,5 cm

Materiał

01 auf Lw

• f f (jen
;?jerschrift des bisherigen Eiger- TrrTHorschl>3 p ..

oder seines Tertreters* a-- tt “es Bevollmacłrtigt 
oP_______ " 4'$^“^™' 'jeneralS°wemeurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Kolekcja Zofii Potockiej (depozyt MN) / Collection of 

Zofia Potocki (deposit of the National Museum)
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~.Tatt 156
Aut Grund der Terordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die oiche. 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vca 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werdcn 
die unten naher bezeichneten Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu BevoHma.chti.gten ubernommen; , . , Sammlung Adam Tarnowski
Ort; '.'/arschau Nahere Bezeicłmung: (Depot Kat.Mw ~ 

1=s = = = = = = = = = === = == = = =: = = = ===t= = = =-=>.= = == = 
kurze Beschreibung_______________

hollandisch.,17.Jlidt. Plucht naci. 
Agypten 114 x lo2 cm

italienisch ,1?•Jhdt.Łandschaft 
in der Art d.Salvator Bosa . 
76 x ló§ cm
nordital.17.Jhdt. Pieta 
92 x 72 cm ,
italienisch, 18. Jhdt.Biickkehr d. 
verlorenen Sohnes, 36 x 43 cm
Roos Philipp,Bócke i.tandschaft 
mit Huinen, 91 x 73 cm
Savery Hoelant,Paradiesdarstelluig 
132 x 185 cm
spanisch.,17.dhdt. zwe-i Apostel 
47 x 4o cm

Gegenstand Materia!

1.

2.

3.

5.

6.

7

Gemalde A
2

2. 31
/<!

01 auf w

, den $$

I .iterschrift des bisherigen Ej gen 
•r-ara oder seines Yertrcters

jĘschrift des Bevollmachtigte_.

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Kolekcja Adama hr. Tarnowskiego / Collection of 

count Adam Tarnowski
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Erstscłirift

l-tt i.y?

1^Ver2rdnyns des Her™ Generalgouverneurs iiber die SicL- 
16 12^939 ^dXn'’Tken bssetet“u Gebiet des ehemaligen Pol en vc'; 

■ n»r as'snet OurohfiihrungsbestiMnungen werdea 
Sięke^estellt und von dem

-Gegenstand
1. lli-hize;! P- J

____ kurze Beschreibung_______  
o Kistchen mit antikeń u. 
modernen Mimżen u.Medaillen
bierzu ęin Kistcłien mit zugehdri- 
gem Inventar. .
Bie Kisten bnthalten den gróBeren 
■lei! d.ehemalig.Saiumlung.Ein Jei‘! 
«?ąr anlasslich. d.BeschieBung d. 
Siadł' abhanden. gekommen; ein 
kleinerer minderwertigez? Teil 
blieb zuruck.

Materia!

ISApjSJWPPJW. , den

des ®evoll®achtigti 
&eneralgouverneurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Kolekcja monet państwowej mennicy w Warszawie / 

Collection of coins of the polish State mint
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ErstsehrŁCt

l.ytt 158
Ayf Grund der Terordnung des Herm GeneralgouverneurS iiber die Sicher ■ 
stellung von Kunstwerken. im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen IJurchfuhrungsbestiinmungeii werben 
die unten nałier bezeichneten Gegenstande sicłiergestellt und von dem 
dazu Bevollmach.tigten ubernommen:
Ort; Warsch.au 
==—= =X=—S== = =»==s a: cł 
________Gegenstand

Wahere Bezeicłmung:
kurze Beschreibung

Sammlung Y.Silbermiinseii 
aus jddisćłieni Besitz
= =3=3== = === = =□== = = = = == = = = = = :

Materia!

Łfiitizeii ubemoifflnen 
ubernoinmen. S.D. in 'ferschau.-Ohne Angabe der Anzahl

..'fóręftw. , den . . 1^°
.rschribt des bisherigen Eiger.- I 
■rs oder seines Verbre+^ers:^

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Kolekcja srebrników, własność żydowska / Collection 

of silver coins, jewish property
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grstschriJt;

latt 159
Auf Grand der Verordnung des Henra Generalgowerneurs iiber die Siche 
16 1?7iw'On^’5‘S’;'iTker' besetz'fcen Gebiei des • ehemaligen Polen vć-a 
dii dxD erlassenen Durohfuhrungsbestimmungen werden
dL^olStilte^^rao^^r8^"6 si^eStellt rad von dea

5arscito. Hahere Bezeichnnne-; l;1Lm33;'-™luilg aus Eozlowka 

kurze BeschreibungGepenstazid

iibemoamen voia S.D, lublin, oime Angabe der Zahl.

I

Materia!

J...SfarsehaB.. , den i^o
icerschrift des bisherigen Bigę".. -pt- ..-•-rs oder seines Vertret“rs: des Bevollmachtigt,

ne®ĘBVreneralgouverneurs:
f£

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Kolekcja monet z Kozłowskiej / Collection of coins of 

Kozłowska Street
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-J.gt 16 o

^run<^ &e3? Verordnung des Herm GeneralgouverneurS iiber die Sicher- 
^uns^wei’^en i® t>esetzten. Gebiet des ehemaligen Polen ■tfoin.

19 •'12*1959 den. dazu erlassenen Durchfuhrungsbestiimungeii werdon 
aie unten naher bezeicłmeten Gegenstande sięhergestellt und von dem. 
dazu Bevollma.chtigten ubernommen:

Materia!

Munzsammlung der TTni- 
=&arąiAą>U=k_^li^======x

Kleine Sammlung von 
X 3P?

Silbermfinzen umrollstandig iibernc nmęn.

.............JfpfPPiW. , den .. ASftp
Unterscłmift des bisherigen El 
nsiers oder seines Yertaeters:

Nahere Bezeichnung:

kurze Beschreibung

Ort; ;7arschau 
= = ===~ ~—== =« at ss ss =i ==: 
________Gegenstand

U^t&^^chrift des Bevollmachtigt<4. 
Generalgouverneurs:

g. ■

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Kolekcja monet Uniwersytetu Lubelskiego / 

Collection of coins of the Lubelski University
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latt 161.

Auf Grand der Terordnung des Herm Generalgouverneurs iiber die Siche 
5u5stw?rken im beaetzten- Gebiet des ehemaligen Polen vca .

Lb.i8.1y5y und den dazu erlassenen Durchfuhrangsbestinmiungen werdsn 
,uSten1?a??e?J?ezeichnetan Gegenstande sichergestellt und von dem 

aazu 13evollmachtigten. ubernommen:
Ort; Sarschau

i.

Gegenstand 
Gobelin J? m-

2..

3. i

4.

Nahere Bezeicłmung: Kdnigliah.es' SchloB 
===~====='====<================—_

kurze Beschreibung____________

flamiśoh,!?. Jhdt.Schiffe auf' d. 
Meer, vorne Merkur,seitlich 
Saulen.Bordiire geometrische 
Pflanzenranken 355 x 51o cm
franzoś.18.Jhdt.Vase ’ mit Blumenj 
straufi i.einer Garteńlaube, li ch b- 
bląuer Grand J2o x 14o
iranzbs.18.Jłidt.Va.se mit Blumen- 
strauB i.Laube,Grand lichtblau 

' 33o x' 145 cm
franzbs.18. Jhdt.Vase m.Blumen— 
strauB- i.Laube,an den Seiten 
Putten,Grand Lichtblau,Bordiire 
Sosen aut dunkelblańem Grand 
325 x 33o cm

Materia!

die drei letzbbeschriebenen Stficke gehbren zusammen.
Gobelin

T

flaiaisch, 17. Jłidt. Biblische Sz ene 
breite Bordiire v.Blumen u.
Siiichten 416 x' 52o cm
flamiscii (Briissel) 17. Jłidt.seitl. 
Saułen;dargestellt Archimedes,ot < 
Architektur.Kartuschen,Prachte
456 x 425 cm sign."B.O.B.Jan Hat;

f ltĄoi s ch, 17. Jhdt. Mythol c gi s che 
Szene:Kymphe mit Kind unter 
Baumen m.Landschaftsgrand.Breite 
Bandurę mit Banken u.Masken 
4oo x 485 cm
Plamisch (Briissel "B.U.B.) Triumpf- 
zug ,im Hintergrand Insehrift: 
"Misi Dom aedificarit in vanum..' 
to 166o" Bordiire m.Putteh,Priicht<n 
u.Kartuschen 8oo X 478 cm

en

s’.'

............... yarschąu den 194o^ J-

Unterschrrft des bisherigen Ej 
rmers oder seines Yertreterss

A
eo <

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek Królewski / Royal casle
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Brstscłirift

Blatt 162
Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgouverneurs die ficher-- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Pole ■ 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von ae^ 
dazu Bevollmachtigten ubernommen:
Ort: darsćhau Hahere Bezeichnung: Kónigliches Schlofi

Materia! ..Gegenstand kurze Beschreibung

9. Gobelin. T fldmisch, ;7,Jhdt.Rómische Lager- 
szene . Vor elnem Zelt eine Wund- 
verbindung. ‘Bordure mit geometr

. schern Pflanzeniauster. 29o x 35°

1o. flamisch, 17./18.Jhdt.Landschaf :s- 
verdure. Im Hintergrund Archi-: 
tektur, unten Vógel, Bordure m, 
31umen und Priichten auf braunem 
Grund . 260 x 430. '

11.

12

flamisch, 17.Jhdt.Pragment.
Moses und A^ron. Ohne Bordure. 

'245 X 195.

flamisch, -.7. Jhdt, Samson mit 
dem Stadttor. Bordure mit Blu- 
men u.jpriichten auf grauem Grund. 
In den ficken allegorische Ge- 
stalten. Oben Inschrift
" Surrecit Samson ...."425 x 575

13
i, flamisch, 17. Jhdt.HomischeSze

fie, 2 Eitter, im Hintergrund 
Heerestruppen. Unten .';appęn u. 
lat.Inschrift "Nisi Dom aedi- 
ficavit domurn. " 465. x 21o.

14. Kilim J{- geometrische Pflanzenauster. 
Der Grand mit roa-blauen und 
weissen Streifen. 418 x 353.

15.'Gobelin && 1'ranzosisch, Anf.19*Jhdt.Aiibus- 
son. In kirschróten Grund 
Kartuschen und Blwaen. 795 x 5Z °

16.Teppich £.

.... , den
llnterschrift des bisherigen Eigen- 
:imers oder seines Yertreters:

persien. Palmettenmuster in 
weisslichem' Grund. Bordure mit 
genmetrischen Ranken auf rotem 
Grand, 41
•VZ- $

chrift des Bevollmachtigte:s 
Generalgowerneurs :

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek Królewski / Royal casle
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Brstschrift

-latt

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgowerneurs iiber die Sicher 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vti 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Ihircłrfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu BeYollmacłrtigten ubernommen:
Ort: ..rarschau Nahere Bezeichnung:

kurze Beschreibung
Kationai Museum Sarschau

Gegenstand

1 • Gobelin I8"^t.Tyaęąhausfab- 
in^der Mitte und am Rand^Kdrbe

I

Materia!

,;rik;in Grodno. /Blauer, GruńdP 
in der Mitte und am Bana Korbę 
mit Bluinen und Eriiohten. In den. 
vier Ecken Blumenvasen. Bordure 
mit Blumenranken auf ' gelbgrauem 
Grund. 400 x 400.

russisch, 18.uhdt. Amerika;
Indianerin mit Kindern auf dem 
Thron sitzend unter Baldachin.
Unten Blumenfriichte, Scbild, 

Efeil und Kocher. 563 x 183.

franz.Aubusson, 19.Jhdt. Auf 
weiBem^rund in der Mitte das 
Wappen der Potocki. Inschrift 
, Sentum-opponebat scutis."Urn 
das ifappen Blumengirlanden. 
Breite Bordure mit weiBen und 
griuien Bluiaen. 64o x 675.

fl./misch, 16.Jhdt.uit Wappen v. 
Dymitr.Chalecki. Lowenjagd, 
riickwarts SchloB. Bordure ann 
Eriichten und Blumen. In den 
Ecken Ą.Elemente, 397 x 445.

flamisch, :6.Jhdt. Ausfahrt zur 
Jagd. Im Hintergrund Łandschaft 
mit SchloB. Bordure von Blumen 
und Blattranken. 356 x 398.

holllndisch,18.Jhdt.Verdure 
Garten. /orne Vógel, rtickwarts 
Aussicht auf kleines SćhlóB. 
285 x 390 .

franzosisch urn 1700. Verdure~i

W^r^od^s^e^yert^^rs-2^ des/^ollmachti^
«ero_eT;ers. kGeneralgowerneurs:

2.Gobelin

3.Gobelin

4.

5.

6.

7.

Gobelin

Gobelin

Gobelin

T

//

W*

k.

gobelin  f-

■Sfeenaobaa • • , den 

7 ®

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: MN / National Museum
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Erstschriit

Flatt 164

Auf Grund der Verordnung des Herm Generalgourerneurs iiber die Sicł.er- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vcn 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommen:
Ort: .'/arschau Nahere Bezeichnung:samm4ung National i.iuseum

8

9

Gegenstand

Gobelin /jL ZS-S

Kilim

10.

11. Gobęlintapete

12. Gobelin-rStickerej

13. Gobelin-rStickerei 
/ 2$

kurze Beschreibung

Garten mir Architektur. Vorne 
Vógęl, im iiintergrund in der 
iaitte Springbrunnen. Bordure mit 
Blumen- u.Eriichtengewinden.

,32o x 373.

polnisch 18.Jhdt.Von der Fab- 
rik Chorochow. Brauner Grund, 
in der Mitte ein Medaillon mit
Lorbeer- und HLchenblattern . 
In den Ecken Blumenstrlufie. 
Bordure mit Blumengirlanden. 
21? X. 214.

polnisch. 18.Jhdt. WeiBęr 
Grand, darauf Blumenstrausse 
und Girlanden, dreifache Bor
dure (blau-griin-blau) mit Gir- 
landen, 236 x 2o2.

Seide mit Gold- und Silber 
durchwirkt. Geometr.Ranken. In 
der Mitte eine Rosette. 2o6 x 
145.

Stickerei mit Blwteh wid P 
In der Mitte groBe Rosette 
zwischen Bluniengirlanden. 
342 x 250.

polnisch, 18.Jhdt. Blumen, die 
poln.Wappen "Ciołek und Saiason' 
Pflanzen imd Blumenraustęr. F 
blau und gelbbraun 2oo x 2?o

Materiał

en.

’arl ien :

TiSclituchy polnisch. Auf dem 
griinen Tu che bunte Stickerei 
In der Mitte Monograma K.D.K. 
J.T.,unter Krone Datum 1736. 
212 x 145.,v^....V.194o

Unterschrift des bisherigen Eigen- U 
tumers oder seines Yertreters:

den

.OS Her:
j.ft des Bevollroachtigtc. 

eneralgouverneurs:

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Kolekcja MN / Collection of the National Museum
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ratechcift

-'-tt .165
Auf Grund der Verordnung des. Herm -Generalgowerneurs iiber die Sicher 
ctellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vom 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durohfuhrungsbestimmungen werden 
die unten nnhe-n bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten iibernommen:
Or1_. Garschau

________Gegenstand

Nahere Bezeichnung: Sammlung Hątionalmuseum, __ =====U==SS====================t«a*sfea±
kurze Beschreibung Materiał 

14. Gobelintapete

15. Kilim J/. Z fS

16. Kilim ZfZ

17. Kilim i Z-

Polnisch, 17./18.Jhdt.App1 ikat i o 1 
von bupten Tuchstucken, In der 
iliitte Jappen ''ŁeliwaNBlumen- 
muster, 255 x. 188. 8

Polnisch, lę.Jbd-t.- Auf braunem 1 
und rosa Grund grofie Pflanzen

und bunte Blumen.- 24o x 16p.

Ęolnisch, 19. Jhdt. Scłiwarzbraunei 
Grund. In der aitte BlumenstrauE. 
/km fiande bunte-Blumen. 535 k -3'12!.

polnisch, 19.Jhdt. Ąuf dunlcel- 
braunem Grund groBe bunte Blumer, 
und Blatter. In der Sitte groBez 
KosenstrauB. 2o_ x 163.

.... iWhPtoP... , den . . J-9.4o
Unterschrift des bisherigen Eigen- 
tiimers oder seines Yertreters:

Unters2jMć„r 
des 
(z
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Slatt 166
Auf Grund der Yerordnung des Herrn Generalgouverneurs uber die Sicher- 
stellung von Kunstwerken im besetzten Gebiet des ehemaligen Polen vcr 
16.12.1939 und den dazu erlassenen Durchfuhrungsbestimmungen werden 
die unten naher bezeichnet&n Gegenstande sichergestellt und von dem 
dazu Bevollmachtigten ubernommeni
Onts Warsćhau Nahere Bezeichnungi K6niglich.es SohloB

4.

5-

Gegenstand
Gema

kurze Beachreibung
. Lde yon Bernardo Canaletto

Warschau von Pragę aus. Die 
Stadt Warschau in voller Aus- 1 
dehnung liings der. Jeiohselufer 
datiert 1?7o, 01, Lw., 26o x 1721.

Warschau von der Weichsel aus. 
Im Yordergrund' holzerne Yor- 
stadth user, ruckwafts .die 
Krakauer Yorstadt. In der i?erne 
die Weichśel. 01. Lw.173x261.

Warschau vón der SchloBterrasse 
aus miii Reitschule. Riickwdrts . 
die Krakeuer Yorstadt. 01.Łw. 
165 x 268.

Bernhadrdinerinnenkirche in 
Warschau, Vom Krakauer Tor aus 
mit.der Gigismundsaule. Ol.Lw. 
195 x 172.

Weichselauen von Ujazdów nach 
Wilanów.
Yorne links^Dame und Herr zu 
Pferde mit Laufer, rechts Yieh- 
herde. Im Hintergrund weite lar< 
1 , ". . ' - ■ - -
iil,Lw.173 x 246.

Materia!

________ d-
schaft, riickw.-.rts Schlofi Wilancw.

Wahl des Kónigs Stanislaus II.
August.
Yorne .<iirden.tr ger, riiciw rts 5 
penparade. Ausblick auf Warschs 
dadiert 1776. 0l-Lw.174x249.5.

rup- 
u,

Weichseląuen bei ScliloB Laziehli.
Yorne Reiter u.Yiehherde, riicki> 
die Schlófier Ujazdoi? u.Belvede

. rts unter Bi lumen 
re 01.Lw.149x244.

.... itej-schau... , den . . .1.9,4.o
Unterschrift des bisherigen Eigen-, rscbrift des Bevollmachtig’. 
tiimers oder seines Yertreters: ^^ItósFJjgrrn Generalgouverneurs:

1

2

3

6

7

7

Miejsce / Place: Warszawa / Warsaw
Bliższe Określenie / Closer Description: Zamek Królewski / Royal castle
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Warszawa, dnia ....Ui?,...Si.ó.2^ni.a.....194 -&.r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO KULTURY i SZTUKI

NACZELNA DYREKCJA 
MUZEÓW i OCHRONY ZABYTKÓW

PI Małachowskiego Nr 3
telefon 8-75-86 i 8-75-87

L. dz..±(?J^/46/Z^^t4z

DO

Biura Rewindykacji i Odszkodowań 
Wojennych przy Centralnym Urzędzie 
Planowania.

'Warszawa

ul. Grochowska Br, 274 - 6

W odpowiedzi na pismo z dn. 31,VII«br. Mr.BRO/OP/1562/492/ 

15191 Ministerstwo Kiltury i Sztuki/Ńaczelna Dyrekcja Muzeów i Ochron; 

Zabytków/ komunikuje, iż jej zdaniem chodzi tu prawdopodobnie o przeć 

mioty, stanowiące własność b. arcyksięóia Stefana Habsburga z Żywca, 

który w czasie okupacji był przez niemców aresztowany.

Stefan Habsburg był obywatelem polskim i puł kornikiem 

Wojska Polskiego.

Wydział
Trrybylo dnia

NACZKLKY DYREKTOR ę 
Muzeów i Ochrony Zabytków

w/z /

D V
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DER GENERALGOUVERNEUR
FUR DIE BESETZTEN POLNISCHEN GEBIETE

DER SONDERBEAUFTRAGTE
FUR DIE SICHERUNG DER KUNST-UND KULTURGUTER

KRAKAM. oe»

Aktenvernierk I

Aus dem Anlaas der Eroffnung des SS-Kasinos 

durch. den Jteichsfiihrer SB, wurden zur Ausschmuckung 

vom "Sonderbeauftragten fur die Sicherung der Kunst- 

schatze" nachstehends aus der II. Wahl aus dem National- 

Museum in Warschau stammende Kunstgegen.sta.nde und zwars

2 Gobelins darstellend Landschaftsverduren 
18. Jhdt.

ale Lsihgabe zur Verfiigung gestellt.

Krakau, den 18.4.1940.

Adnotacja
7. racji otwarcia kasyna SS przez Reichsfuhrera SS (naczelnika rzeszy SS) zostały następujące 

dzieła sztuki drugiej kategorii pochodzące z Muzeum Narodowego w Warszawie, w celu 
udekorowania „Pełnomocnika ds. zabezpieczenia skarbów kultury”, mianowicie:

2 Gobeliny przedstawiające krajobrazy w zieleni, XVIII w. jako depozyt oddane do dyspozycji.

Adnotation
By reason of the opening of the SS mess by the Reichsgovernor the following works of art of 

second choice originating from the National Museum in Warsaw were madę available as deposits 
for decoration by the “Plenipotentiary for the safeguarding of works of art” namely:

2 Arrases representing landscapes in yerdures, 18th century

829



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

Z)er f)ól)ere /p unb -Polijefftibcer
im ©eneralgouuetnement firatau, Ben 24, 3. 1944 

Iteglerungsgebfiuiie

33.: IVa Az.: V 4/8752/44 Pe/Bs.
(bel RfltFantwort bitu angeben)

Betr.: -
Bezug: Dort.Schreiben vom 25.Februar 1944
An die :?uv,
Hegierung des Generalgouvernements
Staatssekretariat . i.tsnat
Amt fur die Pflege Alter Kunst
Ł r a k a u 20 Eingar^ 3 'rf
AuSenring 4o z|. Anjagen.

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 25.2.44 wird mitgeteilt, 
daB naeh ffiickfrage im Fiihrerheim des Hoheren H- und Polizeifiihrers 
sowie im Fiihrerheim Gotenstrafie die von Ihnen angegebenen Gobelins 
nlcht vorhanden sind. Bach den hler vorliegenden Aufzeichnungen 
sind auch solche an den Truppenubungsplatz Dębica nicht abgegeben 
worden.
Es wird daher um Mitteilung gebeten, an welches W-Kasino obenge- 
nannte Gobelins abgegeben wurden bezw. um Zusendung einer abschrift- 
lichen Empfangsbestatigung, damit von hieraus weitere Schritte un- 
ternommen werden. ,, , ,  ,

Der Hohere H-l und Polizeifiihrer
- Ye^altuHg* -

eooseb H- Haupt s turinf uhr e r.

Do Wiadomości: Rząd Generalnej Gubernii
Sekretariat Stanu: Urząd Ochrony Zabytków, Kraków 20 Obwód Zewnętrzny 40.

Odnośnie Pana pisma z dnia 25.02,1944, zawiadamiamy iż według udzielonej nam informacji 
przywołane przez Pana Gobeliny nie znajdują się w rezydencji starszego naczelnika SS i policji 
a także w rezydencji dowódcy przy Gotenstrasse. Według tutejszych dostępnych notatek nie 
zostały również oddane do placu ćwiczeń wojskowych w Dębicy.

Dlatego zwracamy się z prośbą o określenie do jakiego kasyna SS wyżej wymienione gobeliny 
wydane zostały lub o nadesłanie kopii potwierdzenia odbioru; aby na tej podstawie poczynić 
dalsze kroki.

Starszy Naczelnik SS i Policji
- Administracja -

SS Hauptsturmfuhrer.

To: Government of German-occupied Poland
State secretary: Office for ancient art preservation, Cracow 20 outer ring 40

With reference to your letter of 25.04.44 we let you know that after inąuiring in the residence 
of Senior SS and police head and the residence in Gotenstrasse the arrases you mention are not 
to be found there. According to our evidence, they were neither delivered to the training centre 
in Dębica.

Therefore we ask for informationb, to which SS mess the above-mentioned arrases were issued 
or sollicit you to send us a copy of an acknowledgement of receipt, so that we can proceed further.

Senior SS and police haed
- Administration - 

SS-Hauptsturmfuehrer.
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WIENER

BOro und Wark«llH«> 
1/1, HOFBURG, REICHSKANZLEITRAKT 

(geganObw dar allen Burgwaclie) 
FERNRUF R 2 91 45 

POSTSCHECKKONTO WIEN 273 80

iiber dia iu 
Tapis serien

GOBELIN-MANUFAKTUR
HOFBURG

WIEN, den FZ 1.944

Aufstellung

a er NieneS Gobelin-Kunufuk tur befindlichen
a .us Besitz das Gener.ilgouvernements in
Kraku.ii jhezw. Warachau.

1 .) Jakob Serie,Kat.Ur.435-442 «' 8 Stiick 
2 .) Troja Serie,Kat.Nr.426-432 ................................ t- 7 "
3 .) 2 Verdureń mit Bisohofswappen,Kat.Nr.444 u. 4464*2 "
4 .) 1 Triumphzug Kat.Nr.453 /;■ 1 "
5 .) 2 BlumenrGobelins,Kat.Nr. 459-461 ..... i*- 2 "
6 .) 1 Ameriku-Gobelin,Kut.Nr. 464 1
7 .) 1 Abigail-Gobelin,Kat»Nr. 424 1 .,./*»! "
8 .) 2 Folen-Teppiohe,Kat.Nr. 478 u.479 2 "
9 .) ł Arohimedea-Gobelin,Kat.Nr. 455 Ki "

10 .) 2 gusserst zerrissene Gobelin® mi. ^rossen 
J?ehlteilen,aus dem altan Testament,Kat .Nr.
II W.M.278,279 P2 »

11 .) Fragment si es sohadhaften Perser (sogeu.Jagd- 
teppichs) Kat.Nr. 468 .................... . . . . ^1 •

IS
l» its&Kśsi1 X 

Pj
■Pz

Zestawienie
Dotyczące znajdujące się w wiedeńskiej manufakturze gobeliny będące własnością Generalnej 

Gubernii w Krakowie, bądź Warszawie.

List
of tapestries to be found in the Vienna textiles belonging to the Goverment of German- 

occupied Poland in Cracow or Warsaw
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M. 38/40

Bestatigung

Der unterzsichnete Direktor des Czartoryski-Museums in Krakau 

bestatigt irom Sonderbeauftragten fur die Sioherung der Kunstsehatze 

folgende Gegenstande aus dem Kunsthistorischen Institut der Jagiello- 

nischen Unirersitat ubernommen zu haben:

1. Eine Spindeluhr mit Goldmanie1, Mitte XVIII Jahrh.
■< 2. Eine Gol^óse, am Deckel ein Monogramu in Brillanten. XIX Jahrh.

3. Eine Porzellanfigur "August des Starken". Meissen,!!. Yiertel 

des XVIII Jahrh.

Er verpfliohtet sich, diese Objekte auf Aufforderung dem Sonder - 

beauftragten zu ubergeben- i

ZARZĄD MUZEUM yj/1 Z .
KSIĄŻĄT CZARTORYSKI 07

‘ W KRAKOWife ----
(_/ Dr.Stefan S.Komornicki

Direktor

> PotwierdzenieJl: - - - ■
Niżej podpisany dyrektor Muzeum Czartoryskich w Krakowie 

zaświadcza że przejął następujące przedmioty z Instytutu Historii 
Sztuki UJ od Pełnomocnika ds. zabezpieczenia zabytków:
1. Zegar wrzecionowy ze złotą szatą, połowa XVIII w.

2. Złotą puszkę, na wieczku Monogram wyłożony brylantami, XIX w.
3. Figura porcelanowa „Augusta Wielkiego”, Miśnia, II kwarta! XVIII w. 

Zobowiązuje się te obiekty przekazać na wezwanie Pełnomocnika.

H / Acknowledgement

| ■ The undersigned director of the Czartoryski Museum in Cracow acknowledges 
|| . taking over from the plenipotentiary for the safcguarding of works of art following 

HEUł items from the Historical Institute of the Jagiellonian University:
1. Spindel clock in gilded coat, half of the XVIII century

2. Golden box, with a monogram incrusted in brilliants on the lid, XIX century
3. A porcelain figurę of “August the Strong”, Meissen, second ąuarter of the XVIIIth 

century.
He engages himself to hand out these items on reąuest to the plenipotentiary.
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■ - ' ' 7 -

AMT DES GENERALGOUYERNEURS 
Ftte de besetzten polnischen gebete

a h. m s s c h. ę i n

uber vier Stiick Eisentruhen(Kaśsen),wi che der 
der Jagreloniscrien Bibliothek iiberiiowieii hat 
geben wurden und zwar:
Eiserne Truhe Pz. S.W. 2174

■" Ps. S.7. 1229
’’ Ps. S. 2248
" ohne lir,

gefertigte vom Depot 
bezw.von biesem iiber-

Krakau urn 12. Dezember 1940

. 07- n
n’fvki'3Y>'SK\cM

Protokół Odbioru

4 żelaznych skrzyń (Kassen) które zostały przejęte / wydane z magazynu Biblioteki 
Jagiellońskiej, mianowicie:

- Żelazna skrzynia Pz. S. W. 2174
“ 1229
“ 2248

“ “ “ bez numeru

Kraków, 12 Grudnia 1940

Acknowledgement of receipt

of 4 iron coffers (Kassen) which were taken / handed over from the store-rooms of the library 
of the Jagiellonian University, namely:

- Iron coffer Pz. S.W. 2174
1229
2248
without number

Cracow, 12 December 1940
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DES GENERALGOUYERNEURS
FttR die besetzten polnischen gebiete

Der Sonderbeauftragte 
r dle Sieherung' der Kunst- und Kulturguter

Krakau, den 20. August 1940.

Pbei-gate- Ubernahiasschein.

von 137 (EiidiundertsiebenunddreiBig) Biichern, welche 
vom Depot der Jagiellonischen Bibliothek tibergeben bezw.
ubernonmen wurden.

£ $

KSUŻĘCO METR0FOLWAŁRA SWA
•/* KRAKOWIE.

X;. vn 
H {? n !

Pokwitowanie odbioru

137 (sto trzydzieści siedem) książek, które z magazynu Biblioteki UJ wydane / przyjęte zostały.

Acknowledgement of receipt
of 137 (one hundred and thirty seven) books, which were delivered / taken over from the store- 

rooms of the Jagiellonian Library.
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Das Stadtische Krakau, den 24 Juni 1940.
National-Museum

in Krakau

Bastatignng;

Die Direktion des Stadtischen ^ational-MuseumjB bestatigt 
hiemit, dass sie von der Abteilung fur kulturelle Angelegen- 
heiten des Generalgouvernements aus dem Depot im neuen Gebaude
der Jagiellonischen Bibliothek das Irwentar des Museums, d.h.
Buch- und Zet telinventar

Direktor des Stadtischen 
National-Museums in Krakau

KRAKAU
ZABZĄD MIEJSKI

mi-t Beilag-

w KRAK<
61

Pokwitowanie

Dyrekcja miejskiego Muzeum Narodowego potwierdza niniejszym pismem, że otrzymała 
z powrotem od działu ds. kultury Generalnej Gubernii z magazynu w nowym gmachu biblioteki 
UJ inwentarz muzeum, czyli inwentarz książkowy i kartkowy oraz także drukowane katalogi 
z dodatkami.

Feliks Kopera, Dyrektor miejskiego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Acknowledgement

The management of the National Museum acknowledges herewith the recovery of the museum 
inventory i. e. inventory of books and cards as well as the printed catalogue with appendices from 
the storehouse in the new premises of the Jagiellonian Library from the department for cultural 
matters of the Government of German-occupied Poland.

Feliks Kopera, Head of the municipal branch of the National Museum in Cracow

835



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

ZARZĄD MIEJSK 
W STÓŁ KRÓL. MIEŚCIE 

KRAKOWIE 
MUZEUM NARODOWE

lh''Vk'L

®ys«Hof 
Staaum Ńarodewegc

Dnia dzisiejszego zostały zwrócone MN następujące dwa rejestry:
1) Rejestr dotyczący zawartości kartoteki uporządkowanej zgodnie ze stanem rzeczy.
2) Rejestr braków w kartotece (dotyczące jeszcze nie zaksięgowanych przedmiotów)

Wyżej opisane przedmioty otrzymałem. Kraków 31/10/1939

Today the following two records were returned to the National Museum:
1) A record of the content of the card index according to the present State of affairs
2) A record of the gaps in the card index (concerning not yet recorded items)

I have received the above mentioned items Cracow 31/10/1939
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Dee fienecalgouDceneut Krakau,den 25.Jaańer 194-0
fflt bie befetjten polnifttien Gebiete

Abt.:"Der Sonderbeauftragte fur die
Sicherung der Kunst-und Kulturgilter"

An den Herrn
Erzbischof in Krakau, 
First Sapieha, 
Krakau.

Hieduroh wird bestatigt ,dass zum Zwecke einer wissen- 
scha.ftlichen Untersuchung die Lanzenspitze des Heiligen Mauritius^ 
der Schatzkanmer der Kathedrale am heutigen Tage entnommen und dem 
.Ersten Direktor des Germanischen Nationalmuseums in Niirnberg,Herrn 
Dr.Heinrich Kohlhaufie n,zum Transport nach Uiirnberg und zur 
Durchfuhrung der Untersuchung anvertraut worden ist.

"Der Sonderbeauftragte fur die
Sicherung der Kunst-und Kulturgiiter" 

gez.Dr,M ii h 1 a a n n

Beglaubigt:

Do wiadomości: Arcybiskupa Krakowa, Księcia Sapiehy, Kraków

Niniejszym potwierdzam, że dla celów badań naukowych szpic włóczni Św. Maurycjusza 
pobrany został ze skarbca katedry dnia dzisiejszego i powierzony pierwszemu dyrektorowi 
Niemieckiego Muzeum Narodowego w Nurembergii, Panu Dr Heinrichowi Kohlaussenowi, 
w celu transportu do Nurembergii oraz do przeprowadzenia badań.

Pełnomocnik ds. zabezpieczenia skarbów sztuki i kultury.

To: The Archbishop of Cracow, Prince Sapieha, Cracow

I certify herewith that for the purpose of scientifical research the prong of St Maurice’s spear 
was taken today from the CathedraPs treasury and trusted to the first director of the german 
National Museum in Nuernberg, Dr Heinrich Kohlaussen for transport to Nuernberg and 
carrying out the research.

The plenipotentiary for thre safeguarding of works of art and culture
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xZł.'->,<j^ł<5,\4 fyir/cjtfy ‘t^s-

łtfzr tbC-ÓL/k.

o o

■ty,

Wielce Szanowny Panie Majorze Estreicherze!
W myśl kontynuacji naszej przed chwila odbytej rozmowy, pozwalam sobie Panu w załączniku 

uprzejmie przekazać zeznanie obronne które otrzymałem w swoim czasie od Pana Dr Coblitza. 
Gdyby doszło do procesu przeciwko Dr Coblitzowi, w którym to obrona prowadzona przez 
niemieckich adwokatów byłaby dopuszczalna, to prosiłbym uprzejmie o poinformowanie mnie 
o tym jeśli tylko będzie Pan w stanie to zrobić.

Z poważaniem, Ludwig

Dear Major Estreicher,
Further to our recent conversation I beg to transmit the defence’s plea which I received from 

Dr Coblitz at that time to you as attachment. Should legał proceedings be taken against Dr 
Coblitz in Poland where the defence by german lawyers would be admitted I would be very 
obliged to you for notifying me of it provided you are able to do so.

Yours faithfully, Ludwig
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B1OPO PECTPiTyyWft H 
PEnAPĄUldft ynOAHOMO. 
MEHHEIR no fEPMAHMW

Tel. 42-03-56
Te a. 42-04-67

LdŁ^8218/.Qp-B.a/Ry

Adres telegr.

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
BIURO REWINDYKACJI I ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH 

URA NA NIEMCY

CATIONS AND RE- BUREAU DES RESTITUTIONS
>NS OFFICE COM- ET RfiPARATIONS DElEGUE
ER FOR GERMANY POUR L’ALLEMAGNE

REWINDYK BERLIN

Odpowiedz na pismo z dnia  Nr.  

Borlin-NiedcrschónhauBen, dnia ................... 194...^..

PfeilatraGe 24-a/-29

Do

]?. Mo Ro 

w Hoechst 
 /===============

Na wniosek Inspektora Głównego Urzędu Pomiarów Kraju 
dla spraw rewindykacyjnych, proszę o rozpatrzenie, czy nie można 
zwrocie się do władz okupacyjnych Strefy Amerykańskiej Niemiec 
z prośbą, by poleciły Centralnym Urzędom Katastralnym ( t.zw. 
"landesaufnahme") rozesłanie okólników do poszczególnych Urzędów 
Katastralnych z nakazem podania w jaknajkrótszym terminie, jakie 
posiadają materiały, czy to wywiezione z Polski, czy też dotyczące 
ziem polskich w granicach 1939 r. i nowoprzyłączonyoh . W rachubę 
wchodzą materiały bez względu na czas ich powstania,t.j„ zarówno 
pochodzące z przed r.1939, jak i z okresu wojny.

Po uzyskaniu potrzebnych danych, należałoby wystąpić do 
władz amerykańskich o wydanie odnośnych materiałów i zezwolenie na 
przewiezienie ich do Polski.

Na materiały te składają się:
1. Wszelkie mapy topograficzne, katastralne i pomiaru miast
2. dokumenty odnoszące się do powyższych map
3. zeszyty obserwacji i obliczeń tryangulacyjnyoh , poligonowych 

i niwelacyjnych
4. mapy i wyniki klasyfikacji ziemi.

Wypowiedzi negatywne są również cenne, gdyż dają pewność, 
zaginięcia wywiezionych z Polski materiałów, a tym samym potwierdza 
ją konieczność powtórzenia prao w celu sporządzenia nowych map,
potrzebnych do gospodarki Kraju .

ReceivED
7f1DEC 1946

Delegat
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W

BIOPO PECTMiyiJHtł H 
PEnAPAUHń ynoAHOMO. 
MEHHB1H HO TEPMAHHH

Tcl. 42-03-56
TeA. 42-04-67

RZECZPOSPOLITA POLSKA
BIURO REWINDYKACJI I ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH

DELEGATURA NA NIEMCY

REYINDICATIONS AND RE- 
PARATIONS OFFICE COM- 
MISSIONER FOR GERMANY

Adres telegr. REWINDYK BERLIN

BUREAU DES RESTITUTIONS 
ET REPARATIONS DElEGUE 

POUR L‘ALLEMAGNE

Odpowiedz na pismo z dnia.......... Nr.

Borlin-Niederschónhausen, dnia iL9..S.rk?.J?.....'........194...^.
Pfeilstrafic 24-a/-29

Po

P. Mo Ho

w Hoechst^===============

Na wniosek Inspektora Głównego Urzędu Pomiarów Kraju 
dla spraw rewindykacyjnych, proszę o rozpatrzenie, czy nie można 
zwrocie się do władz okupacyjnych Strefy Amerykańskiej Niemiec 
z prośbą, by poleciły Centralnym Urzędom Katastralnym ( t.zw. 
"Łandesaufnahme") rozesłanie okólników do poszczególnych Urzędów 
Katastralnych z nakazem podania w jaknajkrótszym terminie, jakie 
posiadają materiały, ezy to wywiezione z Polski, czy też dotyczące 
ziem polskich w granicach 1939 r. i nowoprzyłączonych . 'ii rachubę 
wchodzą materiały bez względu na czas ich powstania,t.j. zarówno 
pochodzące z przed r.1939, jak i z okresu wojny.

Po uzyskaniu potrzebnych danych, należałoby wystąpić do 
władz amerykańskich o wydanie odnoónych materiałów i zezwolenie na 
przewiezienie ich do Polski.

Na materiały te składają się:
1. Wszelkie mapy topograficzne, katastralne i pomiaru miast
2. dokumenty odnoszące się do powyższych map
3. zeszyty obserwacji i obliczeń tryangulaoyjnyoh , poligonowych 

i niwelacyjnych
4. mapy i wyniki klasyfikacji ziemi.

Wypowiedzi negatywne są również cenne, gdyż dają pewnośS
zaginięcia wywiezionych z Polski materiałów, a tym samym potwierdza
ją konieczność powtórzenia prac w celu sporządzenia nowych map,
potrzebnych do gospodarki Kraju .

A
F KECEIVEO 

| DEC 1946
St. Szenic ppłk. 

Delegat
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CENTRALNA
ŻYDOWSKA KOMISJA HISTERYCZNA Łódź, dnia 42 maroa .1947..r.

W POLSCE
PRZY C. k. ŻYDÓW POLSKICH

ŁÓDŹ, UL NARUTOWICZA Nr 25. TEL. 157-10

Nr Konia 228 Państw. Bank Rolny

L .Bz.531/47.S.G.

Szan.Ob.
Prot.Estreicher
c/o Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków 
Warszawa.= = =X =S X5 = 5= r= = s= s= sx = =s ss = 
plac Małachowskiego 2.

W związku z.prowadzonymi przez Szan.Pana 
Profesora pracami nad rewindykacją zabytków muzeal
nych i archiwaliów,wywiezionych przez okupanta 
niemieekiego,prosimy uprzejmie poinformować nas, 
czy natknął się Szan.Pan na zabytki i archiwalia 
żydowskie? Cży instytucja nasza mogłaby ew. 
te zabytki otrzymać?
Prosimy również,Żeby Szan.Pan zechciał w swej 
dalszej pracy zainteresować się śladami zabytków 
kulturalnych żydowskich i o znalezieniu takowych 
nas powiadomił.
Pozwalamy sobie przesłać Szan.Panu Profesorowi 
3 tomy naszych wydawnictw.

S.'L,- -r”;rT ■» 
51 \ Gfc; '

w
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Warszaw., dnia. JŁfe 3MKBS 194 7

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO KULTURY i SZTUKI
NACZELNA DYREKCJA 

MUZEÓW i OCHRONY ZABYTKÓW
PI. Małachowskiego Nr 3
telefon 8-75-86 i 8-75-87

L.

D O

Prof.Dr.. Karola Estreichera 
Delegata Ministra Kultury i Sztuki 

do spraw rewindykacji

w Krakowi e.-

Mlnisterstwo Kultury i Sztuki przesyła 20 zdjęć fotograficz- 
nych,przedstawiających polskie osobistości historyczne z XVI-XVIIIw. 
ze zbiorów w Nieborowie, wśród których znajdowało slg około 50 tego 
rodzaju portretów.-

Przesyłając załączone fotografie, Ministerstwo Kultury i Sztu
ki zleca Panu odszukanie wyżej wymienionych zbiorów nieborowskich na 
terenie Niemiec, zabezpieczenie ich 1 rewindykowanie do Polski.-

20 załączników.- Dyrektor Biura 
Rewindykacji i Odszkodowań

Władysław Tomkiewicz/

Odpis

Dr. S.F. Dzobek
BERLIN SW 61

Franz-Mehring Str.23
linia 19.1.47 r.

Polski Komitet
Zarząd

Berlin-Charlottenburg

Hienie jszyra zawiadamiam, że w zdrojowisku Heichsnłiall 
(Bawarji) się sztuczny obraz znajduje, który niezawodnie własnoś— 
cią polskiego państwa jest. Chodzi tu o obraz, który królu Polskiej 
przedstawia nazwa owego króla nie jest my płynną. Widziałem powyż
szy obraz podczas mego pobytu w roku 1943 go w Reichenhall. Wiel
kość tego obrazu wynosy 3/4 żywej postaci i wisy w wielkiej saly te
goż domu zdrojowego.

z uszanowaniem 
( ) Dr. Dziobek

za zgodność z oryginałem:
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8
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

BIURO REWINDYKACJI
I ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH
CENTRALNYM URZĘDZIE PLANOWANIA

Do
Dra Karola Estreichera
K r a k 6 w, 
ul.Floriańska 11.

Wasz znak. - Wasze plamo z dnia. Ł°d?n°ak?dZ' D°'’°'0Ć "

.................  ...... ......................... ■■■ ....038()_. Warszawa, dniarai--’cu.................. 194? r.

Doiyczy: . "

Otrzymaliśmy, z naszej Misji Eestytucyjnej 
w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech 
pismo, które poniżej podajęmy do wiadomości - z 
prośbą o możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi:

Odpis otrzymuje:
Ministerstwo Kultury 
i Sztuki w/m

"Prosimy o doniesienie Prof.Estreicherowi, 
ze władze amerykańskie z "Monuments and 
Fine Arte" pragną poświęcić kilka tygodni 
lub nawet miesięcy na inwestygację w spra
wie ćlzieł sztuki, wywiezionych z Polski-i 
w związku z tym zwracają się do Dra Est
reichera o zebranie do czasu swego przyjaz
du mozlivzie dokładnych danych, co do:
1/ dzieł sztuki wywiezionych.z Polski i do

tąd nie odnalezionych,
2/ osób narodowości niemieckiej lub innej, 

wmieszanych w wywiezienie dzieł sztuki 
z lolski,

przy czyn,władze powyższe interesują się 
szczególnie osobą p.Palezieux.

YJłądze amerykańskie są w posiadaniu 
adresów, osob podejrzanych i przy inwestyga- 
cji, która.ma być prowadzona przez oficerów 
amerykańskich w obecności naszego przedsta
wiciele., ten ostatni będzie miał możność 
żądania wszelkich wyjaśnień na uodstawie ■ 
zebranych przez siebie

Biura Re s-i-dykacji i Ódszśe^wać

MK/lW.

ADRE8. ^”’nRys^"a^==« itMKkodowań„Wojennych przy Genitalnym Wrzodzie Planowania. WARSZAWA-PttAGA. Grochowska 274-6 

Rachunek bieżący B. O. K. Warazdwa Nr. 1075-10.
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ZAKŁAD WYROBÓW z BRĄZU i ODLEWNIA METALI

BRACIA LOPIEŃSCY
SP, z o. o.

WARSZAWA
ZAKŁAD; HOŻA 55, TEŁ. 8-76-51. SKLEP: AL. JEROZOLIMSKIE 32

KACHCNEK BIEŻĄCY: BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH W WARSZAWIE.

warszawa, dn. .nar ca

Wielce Szanowny lanie Profesorze!-

Pozwalam przypomnieć się z pierwszego antykwariatu przy 
Marszałkowskiej 65, gdzie zaglądał Pan po powstaniu. Dużo 
od czasu tego zmieniło się. Powróciłem do rodzinnej firmy.

Otóż czytając o wielkich sukcesach Pana Profesora w dzie
dzinie rewindykacji, i o talencie w kierunku wyszukiwania 
dzieł sztuki zagraoionycn w Polsce,skłaniam się do uprosze
nia Pana Profesora’ do zwrócenia uwagi na wyroby naszej firmy, 
wywiezione przez niemców z fabryki naszej przy ul. Hożej Nr. 
55.

W listopadzie 1944r. władze wojskowe prawdopodobnie Raumungs- 
stab Warszawy wywiózł kilka samochodów rzeźb, kandelabrów, ży
randoli, modeli,! półwyrobów z brg,zu, również maszyn i narzędzi. 
Z te^o może najbardziej cennymi były modele i wyroby. Śmiem u- 
ważae, że sę one dorobkiem kulturalnym i artystycnym całego 
społeczeństwa’ pracy, w tym trzech pokoleń-naezej rodziny, .i ..po- 
winny byę rewindykowane. Nie wiem czy Pan Profesor zwiedzał ma
gazyn modeli' u nas. 3^ to 3 suteryny, w których modele przecho
wywano, jak w bibliotece. Przy okazji zagrabiono kilka nad - 
zwyczaj rzadkich okazów ceramiki staropolskiej z moich oso - 
bistych zbiorów, nabytych w czasie wojny.

Niestety dokładniejszych wskazówek co do ewakuacji tych rzeczj 
dać nie możemy, bo akta przedsiębiorstwa zostały przy okazji 
zniszczone. Pożytym, że wywoziło to wojsko z garnizonu Warszawy 
w listopadzie 1944r., można przypuszczać, że było to wywożone 
jednocześnie z majątkiem "Społem" ul. Hoża 51. ,

Oczywiście w zakresie rewindykacji poczyniliśmy starania 
oficjalne w Biurze Rewindykacji i Odszkodowań przy Centralnym,, 
Urzędzie Planowania, ale nie mamy nadziej! ze względu na małość 
obiektu, dotarcia od tej strony do sprawy. Natomiast przypusz
czać możemy, że kiedyś Pan Profesor trafi na jakieś zbiory dzieł 
sztuki w metalu wywiezione z Warszawy i przypadkiem zobaczy 
nasze rzeczy. ~

Byłbym niezmiernie zobowiązany, gdyby Pan Profesor raczył 
zwrocie uwag? na naszg, prośbę, traktując j^, już nie jako ofi— 
cjalny krok, ale sprawę wynikajęicg. ze stosunków przyjaznych, 
osobistych.naszych Rodzin. .

Przy sposobności załączam wyrazy wielkiego szacunku -

BRACIA ŁOPIE&SC'.
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Odpis.

30/lV.47r.

D o

Obywatela Dyrektora 

Stanisława Lorentza

Warszawa

Muzeum Narodowe.

Szanowny Panie Dyrektorze! Po powrocie z Pranej i ehcę zdać sprawę z re- 
zultatu mych poszukiwań za obrazami z galerii szwagierki mojej Jadwigi 
Zak. Otóż niestety cała prawie galeria została przez gestano wywieziona 
-Poszukiwania w lokalu gestapo w Nicei dały pewne konkretne wyniki w od
nalezieniu kilku obrazów, lecz tymi zainteresował się już Bząd FrancusH. 
i o wywiezieniu ich nie ma nawę.£-co marzyć - Obrazy,'które były dane w 
ręce prywatne na przechowanie sanf.trudne do zrewindykowania, wobec te® 
ze różne galerie i osoby prywatne zaprzeczają otrzymanie ich i sprawy 
te sa w Sadzie - jeżeli się tęi drogę, coś odzyska to też jest wątpliwe 
czy uda się je wywieść. Natomiast duża kolekcja obrazów Eugeniusza Żaka 
została wykradzmna wraz z urządzeniem willi pod Paryżem i przez niemiec
kich dygnitarzy" wywieziona na teren Niemiec. Spisu tych obrazów nie 
ma - wiadomym jednak jest, że każdy obraz Żaka znaleziony w Niemczech 
pochodzi z.kradzieży.  Gdyby się udało takie obrazy zrewindykować to rze 
czoznawca i dany plenipotent p.Zakowej oraz rodzina uznaja te płótna 
jako kradzione i przyznają Ministerstwu Kultury i Sztuki prawa do nich— 
zgodnie z umowę - odpowiednio zmodyfikowanę-

Nie udało mi się mimo gorliwych poszukiwań na terenie Paryża i Nicei 
nic więcej ustanć.-

Łęczę wyrazy szacunku

/-/ Alina Wojenka

Łódź, Zagajnikowa 48/6.

Naczelna Dyrekcja
Muaeow i Ochrony Zabytków 
Zawodność:

AJ.
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BZECZPOSPÓUIA POLSKA ILJ
MnUMEKSIWO OdWlATT 'tllariziwa., dnia...............

Nr IV-A-4446/47. Obywatel

Dr Karol Estreicher

K r a k o w

□ 1.Jagiellońska Nr 11.

do wiadomości.-

pyrekt^rj^^ar t eme o t u

Prof.Dr Ht.Arnold.

maja 7

W-a.4446/47, biblioteka Uniwersytecka

w Warszawie

Ministerstwo oświaty prosi o wydanie Ob.Dr Karolowi 
Estreicherowi transportu książki p.t. "Ouitural hosses of 
Doland, zdeponowanego przez Ministerstwo oświaty w bibliote
ce Uniwersyteckiej w warszawie.-

Dyrektor Departamentu

Prof.Dr st .Arnold.
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Odpis.
. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 14 maja 1947r.

Ministerstwo Kultury i Sztuki
L.d z. 2644. M. -6119/47.

Do
Wydziału Rewindykacji i Odszkodowań 
w dziedzinie kultury 
przy Ministerstwie Kultury i Sztuki 

w miejscu.-__ "
Ministerstwa Kultury i Sztuki prosi o stwierdzenie, gdtie znajduje' 

się wywiezione z Poznania przez Niemców w 194Or. archiwum fonograficzne 
Zakładu Muzykologii Uniwersytetu .Poznańskiego. .Archiwum to, składające się 
z około 3.000 wałków fonograficznych, według, relacj i osób prywatnych znaj- 
dowałb się- w roku 1946 ’., G-Sttingen. Ministerstwu zależy na szybkiej wiado
mości i powzięciu wszelkich kroków potrzebnych do rewindykacji zbiorów,, 
które przekazane zostanę Polskiemu Archiwum Fonograficznemu.-

Za zgodność:

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Departament Muzyki

Za Dyrektora Departamentu Muzyki /januaa MikettaZ
Naczelnik Wydziału

Chairman
Henry J. Cadbury

Honoraty Chairman 
Rufus M. Johes

Execu tire Secretary 
Clarence E. Pickett

American Friends Service Committee
Twenty South Twelfth Street

Philadelphia 7, Pennsylyania
Telephonc, Rittenhouse 9372

March 12, 1947

Prof. E. Estreicher 
tfniversity 
Gracow. Poland

Dear Professor Estreicher:

RE: Dr. Ludwig Sternbach 
41-42 Fortieth Street 
Sunnyside, Long Island City 
New York

Dr. Sternbach has given us your name as reference. May 
we ask you therefore for your eualuation of Dr. Sternbach's background, training, and 
experience and for your comments on his nersonality and character. This will be 
helpful to us in our placement efforts.

Sincer eiy yours,

honse B. Meller 
Placement Counselor

abm/at
Foreign Service Sectlon
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Decalration Hob. 09 251, 14 330, 0? 997, 24 714, 20Z88 20 SJay 1947

Rent. UFAAA ,10 May 
Cent. Section 1947 .
Br. H®st.

OatfflS Braw* 
(Raar) Eoon, 
APO Dl?.
757 OMGUS

ARO 
742

6 Inclst &/s

RES/sa
Frankfurt (Hoachat) 14-713

T« Trensnittod harewith aro ssix (6) PoJlsh 
el»lns,forward«'1 to your seoticn for 
neceseary netion.

Pnlish M
ission

For the Chiafs

WILLIfóś W. FURIE
Ksjor AC
Exscutlva.
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Hilden dnia 26.6.47.

Hilden Bismarckstr 58

POISkI OFICER ŁĄCZNIKOWY 
przy 714 H,Q. Mil. Gov. 
Land North-Rhine-Westph.

DO SZEFA
POLSKIEJ MISJI RESTYTUCYJNEJ
■U AMERYKAŃSKIEJ STREFIE ~ 
OKUPACYJNEJ NIEMIE®
HOCHST

®rzy niniejszym zalaozam meldunek dotyczący wywiezionych, 
w czasie okupacji z Warszawy drogocennych przedmiotów pocho
dzenia polskiego.

Adresy: Niemca w ktorego posiadaniu znajdują sie przedmio
ty, jak również donoszycego,podane sa w załączonym meldunku.

He sty tu cy jne j

Załączników 1

Polish liason officer
at 714 Headquarters of the army government 
Land North-Rhine-Westph.
Hilden Bismarckstr. 58

L Dz HL-21/47/SL/LK

To: Head of polish revindication mission in US occupied German zonę
Hoechst

Please find appended a report concerning the precious objects of polish origin taken out from 
Warsaw during the occupation. Adresses: of a German, in whose possession are objects listed in 
the attachment below.

The liason officer of the polish revindication mission

849



DOKUMENTY Straty kultury polskiej

f j&ttk id.

^kJUMAJb

-^tetAJojD '^ąjcuajom, jfih/s^
- ,.—-^..^™.._ .---------^,_.  J_ __ ff

850



Cultural Losses ofPoland DOCUMENTS

REF.

Polska

Tutejsza Delegatura otrjtym 
zbrodni wojennej w Polaoei

OFFICE OF 
APO 696-A

CHIEF OF COUNSEL FOR WAR CRBfflS
US-ARMY

®OLISH DELEGATIOH 
ROOM 384

Norymberga, dnia 1 lipca 1947•

Misja Wojskowa
1 Niemieckich Zbrodni Wojennych 
dcanskiej Strefie Okupacji Niemiec

a b u r g 

następujące ustne doniesienie o popełnieniu

1. Podejrzany
Josef Ziegler, zam. obecnie w Poettmes, Oberbayern, zda je sie niedaleko 
Monach jum, członek partji NSDAP od 1933. dotąd nie odnagyfikowany, z zawodu 
właściciel sklepu artykułów elektrotrchnicznych,

2» Wymieniony bedac w wojsku niemieckim brał udział w kampanji p-ko Polsce w 
1939. poczem zwolniony z wojska wrócił do domu przywożąc duży woz ciężarowy 
łupów. VI szczególności przywiózł on wiele cennych starych Obrazów, następnie 
duża ilosc przedmiotów kultu religijnego ze srebra i złota, jakoto ikony, 
monstanceje, krzyze wysadzane kosztownymi kamieniami i t.p.W domu swoim 
obejmującym okold 24 pomieszczeń, 2 pokoje przeznaczył na rodzaj muzeum, w 
którym wystawił przywiezione skarby. Czasu wojny skarby te pokazywał swoim 
znajomym, po kapitulacji żas ukrył je w piwnicy betonowej obok domu. 
Później, gdy wtajemniczona w te sprawy p. Elisabeth C. Mayer została 
zaangażowana do miejscowego Military Gowernment, w obawie, ze wyda jego 
tajemnice, podejrzany przeniósł swe skarby w inne miejsce. Według wszelkiego 
prawdopodobieństwa podejrzany ukrył je w lesie,. gdzie posiada stajnie na 
krowy i gdzie stale dozoruje zaufany pracownik. Według posiadanych wiadomości 
dozorca ten pozornie tylko zajmuje sie dozorem bydła, w rzeczywistości zas 
ma powierzona piecze nad zrabowany w Polsce skarbem.

3. Świadkami w powyższej sprawie mogą bycs
a/ wymieniona wyżej Elisabeth C. Mayer, Craz jej ojciec 
b/ Johann Mayer, 
oboje zam,. w Muenchen-Laim, Altgraeberstr. Nr. 17.

4. W sprawie niniejszej wskazana jest szczególna ostrożność w postępowaniu, 
ileze łatwo może nas tąpie ostrzeżenie podejrzanego i w rezultacie ponowne 
ukrycie przedmiotu poszukiwań.

Bernard Acht, kpt.
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/• RZECZPOSPOLITA POLSKA
BKCRO REWINDYKACJI I ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH

DELEGATURA NA NIEMCY

EKIPO PECTMTylJHH H REVIND TIONS AND RE- BUREAU DES RESTITUTIONS 

 

PEnAPAąwń ynoAHOMO- parahons office com- et kCparations dElEguE 
HEHHblft no TEPMAHHH MISSIONER FOR GERMANY POUR L’ALLEMAGNE

Tel. 1 48 03 56
Tex. / 48 04 67
l. a*. Og/aaer/ZyAl 

%

Odpowiedz na pismo z dnia

Berlin-Niederschónhausen, dnia
PfeilstraEe 26

degr. REWINDYK BERLIN

Nr. 

..l.....kifiei.ni.a...

Do
Polskiej Misji Restytuęyjne j 
w.Karls r u h e 

załączeniu przesyłam doniesienie'oby aitla 
niemieckiego Szobel Hermanna z dnia 10.2.48 r, 
celem wykorzystania

1 załącznik

inż St

Telegraph address: Rewindyk Berlin

Response to letter from Nr
Berlin-Niederschoenhausen, April Ist 1948, Pfeilstrasse 26

To: Polish restitution mission in Karlsruhe

arhaft ik

I send you as attachment Information of German Citizen Szobel Hermann from 10.02.1948 for 
exploitation.

1 attachment Signed: St. Warhaftik
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u poszukiwań 
&DZUEŁ SZTOKU 
WL PROFESORA

/I 

t-włi

f - ;>~ 

®v z 

'■■ .7 .jF*.

Projekt tablicy — 
artysta rzeźbiarz, 
prof. Jerzy Nowakowski, 

odlew w brązie — 
artysta rzeźbiarz, 
Mariusz Wasilewski

Instytut Badań, Dokumentacji i Poszukiwań Dziel Sztuki im. Karola Estreichera powoła! 
w październiku 1997 r. na mój wniosek, zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie.

Siedzibą tej niezależnej w pełnym tego słowa znaczeniu instytucji jest Pałac Sztuki TPSP 
w Krakowie, przy pi. Szczepańskim 4.

Celem działalności Instytutu jest:
- odnalezienie, zabezpieczenie, zinwentaryzowanie i dokumentowanie dzieł sztuki i zabytkowych 

przedmiotów, będących częścią Fortuny Rodu Estreicherów;
- odnalezienie korony króla Bolesława Chrobrego (lub jej fragmentów), odtworzonej na 

podstawie projektu prof. Karola Estreichera jr., z jego prywatnego złota i drogich kamieni, 
przez krakowskiego złotnika Juliana Pindelskiego;

- opracowanie i publikacja przywiezionych po wojnie z Londynu przez prof. Karola Estreichera 
dokumentów, dotyczących strat polskiej kultury w czasie II wojny światowej (prof. K. Estreicher 
na rozkaz gen. Wł. Sikorskiego, kierował biurem Rewindykacji mienia kulturalnego przy 
rządzie RP w Londynie oraz był jednym z inicjatorów powstania Komisji Vauchera, 
sporządzającej wykazy dzieł sztuki zagrabionych przez Niemców w okupowanej Europie);

- współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, zajmującymi się poszukiwaniem 
dzieł sztuki;

- sporządzanie list straconych dzieł sztuki wskutek wojen począwszy od 1655 r. (od „potopu” 
szwedzkiego);

- opracowanie nowoczesnych, informatycznych metod zabezpieczania i identyfikacji dzieł sztuki;
- prowadzenie działalności wydawniczej, mającej na celu przywrócenie pamięci o stratach kultury 

polskiej oraz o działalności osób ratujących dobra kultury polskiej.

Instytut, podobnie jak TPSP w Krakowie, nie jest finansowany przez obecne władze Krakowa 
i Polski, opiera swą działalność na wolontariuszach-patriotach.

Instytut może poszczycić się:
- opracowaniem i zastosowaniem pierwszej w Polsce inwentaryzacji cyfrowej zbiorów dzieł sztuki 

dla TPSP w Krakowie;
- opracowaniem metody cyfrowego zabezpieczania i identyfikacji ksiąg, starodruków, rysunków 

i grafik oraz przekazaniem jej w darze Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Zbigniew Kazimierz Witek

—

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
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I PoŚZUKIWO 
pWlŁ SZTUKI

PROFESORA

Tablet design — 
Prof. Jerzy Nowakowski, 
artist sculptor

Bronze casting — 
Mariusz Wasilewski 
artist sculptor

_ u_
The Karol Estreicher Institute for Research, Documentation and Investigation of works of art 

was established on my motion by the management board of the Friends of Fine Arts Society in 
Cracow (FFAS).

Seat of this in every meaning indepedent institution is the Pałace of Fine Arts of the FFAS, at 
Plac Szczepański 4 in Cracow.

The objectives of this institution are:
- to find, rescue, file and document works of art and items of historical value being part of the 

fortunę of the Estreicher Family.
- to recover King Bolesław Chrobry’s crown (or its fragments) as reproduced according to Karol 

Estreichefs project out of his private gold and jewels by Julian Pindelski, a Cracow goldsmith.
- to edit and publish documents brought by Karol Etsreicher after war from London pertaining 

to Polish cultural losses during WW II (prof. Karol Estreicher directed on General Wi. 
Sikorski’s order the office for cultural property restitution by the Polish government in London 
and was one of the instigators of the creation of the “Vaucher Committee” filing records of 
works of art stolen by Germans in occupied Europę).

- to draw up lists of works of art lost due to wars from 1665 (the “Swedish deluge”) onwards.
- to create a catalogue of losses of cultural private property, plundered during WW II in 

contravention of the Hague Convention of 1907.
- to elaborate modern, computer-based techniąues for safeguarding and identifying works of art
- to engage in publication activity aiming at bringing back the memory of cultural losses and 

people involved in rescuing Polish cultural goods.
The insitute, like the FFAS in Cracow, not being endowed by present Cracow and Poland 

authorities, founds its activity on volunteer-patriot work.
The institute can be proud of elaborating and running for the first time in Poland digital 

inventory for the FFAS in Cracow and working out a method for digital identification and 
securing of books, old prints, drawings and engravings presented as a gift to the Jagiellonian 
Library in Cracow.

Zbigniew Kazimierz Witek

President of the Society of Fine Friends of Arts in Cracow
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ANKIETA

ZGŁOSZENIE STRAT WŁASNOŚCI PRYWATNEJ 
W SFERZE DÓBR KULTURY W LATACH 1939-1945 

Declaration ofprwate property losses in the domain of works of culture in the years 1939-1945

,E>Z5EŁ SZTOKI
Ta profesora

Instytut Badań Dokumentacji i Poszukiwań 
Dziel Sztuki im. Karola Estreichera 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie
30-011 Kraków, pl. Szczepański 4
tel. (+4812) 422 66 16, faks 423 12 55, 
mob. 0501 45 12 52

Nazwisko i imię poszkodowanego (rodziny): 

Nazwisko i imię zgłaszającego:

Adres do korespondencji zgłaszającego: 

Tel./fax:

Opis strat:
- kiedy utracono: 
- gdzie utracono: 
- co utracono: 

Data Podpis zgłaszającego
 

Załączniki (dokumenty, fotografie, zeznania świadków, poświadcznia, inne): 
 







1996-1997.

Zbigniew Kazimierz WITEK
XIV Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie (od 26 maja 1996 r.). Absolwent Elitarnego 
Wydziału Elektrycznego AGH w Krakowie i pracownik 
tej uczelni. Założyciel i szef (od 1997 r.) Instytutu Badań 
Dokumentacji i Poszukiwań Dziel Sztuki im. Karola 
Estreichera. Pomysłodawca i producent filmów o sztuce

pt. ..Galeria Artystów Pałacu Sztuki". Wiceprezydent RC Kraków w latach

XIV chairman of the Friends of Fine Art Society (FFAS) in Cracow (sińce 
March 26. 1996). Graduate of the elite faculty of elcctricity of the Mining and 
Metallurgy University in Cracow with teaching duties in that institution. 
Foundator and head (sińce 1997) of the Karo] Estreicher institute for research. 
documentation and investigation of works of art. Instigator and producer of 
a series of films on art titled "Gallery of artists from the Pałace of Arts". 
Vice-chair of RC Cracow in the years 1996-97.

Kazimierz LANKOSZ
Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie (od 1996 r.). Absolwent Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Profesor dr 
hab. w macierzystej uczelni. Kieruje: Katedrą Prawa 
Międzynarodowego Publicznego UJ. Europejskim 
Kolegium Doktorskim, wiceprzewod-niczący 
International Law Association (ILA). Europa-Preofessur

(1998 r.). Prezydent RC Kraków w latach 1995-1996.

Member of the management board of the FFAS in Cracow (sińce 1998) 
Graduate of the law faculty of the Jagiellonian University in Cracow. 
Professor, Ph.D in the same university, leads the faculty of International public 
law at the Jagiellonian University and the European Doctors' College; 
vice-chair of the International Law Association (ILA); holder of Europa- 
Professur (1998), chair of RC Cracow 1995-96.

Andrzej WRZEŚNIOWSKI
Twórca, prezes i właściciel renomowanej firmy Aspel SA. 
Członek władz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie (od 2002 r.) wspierający działalność 
wydawniczą TPSP. Absolwent Elitarnego Wydziału 
Elektrycznego AGH w Krakowie.
Doktor nauk technicznych. Zajmuje się teorią 
i praktyką przetwarzania sygnałów biomedycznych

głównie w kardiologii. Członek RC Kraków.

Foundator, chairman and owner of the renowned company ASPEL SA.
Member of FFAS management bodies in Cracow (sińce 2002), supporting the 
publication activity of the FFAS.
Graduate of the elitę faculty of elcctricity of the University of Mining and
Metallurgy in Cracow.
Ph.D in technical science, active in the field of theory and practice of 
biomedical signals processing mainly in cardiology. Member of RC Cracow.



Honor i prawa rodzin tycie i własność prywatna 
obywateli jak również religijne przekonania 
i praktyki będą poszanowane. Własność prywatna 
nie będzie konfiskowana

Artykuł 46 Przepisów prawa wojennego 
Konwencja Haska z 1907 r.
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