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Nasze było dla nas 
bezcenne… 
OCHRONA DÓBR KULTURY 
W DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO 
PAŃSTWA PODZIEMNEGO 1939–1945

What was ours was invaluable to us… 
PRESERVING CULTURAL HERITAGE AS PART 
OF THE POLISH UNDERGROUND STATE’S (PPP) 
OPERATIONS 1939–1945

Piotr Majewski
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Abstract: The paper presents various forms of Polish 
underground structures, known as the Polish Underground 
State, during WWII. Their activities were connected with the 
preservation of Polish tangible cultural heritage and within 
the context of intangible values associated with it. The paper 
describes the underground structures whose activity was 
focused on securing Polish archival, museum and library col-
lections, public and private, against the restrictive politicies 
of the German occupying forces (the so-called Kulturpolitik, 
the system of occupational law which was violated the rules 

of international law). It also describes circles and individuals 
who were involved in this activity. The final part of the artic-
le draws specific attention to the destruction of the capital 
city, Warsaw, while mentioning the activities undertaken by 
the Polish underground against this background with a view 
to the future, as they worked to save the nation’s tangible 
heritage (which was being quite literally destroyed) with 
the intention of reconstructing it after the war’s end. The 
Royal Castle in Warsaw is presented as a symbolic example 
of this motivation.

Keywords: war, occupation, culture, museums, collections. 

Pisząc o ochronie dóbr mam na myśli zarówno dobra kultury 
materialnej, jak również ściśle z nimi związane wartości nie-
materialne, pamiętając o tym również, że największym do-
brem kultury są zawsze ludzie, którzy są owej kultury uczest-
nikami. Omawiając wybrane aspekty działalności Polskiego 

Państwa Podziemnego (PPP), postrzegam je przede wszyst-
kim jako odpowiedź, reakcję na niemiecką Kulturpolitik, jako 
jeden z frontów wojny, której przedmiotem był również cały 
świat przedmiotów i ich znaczeń, zawierających się w poję-
ciu „kultura”1.
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*
W PPP funkcjonowało kilkanaście struktur, obejmujących za-
kresem swej działalności zagadnienia kultury. Przypisano je 
przede wszystkim Delegaturze Rządu RP na Kraj, której sta-
tut stanowił, iż Delegat Rządu zabiega i wydaje odpowiednie 
zarządzenia, celem ratowania mienia i kultury przed grabie-
żą2. Zadania te koncentrowały się w Departamencie Oświaty 
i Kultury (DOiK). Zagadnienia szczególnie nas interesujące 
znajdowały się w kompetencjach Działu Kultury i Sztuki 
tegoż Departamentu, którym kierował Stanisław Lorentz, 
dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, jedna z naj-
znaczniejszych postaci polskiego muzealnictwa i polskiej kul-
tury w minionym stuleciu, ciągle czekająca na pióro biogra-
fa. Lorentz wspominał, iż aparat konspiracyjny w dziedzinie 
kultury zaczął organizować jeszcze w kontakcie ze Stefanem 
Starzyńskim i luźnym kontakcie ze Służbą Zwycięstwu Polski 
w październiku 1939 roku. Z tego początkowego okresu oku-
pacji pochodzi jeden z pierwszych artykułów nt. strat kultu-
ralnych, opublikowany przez Lorentza w grudniu tego roku 
na łamach czasopisma „Polska Żyje”3.

W strukturze Działu Kultury i Sztuki znajdowały się spe-
cjalistyczne zespoły: literatury i teatru (Maria Dąbrowska, 
Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz), plastyki, mu-
zyki (Piotr Perkowski, Edmund Rudnicki), bibliotekarstwa 
(Józef Grycz), archiwów (Witold Suchodolski), zabytków 
(Jan Zachwatowicz), muzeów i zbiorów (Stanisław Lorentz), 
księgarstwa i wydawnictw4. Piotr Perkowski wspominał, iż 
otrzymywał od Lorentza stałe dyrektywy, bezpośrednio lub 
za pośrednictwem Edmunda Rudnickiego, oraz pomoc finan-
sową dla muzyków5.

Pomoc finansowa udzielana środowiskom kulturalnym, 
pozbawionym w realiach okupacyjnych możliwości wykony-
wania wyuczonych zawodów, była jedną z istotnych sfer dzia-
łalności PPP, realizowaną we współpracy z Departamentem 
Pracy i Opieki Społecznej. Departament ten był podstawo-
wym kanałem przekazywania przez uchodźcze i konspira-
cyjne władze polskie środków finansowych ludziom i śro-
dowiskom ich potrzebującym. Część funduszy trafiała do 
nich także za pośrednictwem działających jawnie: Rady 
Głównej Opiekuńczej (RGO), Polskiego Czerwonego Krzyża 
(PCK), Stołecznego Komitetu Pomocy Społecznej (SKPS), czy 
władz samorządowych6. Stopniowa poprawa sytuacji mate-
rialnej najszerzej pojętych środowisk inteligenckich wiązała 
się również z rozwojem struktur PPP, w których zaangażo-
wani byli ludzie przede wszystkim z tych kręgów społecz-
nych7. PPP rozwijało różne formy mecenatu państwowego, 
nie tylko w sferze działalności charytatywnej – finansowano 
działalność kulturalną, wspomagano tajne nauczanie, pra-
ce wydawnicze i naukowe, np. docent Tadeusz Manteuffel 
oficjalnie był zatrudniony w Archiwum Akt Nowych, jedno-
cześnie organizował sekcję historii podziemnego UW, był 
sekretarzem redakcji jednego z organów AK – „Wiadomości 
Polskich”8. 

Ważną sferą działalności PPP w zakresie ochrony dóbr kul-
tury były tzw. prace kongresowe, czynione z myślą o przy-
szłej konferencji pokojowej. Realizowano je we współpra-
cy z Departamentem Likwidacji Skutków Wojny, zalążkiem 
którego był – powstały jesienią 1939 r. wokół Antoniego 
Olszewskiego, b. ministra przemysłu i handlu – ośrodek, któ-
ry za cel postawił sobie rejestrowanie i dokumentowanie 
strat ponoszonych przez Polskę wskutek działań wojennych 

i okupacji9. Prace te – w zakresie muzealnictwa, ochrony 
zabytków, kolekcjonerstwa, sztuk plastycznych – koncentro-
wały się w warszawskim Muzeum Narodowym10. Robiłem to 
w zasadzie jawnie. – wspominał Lorentz – Zlecałem inwen-
taryzację różnych zespołów i zbiorów, przy czym oficjalnie 
zawsze mówiłem, że to dla Schellenberga [niemieckiego ko-
misarza muzeum]. Pracownicy Muzeum na ogół, poza nie-
którymi bardziej wtajemniczonymi, nie orientowali się, że ro-
biąc różne zlecone katalogi, uzupełnienia kart ewidencyjnych 
itp., wykonywali dla różnych podległych mi podziemnych ko-
mórek spisy zrabowanych i wywiezionych przez Niemców 
polskich dzieł sztuki11.

Najważniejszymi raportami przygotowanymi przez struk-
tury konspiracyjne, jakie dotarły z kraju na Uchodźstwo i sta-
ły się podstawą prac restytucyjnych, były: Prowizoryczne ze-
stawienie strat wojennych Państwa Polskiego sporządzone 
na koniec lutego 194012, raport Działalność władz okupacyj-
nych na terytorium Rzeczypospolitej za okres od 1 IX 1939 
do 1 XII 194013, kolejnym był raport będący podstawą pub-
likacji The Nazi Kultur in Poland, prezentujący stan rzeczy 
pod okupacją za okres od sierpnia 1941 do lutego 1942 r.; 
ostatnim – raport zatytułowany Straty kulturalne ilustrujący 
stan do końca roku 1943. W tym raporcie pojawiła się m.in. 
interesująca koncepcja tzw. Majątku Kultury, która zakłada-
ła przeznaczenie części niemieckiej własności państwowej 
i prywatnej – na okupowanych terenach polskich oraz ob-
szarach, które skutkiem traktatu pokojowego Niemcy miały 
stracić na rzecz Polski – na odbudowę kultury polskiej.

Godną podkreślenia sferą działalności PPP na potrzeby 
odtworzenia polskiego dziedzictwa kulturalnego były tzw. 
prace przyszłościowe, prowadzone głównie pod patrona-
tem Departamentu Odbudowy i Robót Publicznych, który 
przygotowywał wszechstronny plan odbudowy ze zniszczeń 
wojennych. Przygotowano m.in. projekt ustawy o odbudo-
wie, zainicjowano prace nad planem dotyczącym Warszawy, 
nie mając wszak świadomości jej zniszczenia w schyłkowym 
okresie okupacji14. W kontekście tzw. prac przyszłościo-
wych warto wspomnieć, iż przez cały okres okupacji w róż-
nych ośrodkach miejskich, np. w Warszawie, powstawały 
projekty rozwiązań urbanistycznych na czas powojenny. 
Warszawski Wydział Planowania Miasta jawnego Zarządu 
Miejskiego Warszawy kontynuował przedwojenne prace 
we wszystkich swych pracowniach. Komisja Rzeczoznawców 
Urbanistycznych przy Zarządzie Miejskim, której przewod-
niczącym był prof. Tadeusz Tołwiński, zaś sekretarzem Jan 
Zachwatowicz, po wojnie generalny konserwator zabytków, 
powołana została jeszcze w 1939 r. z inspiracji prezydenta 
Starzyńskiego. Jej zadanie polegało na opiniowaniu planów 
rozwoju miasta, układu komunikacyjnego, systemu zieleni ze 
szczególnym uwzględnieniem zespołów i budynków zabyt-
kowych. Opinie dotyczyły przede wszystkim prac Wydziału 
Planowania Miasta, zwłaszcza planu ogólnego Warszawy, 
opracowanego w 1938 roku. W opiniach tych i dyskusjach 
można było znaleźć zalążek kontrowersji z okresu powojen-
nej odbudowy Warszawy, zalążek zasadniczego sporu mię-
dzy zwolennikami nowoczesnego projektowania urbani-
stycznego, a tzw. zabytkowiczami15. 

Problematyką ochrony dóbr kultury zajmowały się rów-
nież wojskowe struktury PPP. Już w początkach 1940 r. po-
wstało Wojskowe Biuro Historyczne (WBH), którego orga-
nizatorem był Stanisław Płoski. Do zadań WBH należało 
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zbieranie materiałów dla przyszłych prac naukowo-histo-
rycznych oraz zasilanie prasy wojskowej tekstami historycz-
nymi. Archiwum WBH mieszczące się w gmachu Arsenału 
przy ul. Długiej 52, w siedzibie Archiwum Miejskiego m.st. 
Warszawy16, gromadziło wszelkie materiały dotyczące 
najnowszej historii Polski, kampanii wrześniowej, Polski 
Podziemnej, polityki okupanta. Zbierano wydawnictwa, 
ulotki, plakaty, prasę różnych ugrupowań podziemnych, ma-
teriały niemieckie, relacje o przebiegu działań wojennych, 
ikonografię. Niestety, zbiory te wskutek celowego podpale-
nia przez Niemców uległy zniszczeniu w czasie powstania 
warszawskiego oraz po jego upadku17.

W powstańczych przygotowaniach czynionych przede 
wszystkim w wojskowych strukturach konspiracji problema-
tyka ochrony dóbr kultury brana była pod uwagę, aczkolwiek 
nie jako zadanie pierwszoplanowe. W początkowych wer-
sjach planu „Burza” nie przewidywano wszak akcji bojowej 
w miastach większych, obawiając się odwetu Niemców, któ-
ry mógłby spowodować szkody także w obiektach i zbiorach 
zabytkowych18. Niemniej jednak władze wojskowe przed-
siębrały pewne środki prewencyjne w celu zabezpieczenia 
dóbr kultury, np. na łamach wojskowej prasy konspiracyjnej 
ukazywały się publikacje o charakterze instruktażowym, do-
tyczące postępowania z bibliotekami i księgozbiorami oraz 
archiwaliami19.

Dużo tu może mówię o tych zabytkach. Ale były ważne. 
Bo z nami ginęły – pisał Miron Białoszewski w Pamiętniku 
z powstania warszawskiego. Akcja zabezpieczania i ratowa-
nia dzieł sztuki i dóbr kultury w czasie powstania bazowała 
na strukturach cywilnych Delegatury Rządu, w szczególności 
DOiK. Zachowany plan działalności powstańczego Referatu 
Kultury przy Rejonowej Delegaturze Rządu Warszawa-
Południe przewidywał m.in. zabezpieczenie dóbr kultural-
nych, jak biblioteki, arcydzieła sztuki, zbiory20; np. na Starym 
Mieście akcją zabezpieczania dzieł sztuki kierował Zygmunt 
Miechowski, który od Starosty Grodzkiego Warszawa-Północ 
25 sierpnia 1944 r. otrzymał pełnomocnictwo informujące, 
iż jest zatrudniony w Starostwie Grodzkim Warszawa-Północ 
jako konserwator zabytków i dzieł sztuki i ma prawo wyda-
wać zarządzenia, zmierzające do ochrony i przechowywania 
zabytków i dzieł sztuki, narażonych na zniszczenie w związ-
ku z działaniami wojennymi, ma prawo żądać przechowa-
nia narażonych zabytków i dzieł sztuki w stosowny sposób 
i w stosownym miejscu, bądź też sam zabierać je w tym-
czasowe przechowanie, zależnie od miejscowych potrzeb. 
Wszystkie władze wojskowe i cywilne proszone są o udzie-
lenie mu pomocy w tym względzie21. Z Miechowskim współ-
pracowali: Ewa Faryaszewska i Lech Świderski – wykonali oni 
m.in. dokumentację fotograficzną niszczenia Starego Miasta, 
28 sierpnia zginęli. Zygmunt Miechowski nie przeżył długo 
swych współpracowników, został ciężko ranny na dziedziń-
cu swego macierzystego Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej i 24 września zmarł22.

 Za przykład działalności delegackich ekip zabezpieczają-
cych zbiory sztuki posłużyć mogą losy Jana Zachwatowicza, 
który w kilka dni po wybuchu powstania nawiązał kontakt 
z Rejonowym Delegatem Rządu Śródmieście-Południe, 
Edwardem Quirinim, i objął funkcję pełnomocnika dla zabez-
pieczenia dzieł sztuki i kultury na terenie starostwa. Do od-
działów wojskowych oraz do administracji domów i komen-
dantów bloków skierowano apel o zgłaszanie opuszczonego 

mienia o wartości artystycznej. Zgłoszenia zaczęły napływać 
dość szybko i obficie – wspominał Zachwatowicz – i rozpoczę-
ła się wędrówka po całej dzielnicy dla stwierdzenia istotnej 
wartości zgłoszonych obiektów oraz obmyślenia sposobu ich 
zabezpieczenia23. W akcji uczestniczyli głównie współpra-
cownicy i studenci Zachwatowicza z Wydziału Architektury 
PW. Zbadanie i ewentualne zabezpieczenie zgłoszonych 
obiektów – wedle relacji Zachwatowicza – odbywało się 
w ten sposób, że zgodnie z informacją zjawialiśmy się w ko-
mendach domowych i odbywaliśmy z przedstawicielami ad-
ministracji oględziny opuszczonych mieszkań, w których – 
zdaniem administracji lub lokatorów – znajdowały się cenne 
dzieła sztuki. Bywały to niekiedy zbiory trofeów myśliwskich 
i „piękne” obrazy w typie jeleni na rykowisku. Lecz trafiały 
się dzieła i przedmioty wartościowe. Sporządzaliśmy pro-
tokół i przekazywaliśmy mniej cenne obiekty do zabezpie-
czenia administracji, natomiast cenniejsze zabieraliśmy ze 
sobą, aby umieścić w kilku utworzonych składnicach [podzie-
mia Wydziału Architektury, schrony Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń, podziemia-magazyn przy ul. Wilczej 9, pod-
ziemia Biblioteki Publicznej na ul. Koszykowej]24. Dzięki 
Zachwatowiczowi i jego współpracownikom udało się ocalić 
wykonane jeszcze przed wojną materiały inwentaryzacyjno-
pomiarowe zabytków warszawskich, a po upadku powsta-
nia wywieźć je z Warszawy. Zastanawiam się, czy gdyby-
śmy nie mieli tego materiału – wspominał z perspektywy lat 
Zachwatowicz – czy zdołalibyśmy w ogóle [je] odbudować25. 

Układ o zaprzestaniu działań powstańczych z 2 paź-
dziernika 1944 r. przewidywał ewakuowanie z Warszawy 
przedmiotów posiadających wartość kulturalną. Upadek 
powstania stał się dla władz okupacyjnych pretekstem 
do ostatecznego zniszczenia miasta. W wyniku tych dzia-
łań np. zasoby archiwów warszawskich zniszczone zostały 
w 93%, zaś architektura zabytkowa w 92%. Jeszcze w czasie 
trwania walk powstańczych przygotowano w strukturach 
Delegatury Rządu, na wypadek zajęcia Warszawy przez 
Armię Czerwoną lub upadku powstania, kilkanaście dru-
żyn ratowniczych wyspecjalizowanych w ratowaniu dóbr 
kultury. Mimo początkowych trudności w porozumieniu się 
z władzami okupacyjnymi w kwestii respektowania układu 
przerywającego walki powstańcze, z początkiem listopada 
rozpoczęła się zorganizowana akcja ewakuowania ocala-
łych zbiorów sztuki, książek i archiwaliów. Niemcy zgodzili 
się na ewakuację, zastrzegając sobie prawo jej przerwa-
nia w każdej chwili, ustalili też dwutygodniowy termin jej 
przeprowadzenia, limity wywożonych zbiorów – np. ksią-
żek na 100 000 t., punkty przechowywania zbiorów na te-
renie Rzeszy; zagwarantowali też środki transportu. Akcja 
ta została zalegalizowana przez władze podziemne, któ-
re pokrywały – także za pośrednictwem RGO – związane 
z nią wydatki. Jej uczestnikami byli polscy historycy, hi-
storycy sztuki, muzealnicy, bibliotekarze, archiwiści, archi-
tekci, łącznie ponad sto osób. Uczestnicy akcji wyjeżdżali 
codziennie samochodami ciężarowymi z Pruszkowa (stąd 
nazwa „akcja pruszkowska”), po dokonaniu formalności 
i przeprowadzeniu rewizji, otrzymywali przepustki i w asy-
ście Begleitera przewożeni byli do Warszawy, gdzie pozo-
stawało im realnie kilka godzin na pracę, bowiem wracano 
przed zapadnięciem zmroku; ostatni wyjazd miał miejsce 
15 stycznia 1945 roku. Bilans przedsięwzięcia przekroczył 
założone limity, ewakuowano ok. 300 000 t. książek, m.in. 
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z Bibliotek: Uniwersyteckiej i Narodowej, ok. 80 t. zbiorów 
m.in. muzeów: Narodowego i Wojska; wywieziono 8,5 wa-
gonów akt archiwalnych26. 

Ochrona dóbr kultury w Warszawie w czasie powsta-
nia z całą pewnością nie była wystarczająca, jednak była 
wszystkim, co w takich warunkach można było uczynić; 
natomiast akcja pruszkowska dała efekty w postaci ocale-
nia na tyle znaczących zasobów polskiego dziedzictwa kul-
turalnego, by mogły stać się podstawą powojennej odbu-
dowy zarówno zabytków, ale także warsztatów badawczych 
wyższych uczelni.

*
Symbolicznym miejscem wieńczącym moje rozważa-

nia, ale także uosabiającym formy i istotę działań PPP, 
jest Zamek Królewski w Warszawie – znak państwowości 
Rzeczpospolitej, systematycznie niszczony przez Niemców 
w okresie całej okupacji, równie systematycznie ratowany 
przy udziale warszawskich samorządowców, pracowników 
muzeów, konspiratorów, specjalistów różnych dziedzin, któ-
rych nazwiska przewijały się także w tym artykule; ratowa-
ny z intencją odbudowy, którą wyobrażano sobie również 
jako wypełnienie ideowego testamentu Polski Podziemnej.

Streszczenie: Artykuł prezentuje różne formy działal-
ności polskich struktur konspiracyjnych w okresie II woj-
ny światowej, określanych mianem Polskiego Państwa 
Podziemnego. Działania te dotyczyły problemów ochrony 
dóbr kultury materialnej a zarazem związanego z nią kon-
tekstu wartości niematerialnych. Artykuł charakteryzuje 
struktury konspiracyjne, których aktywność była skoncen-
trowana na zabezpieczaniu przed restrykcyjną polityką nie-
mieckiego okupanta (tzw. Kulturpolitik, system okupacyjne-
go prawa, sprzeczny z normami prawa międzynarodowego) 
polskich zbiorów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych, 

kolekcji prywatnych, opisując również zaangażowane w nią 
środowiska i indywidualności. W części finalnej artykuł zwra-
ca szczególną uwagę na doświadczenie destrukcji stołeczne-
go miasta Warszawy, wskazując zarazem na podejmowane 
w jej tle przez polskie środowiska konspiracyjne działania 
o charakterze perspektywicznym, służące ratowaniu niszczo-
nego, w najdosłowniejszym rozumieniu, dziedzictwa mate-
rialnego, z intencją jego odbudowy po zakończeniu wojny. 
Jako symboliczny przykład tej motywacji zaprezentowany 
zostaje Zamek Królewski w Warszawie.

Słowa kluczowe: wojna, okupacja, kultura, muzea, zbiory. 
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