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WOJENNE STRATY DZIE¸ SZTUKI KOÂCIO¸A KATOLICKIEGO 
W WIELKOPOLSCE

STRATY WOJENNE

Grabie˝ mienia podbitego paƒst-
wa by∏a zawsze powszechnie

wykorzystywanym przywilejem oku-
panta. Zgromadzone w Êwiàtyniach
ró˝nych wyznaƒ dzie∏a sztuki, s∏u-
˝àce do praktyk religijnych oraz te-
zauryzacji majàtku, by∏y wyjàtkowo
po˝àdanymi przedmiotami zarówno
˝ywio∏owej, jak i zorganizowanej
grabie˝y. Ze zrozumia∏ych wzgl´-
dów za najcenniejsze uwa˝ano wy-
roby z∏otnicze, drogie tekstylia oraz
te metale nieszlachetne, które mog∏y
byç wtórnie wykorzystane, m.in. do
celów wojennych. Od XIX w. – wraz
z rozkwitem indywidualnego i insty-
tucjonalnego (muzea) kolekcjoner-
stwa – wi´kszà uwag´ zacz´to zwra-
caç równie˝ na wartoÊç artystycznà
rabowanych zabytków.

W 1907 r. podpisana zosta∏a – za-
pewne ze ÊwiadomoÊcià nadciàgajà-
cej wojny – konwencja haska, w któ-
rej okreÊlone zosta∏y normy prowa-
dzenia wojny làdowej1. Uznano w niej,
˝e dzie∏a i zabytki sztuki podbitego
paƒstwa nie mogà zostaç zaj´te przez
okupanta, poniewa˝ nie s∏u˝à do pro-
wadzenia wojny. Pierwszy znaczàcy
egzamin z∏o˝ony z realizacji posta-
nowieƒ konwencji wypad∏ niepomyÊlnie. Wojna Êwia-
towa, obok strat biologicznych i majàtkowych, do-
prowadzi∏a do uszczerbku wielu dzie∏ sztuki. Edward
Chwalewik we wst´pie do opublikowanego w 1926 r.
katalogu polskich dóbr kultury przyznaje, ˝e g∏ównà
inspiracjà do podj´cia tej pracy by∏ przeÊladujàcy go
obraz wojennych zniszczeƒ zabytków sztuki oraz
bibliotek2.

Poczàtki wojny
Przywódcy Trzeciej Rzeszy niemieckiej, przyst´-
pujàc do wojny, mieli wyraênie okreÊlone cele w sto-
sunku do podbitych ziem i ich mieszkaƒców.
Zastosowana wobec Polski nowa formu∏a dzia∏aƒ wo-
jennych w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu skiero-
wana by∏a przeciwko ludnoÊci cywilnej i instytucjom

publicznym, w tym religijnym. Za ostateczny cel
postawiono ca∏kowità likwidacj´ paƒstwa, j´zyka 
i kultury oraz biologicznà eksterminacj´ narodu pol-
skiego. Obok korzyÊci gospodarczych, grabie˝ i nisz-
czenie zabytków sztuki mia∏y przynieÊç okreÊlone
skutki kulturowe i ideologiczne.

Poczàtek kampanii wrzeÊniowej 1939 r. okaza∏
si´ zbawienny dla zabytków architektury w Wielko-
polsce. Decyzja o wycofaniu Armii Poznaƒ na lini´
górnego biegu Warty spowodowa∏a przesuni´cie
frontu o ok. 200 km na wschód od granicy z Rzeszà.
W wyniku walk, do których tam dosz∏o, zniszczeniu
lub uszkodzeniu uleg∏y m.in. budynki koÊcio∏ów 
w K∏odawie (pow. kolski) i Uniejowie (pow. turecki)3.
Na pozosta∏ych terenach Wielkopolski dosz∏o jedynie
do przypadkowych strat, g∏ównie na skutek zabez-
pieczajàcych dzia∏aƒ polskich wojsk in˝ynieryjnych4.

1. Sk∏adnica rzeêby sakralnej w koÊciele p.w. Êw. Rocha w Poznaniu, 1942 r. Fot. ze
zbiorów MKZ w Poznaniu.
1. Storeroom of sacral sculptures in the church of Saint Roch in Poznaƒ, 1942. Photo
from the coll. of MKZ in Poznaƒ.
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2. Widok Ostrowa Tumskiego i katedry w Poznaniu w marcu 1943 r. Fot. archiwum w∏asne autora.

2. View of Ostrów Tumski and Poznaƒ cathedral in March 1943. Photo: the author’s archive.

Na poczàtku wojny oraz w okresie niemieckiego
zarzàdu wojskowego (wrzesieƒ 1939 r.) grabie˝ i nisz-
czenie zabytków KoÊcio∏a katolickiego w Wielkopol-
sce mia∏y charakter ˝ywio∏owy i niekontrolowany. 
W powojennych relacjach ksi´˝y i parafian jako
sprawcy wymieniani sà zarówno ˝o∏nierze Wehr-
machtu, cz∏onkowie ochotniczych formacji paramili-
tarnych (Grenzschutz, Selbschutz) i policyjnych (Hilfs-
polizei), jak i miejscowa ludnoÊç niemiecka5. W okre-
sie zarzàdu wojskowego pracownicy formujàcych si´
w Wielkopolsce urz´dów hitlerowskich nagminnie
nadu˝ywali przywilejów w∏adzy, zaw∏aszczajàc mie-
nie osób fizycznych, stowarzyszeƒ i instytucji w spo-
sób niekontrolowany i nierejestrowany. Wspomnieç
równie˝ nale˝y, ˝e w 1939 r. i póêniej dochodzi∏o do
strat, które powsta∏y w wyniku prób zabezpieczenia
dzie∏ sztuki podejmowanych przez Polaków6.

Kolejny etap grabie˝y i niszczenia zabytków sa-
kralnych w Wielkopolsce zwiàzany by∏ ÊciÊle z dele-
galizacjà KoÊcio∏a katolickiego7 oraz powo∏aniem
instytucji zajmujàcych si´ zorganizowanà konfiskatà
dzie∏ sztuki wchodzàcych dotychczas w sk∏ad majàt-
ku polskiego.

Polityka nazistowska wobec KoÊcio∏a
katolickiego w Wielkopolsce
8 paêdziernika 1939 r. Adolf Hitler wyda∏ dekret, na
mocy którego cz´Êç okupowanych ziem polskich 
(w tym ca∏a Wielkopolska) zosta∏a wcielona do Rze-
szy jako Okr´g Rzeszy Poznaƒ (Reichsgau Posen),

przemianowany w lutym 1940 r. na Okr´g Rzeszy
Kraj Warty (Reichsgau Wartheland, Warthegau).
Najwy˝szà w∏adz´ w Kraju Warty sprawowa∏ Artur
Greiser, namiestnik Rzeszy (Reichstaathalter), który
pe∏niàc jednoczeÊnie funkcj´ szefa okr´gu NSDAP
(Gauleiter), gorliwie realizowa∏ na podleg∏ym sobie te-
renie persekucyjne wobec KoÊcio∏a wytyczne centrali
NSDAP w Monachium. Zainteresowanie NSDAP Ko-
Êcio∏em w Kraju Warty wynika∏o stàd, ˝e na terenie
ziem wcielonych stworzone zosta∏y wi´ksze mo˝li-
woÊci realizacji nazistowskiej polityki wyznaniowej.

W grudniu 1939 r. dokonany zosta∏ rozdzia∏ naro-
dowoÊciowy KoÊcio∏a, przy czym status zwiàzku re-
ligijnego zachowa∏ jedynie wydzielony przez Grei-
sera KoÊció∏ Katolicki NarodowoÊci Niemieckiej. 
14 marca 1940 r. Greiser wyda∏ 13-punktowe roz-
porzàdzenie, na mocy którego polski KoÊció∏ kato-
licki w Kraju Warty uzyska∏ status stowarzyszenia.
Rozporzàdzenie wprowadza∏o wiele ograniczeƒ 
dotyczàcych ˝ycia religijnego. Urz´dy nazistowskie 
w Wielkopolsce dzia∏a∏y tak, jakby polski KoÊció∏
katolicki w rzeczywistoÊci nie istnia∏, a równoczeÊnie
zasypywa∏y korespondencjà administrujàcych koÊ-
cio∏ami ksi´˝y. Najbardziej skutecznym narz´dziem
tej polityki by∏o zamykanie koÊcio∏ów i przeznacza-
nie ich na cele Êwieckie. Wielkie akcje aresztowania
ksi´˝y w 1940 i 1941 r. i ograniczenie przez landra-
tów liczby czynnych Êwiàtyƒ do jednej na powiat do-
prowadzi∏y do tego, ˝e w latach 1942-1944 w ca∏ym
Warthegau w ponad 900 przedwojennych parafiach,
jedynie 50 koÊcio∏ów pozosta∏o czynnych.
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3. Katedra w Poznaniu po zniszczeniach wojennych w styczniu i lutym 1945 r. Fot. ze zbiorów MKZ w Poznaniu.

3. Poznaƒ cathedral after wartime devastations in January and February 1945. Photo from the coll. of MKZ in Poznaƒ.

Urz´dy powo∏ane do nadzoru KoÊcio∏a
i konfiskaty mienia
W latach 1939-1945 mieniem i dzia∏alnoÊcià KoÊcio-
∏a katolickiego w Warthegau interesowa∏y si´ ró˝ne
instytucje niemieckie. W pionie administracji paƒst-
wowej najwy˝szà instancjà w sprawach koÊcielnych
by∏o Ministerstwo Spraw Wewn´trznych, któremu
formalnie podporzàdkowany by∏ namiestnik Rzeszy.
W rzeczywistoÊci Greiser cieszy∏ si´ daleko idàcà
niezale˝noÊcià w podejmowaniu decyzji. W urz´dzie
namiestnika Rzeszy powo∏any zosta∏ referat spraw
koÊcielnych, wydajàcy m.in. decyzje dotyczàce takich
kwestii, jak cz´stotliwoÊç mszy, rozbiórki, zamkni´-
cie i przeznaczanie budynków koÊcielnych na cele
gospodarcze, likwidacja figur i krzy˝y przydro˝nych.
W terenie sprawami KoÊcio∏a zajmowali si´ bezpo-
Êrednio lokalni przedstawiciele w∏adzy: w miastach
wydzielonych – nadburmistrz, w powiecie – landrat,
w gminach miejskich i wiejskich – komisarz (Amt-
komisar), a w poszczególnych wsiach wójtowie.

Decyzje administracji egzekwowane by∏y przez
jednostki policji w miastach (Schutzpolizei) i na wsi
(Gendarmerie) oraz przede wszystkim przez gestapo,
które posiada∏o wy∏àcznoÊç na konfiskat´ koÊcielnych
archiwaliów. Mienie polskiego KoÊcio∏a katolickiego,
wraz z wprowadzeniem wspomnianego i innych 
rozporzàdzeƒ, znalaz∏o si´ pod kontrolà ró˝nych 
urz´dów i instytucji, które wiod∏y ze sobà zaciek∏e
spory kompetencyjne8. 18 paêdziernika 1939 r. rozpo-
rzàdzeniem Hermanna Goeringa, pe∏nomocnika pla-

nu czteroletniego, utworzony zosta∏ G∏ówny Urzàd
Powierniczy Wschód (Haupttreuhandstelle-Ost, dalej
HTO), zajmujàcy si´ konfiskatà majàtku paƒstwa
polskiego i obywateli polskich. Dzia∏alnoÊç HTO 
w tym zakresie obejmowa∏a równie˝ mienie KoÊcio∏a
katolickiego w Warthegau.

W grudniu 1939 r. konfiskata zbiorów muzeal-
nych i archiwalnych, dzie∏ sztuki oraz precjozów 
(m.in. z∏otnictwo, kamienie szlachetne, kryszta∏y) 
zosta∏a wy∏àczona z kompetencji HTO i przekazana
Urz´dowi Generalnego Powiernika dla Zabezpiecze-
nia Niemieckich Dóbr Kulturalnych na Ziemiach
Wcielonych (Generaltreuhaender fuer die Siecher-
stellung deutsches Kulturgutes in den Ringegeglie-
derten Ostgebieten). Urzàd Generalnego Powiernika
powo∏any zosta∏ z inicjatywy Maksa Winklera, szefa
HTO, i podlega∏ bezpoÊrednio Heinrichowi Himm-
lerowi, reichsfuererowi SS. Zadaniem urz´du by∏o
wyszukiwanie i konfiskata dzie∏ sztuki zarówno na
terenie ziem polskich w∏àczonych do Rzeszy, jak 
i w Generalnym Gubernatorstwie. Na terenie Warthe-
gau jego oddzia∏y utworzono w Poznaniu oraz ¸odzi.
Konfiskat´ przeprowadza∏y specjalne komanda (Ein-
satzkommandos des Generaltreuhaenders) z∏o˝one 
z funkcjonariuszy SS oraz niemieckich historyków
sztuki. W tropieniu konkretnych zabytków pos∏ugi-
wano si´ przedwojennymi polskimi i niemieckimi
publikacjami, przej´tà polskà dokumentacjà konser-
watorskà oraz spisami sporzàdzonymi przez niemiec-
kich naukowców podczas przedwojennych pobytów
turystycznych w Polsce.
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Godne podkreÊlenia jest równie˝ to, ˝e intencjà
Greisera by∏o pozostawienie zagrabionych dzie∏ sztu-
ki na terenie Warthegau, podczas gdy kolejni kie-
rownicy urz´du Generalnego Powiernika oraz przed-
stawiciele Ahnenerbe wywozili je do starej Rzeszy11.
Próbà rozwiàzania sporów kompetencyjnych by∏o
rozporzàdzenie z 14 sierpnia 1942 r., przyznajàce ge-
stapo wy∏àczne prawo do konfiskaty majàtku Ko-
Êcio∏a katolickiego.

Profanacja budynków koÊcielnych
Jednak w sierpniu 1942 r. w koÊcio∏ach Kraju Warty
pozosta∏o ju˝ niewiele do skonfiskowania. Za wyjàt-
kiem wspomnianych kilkudziesi´ciu koÊcio∏ów czyn-
nych przez ca∏à wojn´ (w tym koÊcio∏ów przekaza-
nych w wy∏àczne u˝ytkowanie katolikom niemieckim)
wi´kszoÊç Êwiàtyƒ zosta∏a zamkni´ta i adaptowana na
cele Êwieckie. Zakres nowych funkcji, wyznaczanych
budynkom przez urz´dy hitlerowskie, by∏ bardzo roz-
leg∏y12: od sal kinowych (Jeziorsko, pow. turecki) i wi-
dowiskowych, po ró˝nego rodzaju magazyny, a na-
wet stajnie (koÊció∏ p.w. Êw. Jana Kantego w Poznaniu
od 22 lutego 1941 r. by∏ u˝ywany w takim celu przez
Towarzystwo Uprawiania Sportu Jazdy Konnej)13.

Od 1941 r. na tereny Warthegau przesiedlani byli
Niemcy z podbitych terenów Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich (dalej ZSRR). Jednak za-
miast przydzielaç przybyszom obiecane polskie gos-
podarstwa, w∏adze niemieckie osadza∏y ich w miejs-
cach internowania, na które przeznaczano g∏ównie
zamkni´te koÊcio∏y diecezji w∏oc∏awskiej. Niski po-
ziom kultury tzw. Niemców czarnomorskich oraz z∏e
warunki sanitarne prowadzi∏y niekiedy do ca∏kowitej
dewastacji i profanacji wn´trz koÊcio∏ów, m.in. w Ko-
kaninie (pow. kaliski) oraz na terenie powiatu kol-
skiego w D´bnie Proboszczowskim, Grzegorzewie 
i Modzerowie. W niektórych koÊcio∏ach (Turek) orga-
nizowane by∏y równie˝ obozy przejÊciowe dla lud-
noÊci polskiej, wysiedlanej z Warthegau do General-
nego Gubernatorstwa14.

KoÊcio∏y, które nie by∏y wykorzystane we wspom-
nianych celach, zosta∏y w latach 1941-1942 zamkni´-
te i praktycznie pozbawione dozoru. Wiele z nich
uleg∏o zniszczeniu na skutek braku konserwacji, inne
by∏y dewastowane – przy aprobacie doros∏ych – przez
m∏odzie˝ nazistowskà z Hitlerjugend lub Bund des
Deutsches Maedel15. Decyzjà w∏adz niemieckich
kilkanaÊcie koÊcio∏ów na terenie Warthegau zosta∏o 
w czasie okupacji rozebranych16.

Poszczególne elementy rabowanego wyposa˝e-
nia wn´trz koÊcio∏ów wykorzystywane by∏y w ró˝ny
sposób.

Grabie˝ i dewastacja wyposa˝enia
Naczynia liturgiczne wykonane z metali szlachetnych
zwo˝one by∏y do posterunków ˝andarmerii i landra-
tur, a stamtàd odsy∏ane do katedry oraz koÊcio∏a 

W czasie okupacji w Poznaniu dzia∏a∏ urzàd Kon-
serwatora Okr´gowego (Gaukonservator Warthe-
land), kierowany przez Heinza Johannesa. Zdzis∏aw
K´piƒski, wojewódzki konserwator zabytków w Po-
znaniu, omawiajàc w 1946 r. rol´ Greisera w niszcze-
niu wielkopolskich zabytków9, podkreÊla wielokrot-
nie ca∏kowità podleg∏oÊç urz´du Johannesa bezpo-
Êrednim decyzjom namiestnika Rzeszy. To Reich-
statthalter wraz z gestapo mia∏ decydowaç o roz-
biórkach i niszczeniu zabytków koÊcielnych. I jakkol-
wiek dzia∏alnoÊç urz´du Johannesa by∏a szkodliwa, to
przypuszczaç nale˝y, ˝e bez jego nadzoru hitlerow-
scy urz´dnicy w powiatach i gminach zapewne do-
konaliby jeszcze wi´kszych strat i zniszczeƒ polskich
dóbr kultury10.

Zabytkami KoÊcio∏a katolickiego w Warthegau,
oprócz wspomnianych urz´dów, interesowa∏o si´
wiele innych hitlerowskich instytucji. Samowolnej
lub urz´dowej grabie˝y dokonywali urz´dnicy Grei-
sera, burmistrzowie, landraci, komisarze, funkcjo-
nariusze wszelkich rodzajów policji, lokalni dzia∏a-
cze NSDAP oraz Hitlerjugend, a tak˝e niemieccy za-
rzàdcy majàtków (Treuhaender). Dla zrozumienia
problemu konieczne jest uÊwiadomienie sobie po-
wszechnoÊci korupcji, nak∏adania si´ kompetencji
oraz wzajemnej wrogoÊci urz´dów hitlerowskich.

Zarzàd komisaryczny nad skonfiskowanym przez
urzàd Generalnego Powiernika mieniem mia∏o pe∏niç
Zrzeszenie Naukowo-Badawcze nad SpuÊciznà Przod-
ków (Forschungs-und Lehrgemeinschaft das Ahne-
nerbe), powo∏ane do badaƒ i opieki nad zabytkami kul-
tury indogermaƒskiej, a w rzeczywistoÊci zajmujàce
si´ grabie˝à i niszczeniem dóbr kultury na ziemiach
podbitych przez Rzesz´. Filie Ahnenerbe (m.in. w Po-
znaniu) pos∏ugiwa∏y si´ w∏asnymi specjalnymi grupa-
mi konfiskujàcymi zabytki (Einfassungskommandos).

4. Sk∏adnica ksià˝ek w koÊciele p.w. Êw. Micha∏a w Poznaniu.
Fot. Archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
4. Book warehouse in the church of St. Michael in Poznaƒ. Photo:
Archive of the Western Institute in Poznaƒ.
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Dokumentowanie i rewindykacja 
kulturowych strat wojennych
Kampania styczniowa w 1945 r. przynios∏a kolejne
zniszczenia. Wycofujàce si´ formacje hitlerowskie
podpala∏y i wysadza∏y budynki koÊcio∏ów. Nacierajàce
wojska sowieckie ostrzeliwa∏y niemieckie stanowi-
ska ogniowe i obserwacyjne na wie˝ach koÊcio∏ów
lub Êwiadomie niszczy∏y i plàdrowa∏y Êwiàtynie19.

Wraz z zakoƒczeniem wojny rozpocz´te zosta∏y
starania o rewindykacj´ zagrabionych dzie∏ sztuki.
Prace dokumentacyjne prowadzone by∏y ju˝ od 
1941 r., kiedy to w rzàdzie Rzeczypospolitej Polskiej
w Londynie utworzono Ministerstwo Prac Kongreso-
wych. Karol Estreicher, kierujàcy ministerstwem, 
w 1944 r. opublikowa∏ pierwsze syntetyczne zesta-
wienie strat w zakresie polskich dóbr kultury20.
Podstaw´ pracy stanowi∏y referaty dostarczane przez
kurierów z okupowanej Polski, opracowane przez
specjalnà komisj´ dzia∏ajàcà przy Departamencie
Likwidacji Skutków Wojny w Delegaturze Rzàdu RP
na Kraj.

NSDAP lub ˝andarmeria z polecenia referatu spraw
koÊcielnych. Najcz´Êciej jednak zmuszano do tego
sterroryzowanà ludnoÊç polskà. Uszkodzone krzy˝e 
i figury pozostawiano na miejscu lub wykorzystywa-
no jako materia∏ budowlany. Rozbieranie tych obiek-
tów t∏umaczone by∏o oficjalnie wzgl´dami komuni-
kacyjnymi lub bezpieczeƒstwem (pod figurami i krzy-
˝ami polscy ˝o∏nierze mieli w 1939 r. ukrywaç broƒ).
Du˝e znaczenie w intencji okupanta, obok likwidacji
symboli kultu religijnego i polskoÊci, mia∏ odgrywaç
tak˝e aspekt psychologiczny podejmowanych dzia∏aƒ.

p.w. Êw. Marcina w Poznaniu, w których urzàdzono
sk∏adnice przedmiotów uznanych za cenne. Nowsze
argenteria przetapiane by∏y na sztaby, dzie∏a uznane
za zabytkowe przekazywano do Kaiser Freidrich Mu-
seum w Poznaniu. Muzeum to utworzone w miejscu
Muzeum Wielkopolskiego gromadzi∏o równie˝ dzie-
∏a sztuki pochodzàce z grabie˝y kolekcji prywatnych
(w du˝ej mierze ziemiaƒskich) oraz zlikwidowanych
muzeów poznaƒskich, w tym tak˝e Muzeum Archi-
diecezjalnego. Pod koniec 1944 r. koÊcielne zabytki
sztuki z∏otniczej zgromadzone w Kaiser Friedrich
Museum zosta∏y wywiezione w g∏àb Rzeszy.

W koÊciele pw. Êw. Micha∏a w Poznaniu w stycz-
niu 1940 r. utworzona zosta∏a sk∏adnica zarekwiro-
wanych ksià˝ek (Buchsammelstelle), do której zwie-
ziono blisko 2 mln woluminów17.

Paramenty zwo˝one by∏y do sk∏adnic w ¸odzi 
w celu dalszego ich przetworzenia przez przemys∏
tekstylny. Pewnà liczb´ cennych ornatów, dalmatyk 
i kap skierowano do poznaƒskiej opery na stroje dla
aktorów. Bielizna koÊcielna przekazywana by∏a nie-
mieckim s∏u˝bom medycznym18. Cenne ∏awki, konfe-
sjona∏y i stalle zwo˝ono do sk∏adnic, pozosta∏e drew-
niane sprz´ty sprzedawano jako materia∏ opa∏owy.

Zbiórka drobnych przedmiotów z mosiàdzu i brà-
zu na cele zbrojeniowe prowadzona by∏a na bie˝àco.
Rekwirowano miedziane pokrycia dachów koÊciel-
nych, cynowe piszcza∏ki organów, klamki, lichtarze,
kandelabry oraz wszelkie inne przedmioty wykonane
z metali nie˝elaznych.

W sposób zorganizowany przeprowadzono na-
tomiast rekwizycj´ dzwonów koÊcielnych. Goering
wyda∏ w tej sprawie szczegó∏owe rozporzàdzenie. 
W okresie od maja do lipca 1940 r. sporzàdzono
ewidencj´ dzwonów we wszystkich koÊcio∏ach na te-
renie Warthegau, przydzielajàc obiekty czterem ka-
tegoriom (A, B, C oraz D) w zale˝noÊci od ich war-
toÊci historycznej i artystycznej. Wkrótce tymcza-
sowo zaniechano rekwizycji dzwonów, co zwiàzane
by∏o z uzyskaniem dost´pu do nowych êróde∏ surow-
cowych w wyniku podboju krajów Beneluksu oraz
kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r. W 1941 r. 
w miar´ wzrostu potrzeb surowcowych na skutek
dzia∏aƒ wojennych na froncie wschodnim w∏adze
niemieckie przystàpi∏y do masowej rekwizycji dzwo-
nów na terenie ziem wcielonych oraz Generalnego
Gubernatorstwa. Dzwony zwo˝one by∏y do sk∏adnic
powiatowych, a stamtàd cz´Êç z nich kierowana do
hut (wi´kszoÊç dzwonów kategorii A i B, fundowa-
nych najcz´Êciej w XIX i XX w.). Dzwony kategorii
C i D pozostawiano w koÊciele lub wywo˝ono do
sk∏adnic w okolicach Hamburga.

Likwidacja ma∏ej architektury sakralnej
Od 1939 r. systematycznie niszczono krzy˝e, kaplicz-
ki przydro˝ne oraz nagrobki cmentarne z patrioty-
cznymi epitafiami. Dewastacji dokonywa∏a samo-
wolnie miejscowa ludnoÊç niemiecka i aktywiÊci

5. Powiatowa sk∏adnica dzwonów w Turku. Fot. ze zbiorów Mu-
zeum Rzemios∏a Tkackiego w Turku.

5. County storehouse of bells in Turek. Photo from the coll. of the
Museum of the Weaving Crafts in Turek.
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6. Âci´ty krzy˝ przydro˝ny w Lutogniewie, pow. krotoszyƒski. 
Fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Krotoszynie.

6. Damaged roadside cross in Lutogniew, county of Krotoszyn.
Photo from the coll. of the Regional Museum in Krotoszyn.

wiele polskich zabytków pozosta∏o na terenie ZSRR.
Niektóre z nich, jak spi˝owe p∏yty m.in. z warsztatu
Vischerów w Norymberdze zrabowane przez Niem-
ców z katedry w Poznaniu i kolegiaty w Szamotu∏ach,
powróci∏y dopiero w 1990 r., po zainicjowaniu rosyj-
sko-niemieckich rozmów rewindykacyjnych24. Inne
do dziÊ nie zosta∏y zwrócone i sà eksponowane 
w rosyjskich muzeach jako dzie∏a nieznanych nie-
mieckich mistrzów.

W 1945 r. w okolicach Hamburga odkryte zosta∏y
sk∏adnice dzwonów zrabowanych z koÊcio∏ów ca∏ej
okupowanej Europy25. Brytyjskie w∏adze wojskowe
zwróci∏y si´ do w∏adz polskich z proÊbà o przedsta-
wienie listy strat. BRiO wys∏a∏o do Hamburga dr. Ta-
deusza Gostyƒskiego, który w latach 1947-1948 r. –
we wspó∏pracy z Polskà Misjà Wojskowà w Berlinie
– zidentyfikowa∏ i wyekspediowa∏ do Wroc∏awia kil-
ka transportów odzyskanych dzwonów26. Podstawà
rewindykacji, oprócz zachowanych niemieckich list
wywozowych, by∏y zestawienia strat dzwonów 

W 1945 r. przy Ministerstwie Kultury i Sztuki
utworzono Biuro Rewindykacji i Odszkodowaƒ (da-
lej BRiO), które dzi´ki ankietom rozes∏anym do pa-
rafii katolickich w ca∏ej Polsce zgromadzi∏o obszer-
nà dokumentacj´, weryfikowanà przez urz´dy Woje-
wódzkich Konserwatorów Zabytków. Prace nad reje-
stracjà strat materialnych prowadzone by∏y równie˝
przez KoÊció∏ katolicki. Ksi´˝a obejmujàcy nieczyn-
ne w czasie wojny parafie sporzàdzali dla kurii die-
cezjalnych wykazy strat i zniszczeƒ wyposa˝enia 
i budynków koÊcielnych. Ksi´˝a Józef Nowacki w Ar-
chiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu i Stanis∏aw
Librowski w Archiwum Diecezjalnym we W∏oc∏aw-
ku – na podstawie zebranych ankiet – opracowywali
szczegó∏owà dokumentacj´ strat budynków, dzie∏
sztuki i bibliotek Êwiàtyƒ, laickich stowarzyszeƒ re-
ligijnych, kaplic szpitalnych itp.21

W latach 40. zosta∏ powo∏any równie˝ Tymcza-
sowy Urzàd Likwidacyjny, który na mocy ustawy 
o przej´ciu „dóbr martwej r´ki” zajmowa∏ si´ roz-
dzielaniem budynków i wyposa˝enia opuszczonych
koÊcio∏ów ewangelickich22. Do ograbionych w czasie
wojny koÊcio∏ów katolickich powiatowe delegatury
urz´du przekazywa∏y najcz´Êciej organy, ∏awki,
dzwony, rzadziej kielichy. W wielu przypadkach
administratorzy parafii rzymskokatolickich z w∏asnej
inicjatywy zajmowali koÊcio∏y poewangelickie,
w miejsce zniszczonych Êwiàtyƒ katolickich lub jako
koÊcio∏y filialne. Dzi´ki temu wiele obiektów zosta∏o
ocalonych przed zniszczeniem i szabrem, zw∏aszcza
w okresie mi´dzy wyzwoleniem Wielkopolski w stycz-
niu 1945 r. a momentem przej´cia budynków ko-
Êcio∏ów poewangelickich przez miejskie i gminne ra-
dy narodowe w latach póêniejszych.

Mienie opuszczonych koÊcio∏ów ewangelickich
by∏o jednak kroplà w morzu potrzeb. Pewnej pomocy
udzieli∏a Liga Katolicka w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, która poprzez Organizacj´ Narodów Zjedno-
czonych do Spraw Pomocy i Odbudowy (UNRRA)
przekaza∏a do Polski doÊç znacznà liczb´ zakupio-
nych ze sk∏adek paramentów i naczyƒ liturgicznych.
Jedna ze sk∏adnic rozdzielajàcych te dary parafiom
mieÊci∏a si´ w Pa∏acu Prymasowskim w Poznaniu.

W 1945 r. wojska amerykaƒskie odkry∏y w ko-
palni soli w Grasleben ko∏o Brunszwiku sk∏adnic´
argenteriów koÊcielnych, z których ok. 80% pocho-
dzi∏o z archidiecezji gnieênieƒskiej i poznaƒskiej.
Zabytki z∏otnictwa zidentyfikowane na podstawie nie-
mieckich inwentarzy wywozowych zosta∏y w 1946 r.
przekazane na Wawel w Krakowie. Obiekty te zo-
sta∏y zwrócone KoÊcio∏owi katolickiemu dopiero po
politycznej odwil˝y w 1956 r. Odnalezione monstran-
cje, kielichy, pateny i puszki rozdzielone zosta∏y przez
kurie w Gnieênie i Poznaniu zg∏aszajàcym straty
parafiom lub przekazane do muzeów diecezjalnych23.

ZSRR zwróci∏ w 1946 r. do Muzeum Narodowe-
go w Warszawie wywiezione w 1945 r. z terenu
Rzeszy zabytki zrabowane wczeÊniej przez Niemców
w Polsce. By∏ to jedynie symboliczny gest, gdy˝
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koÊcielnych, zebrane i opracowane przez wspomnia-
nego ks. Nowackiego, dyrektora Archiwum Archi-
diecezjalnego w Poznaniu, któremu kardyna∏ August
Hlond zleci∏ koordynacj´ ewidencji dzwonów 
utraconych we wszystkich polskich diecezjach. 
We Wroc∏awiu rozdzia∏em dzwonów zajmowa∏a si´
Komisja Likwidacyjna powo∏ana przy tamtejszym
Urz´dzie Wojewódzkim. Wielkopolskie dzwony zo-
sta∏y przekazane do sk∏adnicy kolejowej w Poznaniu,
skàd przez tamtejszà Komisj´ Likwidacyjnà trafi∏y
do parafii.

W wyniku akcji rewindykacyjnej do macierzy-
stych koÊcio∏ów w Wielkopolsce powróci∏o ponad
380 dzwonów z Wielkopolski. Inne zachowa∏y si´ 
w sk∏adnicach powiatowych (ze sk∏adnicy w Kostrzy-
nie Wielkopolskim odzyskano w 1945 r. cz´Êç dzwo-
nów zarekwirowanych z pow. Êredzkiego, a z Turku
– dzwony z Tuliszkowa). Nieliczne zosta∏y uchronio-
ne przed rekwizycjà dzi´ki interwencji lokalnych
niemieckich urz´dników27. Niemniej nale˝y zwróciç
uwag´ na fakt, ˝e w wyniku akcji rekwizycyj-
nej zosta∏o zniszczonych lub zagin´∏o ponad 
1000 dzwonów z terenu powojennego województwa
poznaƒskiego.

Problem dokumentacji strat i rewindykacji utra-
conych na skutek II wojny Êwiatowej dóbr kultury
zosta∏ na nowo podj´ty na poczàtku lat 90. XX w. 
W Ministerstwie Kultury i Sztuki utworzone zosta∏o
Biuro Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Polskiego Dziedzic-
twa Kulturalnego za Granicà (obecnie Departament
Dziedzictwa Narodowego). Departament Dziedzictwa
Narodowego w Ministerstwie Kultury prowadzi za-
krojone na szerokà skal´ prace badawcze, których
wyniki publikowane sà w katalogach wojennych strat
dóbr kultury28. O tym, ˝e problem jest wcià˝ aktualny,
Êwiadczy przypadek zrabowanego w 1940 r. przez
Niemców29, szesnastowiecznego kielicha mszalnego
z koÊcio∏a w Niechanowie, pow. gnieênieƒski, który
17 grudnia 2003 r. zosta∏ przez policj´ zatrzymany na
aukcji dzie∏ sztuki dzi´ki interwencji pracowników De-
partamentu Dziedzictwa Narodowego, OÊrodka Och-
rony Zbiorów Publicznych w Warszawie, Wojewódz-
kiego Urz´du Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz
Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieênie.

1. V konwencja haska dotyczàca praw i zwyczajów wojny làdowej,
podpisana 18 paêdziernika 1907 r. (Dz.U. 1927/21, poz. 161).

2. E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety,
galerie, muzea i inne zbiory pamiàtek przesz∏oÊci w ojczyênie i na
obczyênie, Warszawa 1926, s. 5.

3. Na terenie Wielkopolski prawdopodobnie najbardziej spektakular-
nym aktem destrukcji by∏o ostrzelanie i podpalenie w 1914 r. przez
wojska pruskie zdobytego Kalisza (po og∏oszeniu go miastem otwar-
tym w zwiàzku z ewakuacjà wojsk rosyjskich). Zniszczeniu uleg∏o
wtedy 75% zabudowy miasta, w tym niemal 100 proc. zabytko-
wego ÊródmieÊcia. W literaturze przedmiotu uznaje si´, ˝e Kalisz
by∏ najbardziej zniszczonym miastem w czasie I wojny Êwiatowej.
A.M. Woêniak, Kalisz. Pogrom miasta, Kalisz 1995.

4. W K∏odawie, pow. kolski, na skutek ostrza∏u artyleryjskiego za-
wali∏a si´ nawa boczna, a w pozosta∏ych nawach pop´ka∏y sklepie-
nia. KoÊció∏ w Uniejowie, pow. turecki, zosta∏ zbombardowany 
8 wrzeÊnia: wzniecony przez pociski zapalajàce artylerii niemiec-
kiej po˝ar zniszczy∏ ca∏y dach, fronton koÊcio∏a runà∏ w paêdzierni-
ku 1939 r., zawalajàc jednà trzecià sklepienia. Wy˝ej wymienione 
i kolejne przyk∏ady zniszczeƒ i grabie˝y wojennych, jeÊli nie po-
dano inaczej, cytowane za: A. i T. ¸uczak, Straty dzie∏ sztuki Ko-
Êcio∏a katolickiego w czasie II wojny Êwiatowej na terenie Wielko-
polski. Archidiecezje gnieênieƒska i poznaƒska, diecezje kaliska 
i w∏oc∏awska, Poznaƒ 1996-1998 (mps w zbiorach Departamentu
Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury).

5. 2 wrzeÊnia w wyniku dzia∏aƒ polskich saperów uleg∏ uszkodze-
niu koÊció∏ w Margoninie, pow. chodzieski. W Bninie, pow. Êrem-
ski, wycofujàce si´ wojska wysadzi∏y mostek na G∏uszynce, na sku-
tek czego naruszona zosta∏a konstrukcja tamtejszego koÊcio∏a. Po
zawaleniu si´ jego wie˝y w 1942 r. decyzjà referatu spraw koÊciel-
nych urz´du Namiestnika Rzeszy koÊció∏ zosta∏ rozebrany.

6. Próbà ograniczenia tego procederu by∏o wydanie 20 wrzeÊnia
1939 r. rozporzàdzenia w∏adz niemieckich o zakazie konfiskaty
mienia polskiego bez zgody zwierzchników. Por. L. Bystrzycki,
Grabie˝ mienia zwiàzków wyznaniowych na ziemiach polskich
„wcielonych do Rzeszy” w okresie hitlerowskiej okupacji (1939-
1945), Poznaƒ 1976, s. 37 (mps w zbiorach Biblioteki G∏ównej
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dalej UAM). Na 
temat zarzàdu wojskowego patrz: S. Nawrocki, Hitlerowska
okupacja Wielkopolski w okresie zarzàdu wojskowego – wrzesieƒ
– paêdziernik 1939, Poznaƒ 1966.

6. Tak by∏o w przypadku osiemnastowiecznej monstrancji i 3 baro-
kowych kielichów z koÊcio∏a farnego p.w. Êw. Miko∏aja w Inowro-
c∏awiu, które zosta∏y zakopane przez ks. Boles∏awa JaÊkowskiego 
i uleg∏y zniszczeniu. W Pyzdrach, pow. wrzesiƒski, ukryta (zakopa-
na w ziemi) figura Êw. Jana Nepomucena nie zosta∏a odnaleziona do
dziÊ (wg relacji M. Czerniaka, Muzeum Regionalne w Pyzdrach).

7. Sytuacj´ KoÊcio∏a katolickiego na terenie Warthegau szczegó-
∏owo omawia K. Âmigiel, KoÊció∏ katolicki w tzw. Okr´gu Warty
1939-1945, Lublin 1975.

8. Struktury i kompetencje urz´dów nazistowskich zajmujàcych si´
grabie˝à polskich dóbr kultury najprzejrzyÊciej przedstawiajà: 
R. Fuks, Dzia∏alnoÊç das Ahnenerbe w zakresie grabie˝y dzie∏ pol-
skiej kultury narodowej, (w:) Zbrodnie i Sprawcy. Ludobójstwo
hitlerowskie przed sàdem ludzkoÊci i historii, red. Cz. Pilichowski,
Warszawa 1980, oraz N. Szuman, Grabie˝ dóbr kultury polskiej 
w ramach dzia∏alnoÊci „Generalnego Powiernika dla Zabezpie-
czenia Niemieckich Dóbr Kultury na Wschodnich Ziemiach Przy-
∏àczonych”, (w:) „Biuletyn G∏ównej Komisji Badania Zbrodni Hi-
tlerowskich w Polsce”, Warszawa 1948, t. 4, s. 175-215.

9. Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, zespó∏ Najwy˝szy Try-
buna∏ Narodowy. Akta procesu Artura Greisera, sygn. 20, t. 4, k. 1-5.

Przypisy

Tomasz ¸uczak jest historykiem. Pracuje w Regionalnym
OÊrodku Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.



122

10. Johannes zabiega∏ m.in. o utworzenie w koÊciele farnym w Po-
znaniu zbioru sakralnej rzeêby barokowej, zamiast planowanej
przebudowy wn´trz koÊcio∏a na sal´ widowiskowà. Zachowana
zosta∏a równie˝ korespondencja, w której sprzeciwia∏ si´ rozbiórce
koÊcio∏a p.w. Êw. Rocha w Poznaniu. Archiwum Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu, zespo∏y Akta fary oraz Akta
koÊcio∏a Êw. Rocha.

11. Dr Hans Schleif, kierownik poznaƒskiego oddzia∏u urz´du Ge-
neralnego Powiernika, zosta∏ w 1941 r. odwo∏any z powodu sprze-
dawania konfiskowanych dzie∏ sztuki w antykwariacie w Berlinie
nale˝àcym do jego ojca. Zwolnieniu ze stanowiska towarzyszy∏
zakaz wjazdu na teren Warthegau. A. ¸uczak, Ksi´gozbiór Izabeli
z Czartoryskich Dzia∏yƒskiej w Go∏uchowie, Poznaƒ 1993 (mps 
w Instytucie Historii UAM).

12. KoÊcio∏y w miastach wykorzystywane by∏y najcz´Êciej jako
sk∏adnice przedmiotów zarekwirowanych ludnoÊci polskiej (np.
radioodbiorników w S∏upcy, pow. koniƒski, mebli w koÊcio∏ach 
w Jarocinie, Krotoszynie, Szymanowicach, pow. koniƒski oraz po-
dominikaƒskim w Poznaniu) oraz jako magazyny Wehrmachtu lub
cywilnych instytucji (w koÊciele pobernardyƒskim w Poznaniu
przechowywano dekoracje teatralne, w Trzemesznie, pow. mogi-
leƒski – odzie˝). Wn´trza przebudowywano na sale gimnastyczne 
i strzelnice Hitlerjugend, a tak˝e domy przodków (Ahnenhaus, Kcy-
nia, pow. szubiƒski). W koÊcio∏ach wiejskich z regu∏y urzàdzano
magazyny zbo˝a lub materia∏ów wojskowych (amunicji, chemi-
kaliów, umundurowania).

13. G. Metelski, KoÊció∏ pod wezwaniem Êw. Jana Kantego w Po-
znaniu 1938-1988, Poznaƒ 1992, s. 14 (mps w zbiorach Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu, dalej AAP).

14. Dzieje Turku, red. C. ¸uczak, E. Makowski, Poznaƒ 2002, 
s. 248.

15. Hitlerjugend odpowiedzialne jest za zniszczenia m.in. w koÊcio-
∏ach w Budziszewku, pow. obornicki (niemal doszcz´tnie zniszczo-
ny drewniany koÊció∏ z 1755 r.), Górze, pow. ˝niƒski (wyt∏uczo-
nych 8 witra˝y autorstwa malarza Józefa Owieƒca), Ko∏dràbiu, pow.
˝niƒski (zniszczone ca∏e wyposa˝enie), Licheniu Starym, pow. ko-
niƒski (w koÊciele i na plebanii urzàdzono obóz szkoleniowy, 
w kuchni obozowej spalono 5 o∏tarzy, ambon´, ∏awki i konfesjo-
na∏y; Berta Bauer, wychowawczyni polityczna, postrzeli∏a z pisto-
letu przedstawienie Chrystusa Ukrzy˝owanego, a folksdojcz Stefan
Marciniak uszkodzi∏ siekierà figur´ Matki Boskiej. Por. E. Ma-
kowski, Licheƒ. Sanktuarium Maryjne, Warszawa 1995), Skarbo-
szewie, pow. wrzesiƒski (poràbane siekierami szafy i chrzcielnice)
oraz Szamotu∏ach (wyt∏uczone witra˝e).

16. Rozebrano, zburzono lub spalono m.in. koÊcio∏y w Biadkach,
pow. krotoszyƒski, Bninie (wspomniany wy˝ej), Bojanowie, pow.
rawicki, Budzis∏awiu KoÊcielnym, pow. koniƒski (drewniany 
z 1642 r., rozebrany w 1942 r. z polecenia burmistrza Wittensteina,
z drewna po rozbiórce miejscowi Niemcy zbudowali chlewy dla
Êwiƒ w Kleczewie), Cerekwicy, pow. jarociƒski, Chwa∏kowie, pow.
gostyƒski, Go∏uchowie, pow. jarociƒski (rozebrany w 1941 r.), Ja-
niszewie, powiat turecki (drewniany, rozebrany przez Niemców,
materia∏ i wyposa˝enie sprzedane na opa∏ lub zu˝yte do celów
budowlanych), Kawnicach, pow. koniƒski (rozebrany w 1943 r. 
z polecenia Herberta Rothe, komisarza w Golinie), K∏ecku, pow.
gnieênieƒski (drewniany z 1517 r.), Koszutach, pow. koniƒski
(drewniany z 1720 r., rozebrany 1 grudnia 1944 r.), KoÊcianie (koÊ-
ció∏ p.w. Âwi´tego Krzy˝a), Kowalewie, pow. jarociƒski (spalony
17 stycznia 1944 r.), Mogilnie (koÊció∏ cmentarny Êw. Klemensa,
drewniany z XVII w., spalony w 1940 r.), Ostrowà˝u, pow. koniƒ-
ski (drewniany, zniszczony zupe∏nie razem z fundamentem ka-
miennym w 1943 r. na polecenie komisarza w Âlesinie), S´dzinach,
pow. szamotulski (rozebrany, materia∏ wykorzystany na remont
pa∏acu), Sowinie, pow. jarociƒski (drewniany z 1645 r., 6-7 wrzeÊ-
nia 1941 r. zdemolowany przez cz∏onków partii NSDAP z Pleszewa
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The devastation and plunder suffered by the
Catholic Church in Greater Poland during World

War II affected buildings as well as all types of out-
fitting and equipment. Architectural objects were
damaged in the course of wartime operations or
pulled down upon the basis of decisions made by the
Nazi occupation authorities. Certain monuments of
art were gathered in storerooms or transported to the

Reich, while the remaining objects were used for eco-
nomic purposes or systematically destroyed. 

The effects of the ensuing damage, looting and
scattering of works of sacral art are discernible up to
this very day. Just as topical is the restoration of 
art works  plundered during the second world war,
which continue to remain outside the frontiers of
Poland. 
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