
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Świlskiego 

na 7. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 marca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o interwencję w sprawie zwrotu ołtarza antwerpskiego z 1550 r. 

pochodzącego z Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim, który obecnie znajduje 

się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, jako ołtarz skrzydłowy, Tryptyk Ukrzyżowania z Prusz-

cza. 

Dzieło powstało w połowie XVI w., wykonane przez mistrza działającego w Brukseli na przełomie XV  

i XVI w. – Colijna de Cotera. Okazały ołtarz jest jednym z najważniejszych zabytków malarstwa i snycer-

stwa niderlandzkiego w Polsce, a także stanowi część historii i kultury Pruszcza Gdańskiego. 

Rada Miasta Pruszcz Gdański i burmistrz Pruszcza Gdańskiego, a także władze kościelne wraz ze spo-

łecznością lokalną miasta, w okresie od 1990 r. do 2016 r. kilkanaście razy zwracały się z wnioskiem o zwrot 

ołtarza głównego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Ołtarz ten, mimo 

wielu ustaleń i przyrzeczeń, nadal pozostaje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. 

W 1981 r. w porozumieniu zawartym przez przedstawicieli społeczeństwa miasta z ówczesnym wicemini-

strem kultury i sztuki prof. Wiktorem Zinem ustalono, że ołtarz główny Kościoła Podwyższenia Krzyża 

Świętego zostanie zwrócony prawowitemu właścicielowi po zamknięciu wystawy sztuki średniowiecznej  

w Warszawie i Toruniu, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 1982 r. Ołtarz nie został jednak zwrócony 

w ustalonym terminie. Interweniowali w tej sprawie m.in. prymas Polski ks. Józef Glemp (6 stycznia 

1990 r.), metropolita gdański ks. abp Tadeusz Gocłowski (wielokrotnie, m.in. 16 grudnia 1990 r.), a także 

pani Olga Krzyżanowska, wicemarszałek Sejmu RP (6 kwietnia 1990 r.). 

Dnia 18 kwietnia 1990 r. ówczesny minister kultury i sztuki, pani Izabela Cywińska poleciła dyrektorowi 

Muzeum Narodowego w Warszawie przedłożenie wniosku o skreślenie ołtarza z inwentarza muzeum  

i uzgodnienie terminu przekazania go Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ze wzmianką, że jest to sprawa 

pilna. Niestety, polecenie to nie zostało wykonane. Natomiast ze swej strony parafia, jak i miasto Pruszcz 

Gdański, spełniły wszystkie nałożone warunki w zakresie zabezpieczenia i przechowywania ołtarza. 

W celu spełnienia nałożonych obostrzeń co do właściwej ochrony zabytku i jego utrzymania Rada Miasta 

przyznawała dotacje z budżetu gminy miejskiej Pruszcz Gdański na prace konserwatorskie przy zabytkowym 

Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim w latach 2003–2020, dzięki czemu 

obecnie kościół znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Finalnie przyznano ok. 1 miliona 

650 tysięcy zł. Obecnie na podstawie uchwały nr XI/147/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdańskim z dnia 

18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położo-

nych na terenie administracyjnym gminy miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2020 zostanie prze-

kazanych jeszcze 250 tysięcy zł. 

Rada Miasta Pruszcz Gdański podejmowała również nw. uchwały w sprawie powrotu ołtarza do Pruszcza 

Gdańskiego: 

1) uchwała nr XXIII/140/95 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do odzyskania ołtarza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim, 

2) uchwała nr VI/30/99 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie kontynuacji 

działań zmierzających do odzyskania ołtarza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim, 

3) uchwała nr XII/89/2003 Rada Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie kontynuacji 

działań zmierzających do odzyskania ołtarza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim, 

4) uchwała nr XXXVIII/394/2005 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie kon-

tynuacji działań zmierzających do odzyskania ołtarza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu 

Gdańskim, 

5) uchwała nr V/46/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie kontynuacji 

działań zmierzających do odzyskania ołtarza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdań-



skim. 

Zgromadzona dokumentacja pozwala stwierdzić, że ołtarz powinien wrócić do macierzystej Parafii pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego. Przemawiają za tym m.in. trzy ważne dokumenty (w załączniku): 

1) dokument zawierający spis inwentarza zabranych zabytków z Wybrzeża, odnalezionych w składach 

poniemieckich na terenie ówczesnego województwa gdańskiego i przewiezionych do celów konserwator-

skich, jako depozyt do Muzeum Narodowego w Warszawie, 

2) protokół ustaleń z dnia 27 maja 1981 r. ze spotkania zainicjowanego przez społeczeństwo Pruszcza 

Gdańskiego, w tym przedstawicieli pruszczańskich zakładów pracy, z przedstawicielami ówczesnego Mini-

sterstwa Kultury i Sztuki oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

3) wydane przez ministra kultury i sztuki, panią Izabelę Cywińską, dyrektorowi Muzeum Narodowego  

w Warszawie w dniu 18 kwietnia 1990 r. pisemne polecenie o przedłożenie wniosku o skreślenie ołtarza  

z inwentarza Muzeum Narodowego w Warszawie i uzgodnienie terminu przekazania go Parafii Podwyższe-

nia Krzyża Świętego ze wzmianką, że jest to sprawa pilna. 

W piśmie z dnia 9 maja 2011 r. skierowanym do burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla prze-

wodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie poinformował, że nie widzi podstaw 

pozytywnego rozpatrzenia sprawy, i podkreślił iż wielokrotnie proponowano wykonanie profesjonalnej kopii 

konserwatorskiej dzieła i przekazanie jej do kościoła w Pruszczu Gdańskim. Takiego jednak rozwiązania nie 

zaakceptowała Rada Miasta Pruszcz Gdański działająca w latach 1994–1998, a działająca w latach 1998–

2002 propozycję tę kategorycznie odrzuciła. Również Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego nie przy-

chyliła się do ww. propozycji. 

Z ostatniej uzyskanej odpowiedzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek senatora 

RP Antoniego Szymańskiego (pismo z dnia 22 marca 2016 r.), wynika, że z dniem wejścia w życie ustawy  

z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych, dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach 

opuszczonych i poniemieckich oraz ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia 

pozostającego pod zarządem państwowym nie ma możliwości prawnej zwrócenia przedmiotowego ołtarza do 

parafii, a zabytek stał się własnością Muzeum Narodowego w Warszawie. Powoływanie się przez muzeum na 

dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich jest swoistym kuriozum, ponieważ przez ostatnie ponad 

70 lat nie dotyczyło ono mienia należącego uprzednio do świątyń przejętych po 1945 r. przez duchownych 

katolickich. Ołtarz jest ewidentną stratą wojenną parafii, gdyż za straty wojenne uważa się ruchome dobra 

kultury utracone w wyniku II wojny światowej z terenów Polski po 1945 r. pochodzące ze zbiorów zarówno 

publicznych, prywatnych, jak i kościelnych. 

Kolejna kwestia to fakt, że ołtarz został wpisany w sierpniu 1945 r. przez dra Michała Walickiego do wy-

kazu zabytków odnalezionych w składach poniemieckich na terenie województwa gdańskiego i przewiezio-

nych dla celów konserwatorskich bądź jako depozyt do Muzeum Narodowego w Warszawie, a to oznacza, że 

zabytek trafił do muzeum na przechowanie i jako depozyt. Zgodnie z obowiązującym prawem, winien być 

zwrócony właścicielowi na jego wezwanie. Tymczasem Muzeum Narodowe w Warszawie nie respektuje 

zobowiązań właściwych ministrów, którzy sprawowali nadzór nad muzeum. 

Społeczność Pruszcza Gdańskiego wierzy, że zabytek powróci na swoje właściwe miejsce, do Kościoła 

pw. Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, gdyż jest to dla niej relikt najwyższej klasy, ale również symbol 

miasta. Ołtarz ten od wielu wieków jest związany kulturowo i historycznie z ziemią pruszczańską. Stanowi 

on obiekt sakralny o wielkim znaczeniu religijnym dla miejscowej społeczności. Świadomość wspólnoty 

mieszkańców miasta opiera się na emocjonalnym przywiązaniu do wspólnych korzeni i tradycji. Powyższy 

stan rzeczy zubaża Pruszcz Gdański w zakresie kulturowym, materialnym, ale również moralnym. 

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie powrotu ołtarza do prawowitego wła-

ściciela i w miejsce, w którym stał do 1945 r. 

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 

 
 


