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Streszczenie

Kościół rzymskokatolicki w Złoczowie był jednym z nielicznych działają-
cych na dawnych kresach Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Jego 
proboszczem był ks. Jan Cieński, wywodzący się z bogatej, szlacheckiej 
rodziny.  Szykanowany i poddawany nieustającym represjom fi zycznym 
i psychicznym przez władze komunistycznej Rosji, trwał na swym stanowi-
sku do końca życia w 1992 roku. W 1967 roku otrzymał pozwolenie na wy-
jazd do Polski, by pozałatwiać rodzinne sprawy. Podczas pobytu w Polsce 
został przyjęty przez prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Otrzymał wówczas – w wielkiej tajemnicy – święcenia bi-
skupie. Został pierwszym biskupem rzymskokatolickim w Rosji sowieckiej, 
o czym wierni dowiedzieli się dopiero po jego śmierci. 
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Był rok 1938, kiedy świeżo po święceniach kapłańskich w ka-
tedrze lwowskiej, otrzymanych z rąk metropolity lwowskiego 
arcybiskupa Bolesława Twardowskiego, przybył do Złoczowa 
nie tak młody już, bo mający wówczas 33 lata, ksiądz Jan Cień-
ski. Został jednym z dwóch wikariuszy przy parafi i Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny. Proboszczem i dziekanem 
złoczowskim był wówczas ks. Kajetan Gruszecki. W tym czasie 
w parafi i, liczącej 8 400 wiernych, pracowało też trzech kateche-
tów oraz przebywali rezydenci – dwóch księży emerytów, a tak-
że kapelan wojskowy − w końcu miasto było  siedzibą 52. Pułku 
Piechoty Strzelców Kresowych i 12. Pułku Artylerii Lekkiej. 

Złoczów był bardzo ważną i prestiżową placówką parafi alną, 
przeto otrzymanie tam skierowania tuż po święceniach kapłań-
skich, było nie lada wyróżnieniem. 

Warto wspomnieć, że Jan Cieński, urodzony w 1905 roku w Pie-
niakach, nie był przypadkową postacią. Wywodził się ze znanej 
i cenionej ziemiańskiej rodziny, posiadającej pałace w Pienia-
kach i Oknie na Podolu. Jego ojcem był Tadeusz Celestyn Cieński 
(1856−1925)1 – senator Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Stron-
nictwa Narodowego. Matka – Maria z Dzieduszyckich, była cór-
ką znanego mecenasa kultury, Włodzimierza Dzieduszyckiego, 
założyciela Muzeum Przyrodniczego we Lwowie i właściciela 
pałacu na ul. Kurkowej, jednego z najbogatszych arystokratów 
galicyjskich2. Właściwie nic nie wskazywało na to, by Jan Cień-
ski miał zostać duchownym. Skończył, jak na ziemianina przy-
stało, Akademię Rolniczą w Dublanach, potem odbył służbę woj-
skową, studiował też prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza, 
w Oknie prowadził wzorowe gospodarstwo na powierzchni po-
nad tysiąca hektarów, oddawał się grom hazardowym (przegrał 
w karty część majątku), miał narzeczoną w Wilnie. Do semina-
1 Tadeusz Celestyn Cieński herbu Pomian (1856−1925) polityk galicyjski, prawnik, 
ziemianin, hodowca koni, przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego 
we Lwowie w listopadzie 1918 r.; K. Karolczak, Cieńskich lwowskie ślady…, 
[w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 5, Ludzie 
Lwowa, pod red. K. Karolczaka, Kraków 2005, s. 217−222; S.S. Nicieja, Cmentarz 
Obrońców Lwowa, Wrocław 1990, s. 292−294.
2 K. Karolczak, op. cit., s. 218.
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rium duchownego wstąpił w 1933 roku, kiedy dowiedział się, że 
jego wielka miłość bierze ślub z innym. Na rozstanie przysłała 
mu medalik z Matką Boską Ostrobramską, który był wskazów-
ką na dalszą drogę życiową3.  Towarzyszył mu do końca. Opie-
kująca się ks. Janem Cieńskim u schyłku jego życia siostra Rozan-
na Słobodzian – jedna z trzech zakonnic czuwających przy nim 
do ostatniego dnia – w swej pisemnej relacji wspomina: „Niedługo 
przed śmiercią mówił do nas tak: »Jak umrę to mi dajcie różaniec, 
bo to jest od mojej dziewczyny«. (…) Ten różaniec był bursztyno-
wy, śliczny, no bo ja przy jego śmierci, przy nim w ostatnią noc 
czuwałam (…) Powiedział: »Proszę łańcuszek mi dać, który mam 
od tej dziewczyny i ten bursztynowy różaniec. I krzyżyk od mojej 
mamy, bo jak do Komunii Świętej dziecko kiedyś szło, to dostawa-
ło taki krzyżyk drewniany od mamy«”4. Włożyły mu te pamiątki, 
oprócz łańcuszka, którego nie znalazły, do trumny. 

Złoczów należał zawsze do interesujących miast polskich 
o dość starej proweniencji. Prawa miejskie uzyskał w 1523 roku 
od króla Zygmunta I Starego. Zamek i fortyfi kacje miejskie, 
które dzisiaj możemy podziwiać, pochodzą z czasów Jakuba 
Sobieskiego – ojca króla Jana III Sobieskiego, który przyszedł 
na świat w nie tak odległym Olesku. Struktura społeczna i na-
rodowościowa tego powiatowego miasteczka niczym właściwie 
nie różniła się od innych kresowych miast polskich. Oprócz 
Polaków mieszkali tam i pracowali Żydzi, Ormianie, Rusini 
i w śladowych ilościach inne mniejszości narodowe. W 1939 
roku Złoczów liczył 12 tysięcy mieszkańców, z czego 50% stano-
wili Żydzi, 30% Polacy, a 20% Ukraińcy. 

Jeszcze stosunkowo młody, wykształcony i doświadczony 
życiowo, ksiądz Jan Cieński, przybywając do Złoczowa, nie za-
kładał zapewne, że pozostanie już na zawsze w tym mieście, że 
będzie kapłanem, duszpasterzem tej parafi i, w końcu „tajemnym 

3 S.S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 10, 
Opole 2017, s. 62−63.
4 Relacja ustna siostry Rozanny Słobodzian SłNSJ, Rzeszów 2009 [w:] Wytrwać 
i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie 
Sowieckiej 1917−1991, pod red. J. Wołczańskiego, Kraków 2010, s. 112.
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biskupem” przez najbliższe 54 lata, aż do śmierci w 1992 roku. 
Jako podporucznik kawalerii w rezerwie, mógł przypuszczać, 

że dojdzie do wybuchu wojny. Na pewno nie mógł przewidzieć 
tego bestialstwa człowieka wobec człowieka, którego był po-
tem świadkiem. Sam uniknął wywózki na Syberię, do łagrów, 
do których trafi ali duchowni rzymskokatoliccy i grekokatoliccy, 
co zafundowali mieszkańcom Kresów, przede wszystkim Pola-
kom, Rosjanie. Był świadkiem mordów rosyjskich na Polakach, 
ludobójstwa niemieckiego i ukraińskiego na Polakach i Żydach. 
Dzisiaj podziwiamy jego odwagę, bo to był bohaterski kapłan, 
jak wielu innych polskich księży na Kresach. Kiedy dowiedział 
się o zagładzie polskiej wsi Huta Pieniacka w dniu 28 lutego 
1944 roku, pojechał tam furmanką, by po chrześcijańsku pocho-
wać ofi ary ukraińskiego mordu. „Z narażeniem życia tam do-
tarł i przez cały dzień grzebano ok. 1000 ofi ar , a on się modlił”  
− zapisała w relacji o ks. bp. Janie Cieńskim  s. Zofi a5. Po wojnie 
postanowił nie opuszczać Złoczowa, choć tysiące wiernych, któ-
rym udało się przeżyć dramat II wojny światowej, wyjeżdżało 
do nowej Polski, zostawiając dorobek całego życia, w obawie 
przed represjami, jakie mogły ich spotkać z rąk władzy sowiec-
kiej. Ks. Jan Cieński trwał na swej placówce, będąc prześladowa-
nym, szykanowanym, zastraszanym przez organa bezpieczeń-
stwa Związku Sowieckiego. Jednak jego świątynia, jako jedna 
z niewielu na dawnych kresach II RP działała. 

Było to zadziwiające, bowiem kościoły wokół Złoczowa były 
zamykane i niszczone, księża, którzy nie wyjechali, byli więzie-
ni albo mieli zakaz wypełniania obowiązków duszpasterskich. 
Kościół właściwie zszedł do podziemia. Trwał dzięki Polakom, 
którzy nie dali się wyrzucić do nowej Polski i dzięki takim księ-
żom, jak Jan Cieński, o. Serafi n Kaszuba, o. Rafał Kiernicki czy 
ks. Władysław Bukowiński, który pracował przede wszystkim 
w Kazachstanie. 

Wielu zadawało sobie pytanie, dlaczego nie tknięto świątyni 
w Złoczowie? Trudno powiedzieć, czy znajdziemy kiedyś jed-

5 Relacja pisemna siostry Zofi i Woźnicy SłNSJ w j. polskim, Złoczów 25.10.2009 r., 
[w:] Wytrwać i przetrwać…, op. cit., s. 108.
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noznaczną odpowiedź, bo nie odpowiedział na nie ks. Jan Cień-
ski. Jak powiadają, fakt trwania kościoła w Złoczowie wiąże się 
z tym, że ks. Jan Cieński, w czasie odwrotu Rosjan przed Niem-
cami, miał uratować życie rannemu ofi cerowi rosyjskiemu, któ-
ry okazał się być wysokim funkcjonariuszem NKWD. Po woj-
nie, za czasów sowieckich miał roztoczyć parasol nad ks. Janem 
Cieńskim i umożliwić mu pozostanie w Złoczowie i prowadze-
nie pracy duszpasterskiej. Pisze o tym prof. Kazimierz Karol-
czak, powołując się na listy ks. Jana do mieszkającego w Krako-
wie brata – Stanisława Cieńskiego6.  Ks. Jan Cieński nie bardzo 
chciał o tym zdarzeniu z kimkolwiek rozmawiać. Kiedyś Jerzy 
Janicki, kręcąc zdjęcia fi lmowe z ks. Janem Cieńskim, odważył 
się go zapytać o to wydarzenie, może licząc, że usłyszy historię 
i nazwisko tego legendarnego czerwonego ofi cera, ksiądz Cień-
ski, nie ukrywając irytacji, na jego pytanie odpowiedział pyta-
niem: „Kto panu takich głupot naopowiadał?!”7.

Nikt, w najczarniejszych myślach, nie dopuszczał, że nadej-
dzie taka chwila… 26 kwietnia 1946 roku był jednym z najtrud-
niejszych dni dla metropolity lwowskiego arcybiskupa Eugeniu-
sza Baziaka i najdramatyczniejszych chwil w historii Kościoła 
we Lwowie. Tego dnia arcybiskup odprawił w katedrze lwow-
skiej ostatnią mszę świętą i ostatnim transportem „repatria-
cyjnym” opuścił miasto. Przed wyjazdem mianował ks. Jana 
Cieńskiego, proboszcza ze Złoczowa, swoim wikariuszem ge-
neralnym na archidiecezję lwowską. Od tamtego dnia na tere-
nie Ukrainy sowieckiej nie było żadnego biskupa katolickiego8, 
choć pracę duszpasterską prowadziło 20 księży9. Próba miano-
wania na biskupa, w latach 50. XX wieku, w tamtym regionie 
ks. Wojciecha Olszowskiego zakończyła się wydaleniem go 

6 K. Karolczak, op. cit., s. 224.
7 S.S. Nicieja, Kresowa Atlantyda..., op. cit., s. 64.
8 Ks. bp M. Buczek, Biskup Jan Cieński. Tajny biskup w Złoczowie, „Kurier Galicyjski” 
2017, 27 listopada, https://www.kuriergalicyjski.com/historia/postacie/91-c/6426-
biskup-jan-cienski [dostęp: 5.12.2019].
9 I. Iwaszkiw, Biskup Jan Cieński (1905−1992). Posługa duszpasterska na Ukrainie 
Zachodniej po II wojnie światowej, [w:] Wytrwać i przetrwać…, op. cit., s. 9−48.
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do Polski przez władze sowieckie. Prymas Polski Stefan Wy-
szyński już od lat 50. XX wieku zabiegał potajemnie o sakrę 
biskupią właśnie dla ks. Jana Cieńskiego u kolejnych papieży, 
Piusa XII i Jana XXIII.

Po wielu latach oczekiwań, w 1967 roku, ks. Jan Cieński do-
stał pozwolenie na wyjazd z ZSRR do Polski, w celu załatwienia 
spraw rodzinnych. W Krakowie mieszkał jego brat – Stanisław. 
Pobyt duchownego został też wykorzystany do złożenia infor-
macji najwyższym dostojnikom Kościoła w Polsce, dotyczących 
sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w ZSRR. 30 września 1967 
roku ks. Jan Cieński spotkał się z prymasem Polski, ks. kardyna-
łem Stefanem Wyszyńskim. Został wtedy, w prywatnej kaplicy 
Prymasów Polski, w najgłębszej tajemnicy, konsekrowany na bi-
skupa pomocniczego diecezji lwowskiej.  Świadkami tej uroczy-
stości byli biskupi sufragani gnieźnieńscy − Lucjan Bernacki i Jan 
Czerniak oraz ks. prałat Władysław Padacz. Ksiądz Jan Cieński 
nie od razu przyjął na swe barki ciężar obowiązków biskupich, 
zdając sobie sprawę, co może się stać, gdy władze sowieckie do-
wiedzą się o jego nowej funkcji. Nie myślał o sobie, że może trafi ć 
do łagru czy zostać deportowany do Polski albo nagle ulec śmier-
telnemu wypadkowi. Czuł odpowiedzialność za wiernych, za ko-
ściół złoczowski, nie chciał, by ta decyzja zaprzepaściła z takim 
trudem utrzymane miejsce, oazę dla wiernych nie tylko przecież 
rzymskokatolickich, ale i grekokatolickich, którzy po II wojnie 
światowej zostali pozbawieni swych świątyń i duszpasterzy, a na-
wet prawosławnych10. Z drugiej strony, brak na tamtym terenie 
biskupa administracyjnie ograniczał działalność Kościoła. 

Prymas Stefan Wyszyński dopiero 10 października 1968 roku, 
powiadamiał w liście Ojca Świętego Pawła VI: 

W warunkach ścisłej dyskrecji poinformowałem przybyłego z ZSRR No-
minata, kapłana Jana C. o decyzji Stolicy Apostolskiej. Kandydat wysuwał 
wiele trudności i obaw, gdyż jest człowiekiem sumiennym, wielkiej kultury 
duchowej, a nad to wiele już ucierpiał „pro Nomine Jesu”. Obawiał się też, 

10 Relacja pisemna Elżbiety Szeremety, [w:] Wytrwać i przetrwać…, op. cit., 
s. 118−119.
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że Jego konsekracja nie da się utrzymać w tajemnicy i wtedy praca Jego 
duszpasterska i podróże po terenie całej ZSRR będą udaremnione. Prosiłem 
Go, aby zaufał Duchowi św., by wyraził zgodę na konsekrację, co po długim 
namyśle uczynił, podkreślając „jeśli taka jest wola Stolicy Apostolskiej”11. 

Prymas Polski określił też kanoniczny charakter jurysdykcji 
ks. bp. Jana Cieńskiego jako biskupa sufragana Sedi datus− Va-
cante Metropolitana Leopoliensi ritus latini. Nazwisko nowego bi-
skupa papież Paweł VI miał usłyszeć potajemnie od ks. prałata 
Bolesława Filipiaka, audytora Roty Rzymskiej. 

Ks. bp Jan Cieński miał wtedy 62 lata. Wrócił z Polski 
do swego Złoczowa, do oczekujących go wiernych, do trudnej co-
dziennej pracy duszpasterskiej, ale z poczuciem wsparcia płynące-
go z Polski i Watykanu. Nie czuł się bezsilny. Miał świadomość, że 
jest pierwszym od 21 lat biskupem działającym w lwowskiej die-
cezji, że od jego pracy, posługi duszpasterskiej zależy przyszłość 
Kościoła rzymskokatolickiego w ZSRR. Wiedział, że nie jest osa-
motniony, że kilku księży w skrajnie trudnych warunkach pracuje 
wśród wiernych. Pomagał też działającym w ukryciu księżom gre-
kokatolickim, którzy wracali z zesłania. Teraz jednak, jako biskup, 
mógł grono duszpasterzy pomnożyć. W wielkiej tajemnicy wy-
święcił ks. Franciszka Szczerbatego z diecezji kamieniecko-podol-
skiej oraz, 7 czerwca 1984 roku w swoim mieszkaniu w Złoczowie, 
ks. Leona Małego, od 2002 roku biskupa pomocniczego we Lwowie 
oraz dwóch kapłanów bazyliańskich12. Zdawał sobie sprawę, że 
środowisko księży pracujących na terenie ZSRR jest pod nieustan-
ną obserwacją. Władze mogły też podejrzewać, że wśród nich znaj-
duje się utajniony biskup. Podejrzanym był proboszcz katedry we 
Lwowie, o. Rafał Kiernicki. To, że nie był biskupem, wyjaśniło się 
dopiero 2 marca 1991 roku, gdy ofi cjalnie przyjął sakrę biskupią. 

Jestem przekonany, że ks. Jan Cieński, będąc w młodości przy-
zwyczajonym raczej do wygodnego i dostatniego życia, nie prze-
widział tego, że przyjdzie mu kiedykolwiek żyć w warunkach 
urągających człowieczeństwu, w głodzie i chłodzie, ubóstwie 

11 I. Iwaszkiw, op. cit., s. 9−48.
12 Ks. bp M. Buczek, op. cit.
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i poniżeniu. Błogosławieństwem było, że mógł prowadzić pracę 
duszpasterską w czynnej świątyni, ale nie uniknął szykan, za-
straszania i psychicznego poniżania przez  pół wieku. Ich począ-
tek to wrzesień 1939 roku, a początek ich końca, to 1989 rok… Był 
już wtedy schorowany, poruszał się z trudem. Kiedy w 1991 roku 
przyjechały do Złoczowa siostry zakonne opiekować się nim, nie 
mógł pojąć, że nie boją się chodzić po mieście w habitach!  „Był 
przerażony – pisze siostra Marcelina. – Krzyczał, że zwariowały-
śmy, że tak nie można itd.”. Wspomina też w swej relacji, że w cza-
sach kiedy chodził do kościoła – położonego zaledwie sto metrów 
od domu – musiał podwijać sutannę pod płaszcz, bo inaczej „zo-
stałby zatrzymany przez milicję, co wtedy było równoznaczne 
z zamknięciem kościoła” dla wiernych13. Pewnego dnia siostry 
poprosiły biskupa Jana Cieńskiego o błogosławieństwo na drogę, 
wybierały się bowiem na Woroniaki odwiedzić szkołę. „Biskup 
zdziwił się – pisze s. Zofi a – że pójdziemy w habitach i dodał: 
»Jak wrócicie żywe, to się pokażcie…«”14.

O jego odwadze krąży wiele opowieści. Janina Lityńska, która 
prowadziła księgi parafi alne w Złoczowie, zapisała we swym 
wspomnieniu o księdzu biskupie, że 

Wrogowie go często bili i grozili, że go zabiją. Jednego razu szedł 
do chorego z Panem Jezusem. Po drodze złapali go bandyci i chcieli go zabić; 
mówili: „Zrobimy z tobą porządek”. Ks. Cieński powiedział do nich: „Nie 
jestem sam, jestem z Panem Jezusem. Puśćcie mnie do chorego, żebym go 
pospowiadał i dał mu Pana Jezusa. Czekajcie na mnie tutaj, ja zaraz przyjdę 
i wtedy zróbcie ze mną co chcecie”. Kiedy szedł z powrotem już ich nie było15.

To zdarzenie miało miejsce w czasie wojny, powtarza się 
w relacjach wspominających. Inni – relacja anonimowej osoby 

13 Relacja pisemna siostry Marceliny Zemły SłNSJ w j. polskim, Kraków 20.10.2009 r., 
[w:] Wytrwać i przetrwać…, op. cit., s. 102.
14 Relacja pisemna siostry Zofi i Woźnicy SłNSJ w j. polskim, Złoczów 25.10.2009 r., 
[w:] Wytrwać i przetrwać…, op. cit., s. 106.
15 Relacja pisemna Janiny Lityńskiej w j. polskim, Złoczów b.r., [w:] Wytrwać 
i przetrwać…, op. cit., s. 116.
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– przypominają też dramatyczne wydarzenie, kiedy pod pre-
tekstem spowiedzi chorej osoby, uprowadzono go do lasu, gdzie 
został pobity: „Wywozili go za miasto, bili (…), grozili (…), a było 
raz, że w lesie był przywiązany do drzewa, zdjęli z niego odzież 
i na pewno namęczyli dosyć. Była to noc. Ile czasu on był przy-
wiązany – nie wiadomo”16. Na szczęście ktoś w nocy wybrał się 
po drzewo do lasu, usłyszał, że wołanie o pomoc i uwolnił księdza. 

To był święty człowiek. Wierni nazywali go: „chodzący Chry-
stus”17. Ludzie prosili go o wspomożenie w różnych sytuacjach, 
takich jak choroba, nawrócenie dzieci, wierząc że zawsze wspo-
może. Kiedyś powiedział: „Kiedy ci będzie ciężko, trudno, ja-
kieś kłopoty, problemy, przyjdź do mnie, a ja ci pomogę, a kiedy 
będę w łaski (sic!) u Boga – nic nikomu nie odmówię”18. Powstała 
nawet Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem ks. bpa Jana 
Cieńskiego:

Najwyższy i Chwalebny Boże,
Ty w swojej odwiecznej Mądrości
udzieliłeś Biskupowi Janowi Cieńskiemu
daru niezachwianej wiary
w trudnych czasach życia Kościoła.
On całym sercem ukochał Kościół
i starał się, by i inni Go też miłowali.
To on Twoją mocą
przeprowadzał swe owce ciemną doliną, 
dodając im otuchy19. 
(fragment)

16 Relacja pisemna NN w j. polskim, Złoczów b.r., [w:] Wytrwać i przetrwać…, op. 
cit., s. 125.
17 Relacja pisemna Krystyny Puszkar w j. polskim, Kluczbork 15.07.2005 r., 
[w:] Wytrwać i przetrwać…, op. cit., s. 100.
18 Relacja pisemna Heleny Bochny w j. polskim, Złoczów 11.07.2005 r.,
[w:] Wytrwać i przetrwać…, op. cit., s. 98.
19 Strona internetowa parafi i w Złoczowie http://www.zloczov.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=101 [dostęp: 5.12.2019].
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W 2012 roku, w dziesiątą rocznicę śmierci ks. bp. Jana Cień-
skiego, w Złoczowie, z inicjatywy ks. Leszka Pańkowskiego, 
odbyła się uroczystość poświęcenia odlanego w Polsce dzwo-
nu „Jan”. Ufundowany został ze zbiórek pieniężnych przepro-
wadzonych w gronie Polaków i Ukraińców, wśród których po-
stać ks. Jana Cieńskiego otaczana jest coraz większym kultem20. 
Dźwięk dzwonu „Jan” na stałe wtopił się w życie miasta. Tak jak 
kiedyś osobowość ks. bp. Jana Cieńskiego przyciągała wiernych 
do kościoła, tak dzisiaj dźwięk dzwonu przypomina Polakom 
i Ukraińcom o wspólnej modlitwie. 

Janusz M. Paluch
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“He led his sheep through a dark valley...”. Jan Cieński – 
a secret bishop
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Abstract

The Roman Catholic Church in Złoczów was one of the few churches 
operating at the former borderlands of the Republic after World War II. The 
parish priest was Jan Cieński, a man from a rich, noble family.  Harassed and 
subjected to constant physical and mental repression by the authorities of 
communist Russia, he remained in offi ce until the end of his life in 1992. In 
1967 he received permission to go to Poland to settle family matters. During 
his stay in Poland he was received by the Primate of Poland, Cardinal Stefan 
Wyszyński in Warsaw. He was then ordained a bishop in great secrecy. He 
became the fi rst Roman Catholic bishop in Soviet Russia, which the faithful 
only learned about after his death. 

Януш М. Палюх
Библиотека Краков

«Водил своих овец долиною смертной тени…». Ян 
Ценьский – тайный епископ

Ключевые слова 

Кресы, Золочев, тайный епископ, Ян Ценьский

Резюме

Римско-католическая церковь в Золочеве была одним из немногих 
храмов, в послевоенные годы продолжавших действовать на бывших 
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восточных рубежах Польши. Его настоятелем был Ян Ценьский, 
происходящий из богатой шляхетской семьи.  Несмотря на постоянные 
репрессии, а также физические и психические издевательства со 
стороны властей советской России, он оставался на своём посту вплоть 
до кончины в 1992 году. В 1967 году ему предоставили разрешение 
на выезд в Польшу для упорядочения семейных дел. Во время своего 
визита в Польшу он был принят в Варшаве примасом, кардиналом 
Стефаном Вышиньским. Тогда же, в строжайшей тайне, Ценьский был 
рукоположен в сан епископа. Он стал первым римско-католическим 
епископом в советской России, о чём миряне узнали лишь после его 
смерти. 

Janusz M. Paluch
Bibliothek Krakau 

„Er führte seine Schafe durch ein dunkles Tal…”. 
Priester Jan Cieński – Geheimbischof

Schlüsselwörter

Ehemalige polnische Ostgebiete, Złoczów, Geheimbischof, Jan Cieński

Zusammenfassung

Die römisch-katholische Kirche in Złoczów war eine der wenigen Kirchen, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg in den ehemaligen Ostgebieten der 
Polnischen Republik tätig waren. Ihr Pfarrer war Priester Jan Cieński, 
der aus einer reichen, adligen Familie stammte. Durch die Behörden des 
kommunistischen Russlands schikaniert und ständig physischen und 
psychischen Repressionen ausgesetzt, blieb er bis zum Ende seines Lebens 
1992 in seiner Position. Im Jahre 1967 erhielt er die Erlaubnis, nach Polen zu 
gehen, um Familienangelegenheiten zu regeln. Während seines Aufenthaltes 
in Polen wurde er vom polnischen Primas Kardinal Stefan Wyszyński in 
Warschau empfangen. Danach wurde er – in großer Verschwiegenheit – 
zum Bischof geweiht. Er wurde der erste römisch-katholische Bischof in 
Sowjetrussland, von dem die Gläubigen erst nach seinem Tod erfuhren.
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Streszczenie

Historia sztuki i ochrona zabytków dawnego Wielkiego Księstwa Litew-
skiego interesowała wielu naukowców, ponieważ sztuka i architektura tego 
obszaru stanowi dla obu narodów, polskiego i litewskiego, ważne dziedzic-
two kulturowe. Ogromną zasługę w tym, że sztuka wileńska całkowicie nie 
zniknęła z pola widzenia badaczy polskich miał prof. Stanisław Lorentz. On 
to, silnie emocjonalnie związany z tym miastem z racji pełnienia w latach 
1929−1935 obowiązków konserwatora okręgowego i kierownika Oddzia-
łu Sztuki w Wilnie, a także jako wykładowca Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie, był w pełni świadom rangi osiągnięć artystów tworzących 
środowisko wileńskie i nie mógł dopuścić, by tak znaczący dorobek został 
przemilczany, a w konsekwencji całkiem zapomniany przez kulturę polską. 
W jego biografi i pobyt w Wilnie był tylko krótkim epizodem, ale z pew-
nością można stwierdzić, że lata spędzone na stanowisku konserwatora 
wojewódzkiego wileńskiego i nowogródzkiego powracały w pamięci przez 
całe jego późniejsze życie, czego świadectwem mogą być ciekawe „albumy 
wileńskie”, troskliwie zbierane różne pamiątki tamtego okresu. Trwający od 
marca 1945 roku do października 1946 roku nasilony exodus depatriacyjny 
położył kres istnieniu polskiego Wilna, nie tylko artystycznego. Wilnianie 
zmuszeni do opuszczenia rodzinnych stron, osiedlali się w różnych regio-
nach i miastach Polski Ludowej. Dziś po wielu latach, być może z tęsknoty 
lub sentymentu powstało w Warszawie Osiedle Wilno. Znajduje się na El-
snerowie w dzielnicy Targówek. Wybudowano domy mieszkalne wzdłuż 
nowo wytyczonej ulicy, na głównym placu odsłonięto 13 tablic, wmurowa-
nych w trotuary, upamiętniających znane postacie powiązane z Wilnem.
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Historia sztuki i ochrona zabytków dawnego Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego interesowała wielu naukowców, ponieważ 
sztuka i architektura tego obszaru stanowi dla obu narodów, 
polskiego i litewskiego, ważne dziedzictwo kulturowe. Ogrom-
ną zasługę w tym, że sztuka wileńska całkowicie nie zniknęła 
z pola widzenia badaczy polskich miał prof. Stanisław Lorentz. 
On to, silnie emocjonalnie związany z tym miastem z racji peł-
nienia w latach 1929−1935 obowiązków konserwatora okręgo-
wego i kierownika Oddziału Sztuki w Wilnie, a także jako wy-
kładowca Uniwersytetu Stefana Batorego, był w pełni świadom 
rangi osiągnięć artystów tworzących środowisko wileńskie i nie 
mógł dopuścić, by tak znaczący dorobek został przemilczany, 
a w konsekwencji całkiem zapomniany przez kulturę polską1.

Dla wielu pokoleń profesor Stanisław Lorentz był latarnią 
rozświetlającą horyzont i  wyznaczającą kursy życiowych dróg 
młodych ludzi, adeptów historii sztuki, muzealnictwa i  kon-
serwatorstwa. Urodził się 26 kwietnia 1899 roku w  Radomiu. 
W  latach 1922−1926 był asystentem prof. Zygmunta Batowskie-
go na Studium Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Pobyt w Wilnie Stanisława Lorentza to okres kształtowania się 
osobowości o  rozległych zainteresowaniach, od pionierskich 
prac badawczo-konserwatorskich ruin zamków w Trokach, 
Krewie, Miednikach i  Nowogródku, poprzez fascynację sztu-
kę współczesną i  popieranie środowisk twórczych, aż do gło-
śnego przeciwstawienia się sprzedaży i  wywozowi tapiserii 
fl amandzkich za granicę. Początek jego drogi zawodowej zwią-
zany był z konserwacją zabytków, potem zajął się innymi dzie-
dzinami historii sztuki, ale natura konserwatora zabytków po-
została w nim przez całe życie. Powrócił do swoich intelektual-
nych korzeni w 1973 roku, gdy przyjechał wraz z żoną Ireną na 
konferencję ICOMOS do Wilna. Otwierały się przed nimi drzwi 
i  serca przyjaciół, których pozostawili ponad 35 lat wcześniej. 
W  czasie pobytu na Litwie mógł odczuć, jak wielkim cieszył 
się autorytetem wśród ówczesnych konserwatorów zabytków 

1 J. Poklewski, Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994, s. 4. 
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i w społeczeństwie. Świadczyły o tym artykuły w  gazetach, 
przynoszące informacje o nim, opowiadające o  jego wileńskich 
czasach. Konserwatorzy wileńscy, kowieńscy czy troccy, podej-
mując się rewaloryzacji dzielnicy staromiejskiej, zabytkowych 
domów czy odbudowy zamku, który w  ich oczach symboli-
zował suwerenność Litwy − szukali u  profesora aprobaty dla 
swych zamierzeń i  poczynań. 

Profesor Stanisław Lorentz po wojnie, gromadząc wokół sie-
bie różne zespoły ludzi, potrafi ł wykorzystać ich entuzjazm, 
wiedzę i  zdolności, gdyż jego autorytet koncentrował rozpro-
szone wysiłki pojedynczych osób i  kierował w  nurt istotnych 
społecznie dokonań. W działaniach konserwatorskich nigdy nie 
ulegał przymusowi rozwiązań branżowych, gdyż zawsze jego 
postawa była wartościująca, racjonalna, doskonale rozróżniał 
wagę tożsamości lokalnej, regionalnej, narodowej czy europej-
skiej. Odrzucając emocje, był spontaniczny w  działaniu2.

W biografi i profesora Stanisława Lorentza pobyt w Wilnie 
był tylko krótkim epizodem, ale z pewnością można stwierdzić, 
że lata spędzone na stanowisku konserwatora wojewódzkiego 
wileńskiego i nowogródzkiego powracały w jego pamięci przez 
całe późniejsze życie, czego świadectwem mogą być ciekawe 
„albumy wileńskie”, troskliwie zbierane różne pamiątki tam-
tego okresu3. Na imieniny 8 maja 1934 roku żona Irena wraz 
z Heleną Schrammówną ofi arowały Stanisławowi Lorentzowi 
album oprawiany w tkaninę wileńską. Na pierwszej stronie 
widniał napis: „Reportaż z życia poparty dokumentami”4. Dzię-
ki wspomnieniom prof. Lorentza z okresu wileńskiego, które 
ukazały się w Warszawie w 1986 roku, a składały się z wpisów, 

2 A. Michałowski, Stanisław Lorentz (1899−1991), „Muzealnictwo” 1992, t. 34, 
s. 102−104.
3 R. Janoniené, Wbrew barierom – listowna więź między Stanisławem Lorentzem 
i Vladasem Dremą, [w:] Przeszłość przyszłości… Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę urodzin, red. A. Rottermund, 
D. Folga-Januszewska, E. Micke-Broniarek, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1999, s. 267.
4 S. Lorentz, Album wileńskie, PIW, Warszawa 1986, s. 7.
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wycinków prasowych, listów, zaproszeń, fotografi i, akwareli, 
rysunków i karykatur, umieszczonych w specjalnym albumie, 
wiemy dziś wiele o życiu przedwojennego Wilna i jego elitach.

Po raz pierwszy Stanisław Lorentz był w Wilnie w latach 1908 
i 1912 jako dziecko. Ślub młodego Stanisława z ukochaną Ireną 
odbył się w 1927 roku w kościele kalwińskim, mieszczącym się 
na ulicy Zawalnej, właśnie w wielokulturowym, wielowyzna-
niowym Wilnie5.

Lata wileńskie, kiedy to nad zabytkami Wileńszczyzny i No-
wogródczyzny czuwał Stanisław Lorentz, były bardzo pomyślne 
dla rozwoju kultury na tych terenach. Ogromne znaczenie miały 
takie jego prace, jak konserwacja ruin zamku trockiego, Góry Zam-
kowej, kościoła pw. Pana Jezusa na Antokolu, kościoła Wszystkich 
Świętych przy ulicy Rudnickiej czy też kościoła pw. św. Teresy. 

Gdy 26 kwietnia 1931 roku Wilia wylała aż po fasadę kate-
dry i podmyła jej fundamenty, powstał Komitet Odnowienia 
Bazyliki Wileńskiej pod przewodnictwem biskupa Kazimierza 
Michalkiewicza. Stanisław Lorentz wszedł w skład prezydium 
Komitetu. Kierownictwo robót objął profesor Juliusz Kłos. Naj-
pierw natrafi ono na dwie puszki zawierające serce i wnętrzności 
króla Władysława IV. Natomiast 20 kwietnia 1931 roku odkryto 
kryptę pod nawą główną. Następnego dnia już wiedziano, że 
jest to grobowiec królewski, czyli szczątki króla Aleksandra Ja-
giellończyka oraz królowych Elżbiety Habsburżanki i Barbary 
Radziwiłłówny − żon króla Zygmunta Augusta. Było to wielkie 
wydarzenie, którym pasjonowało się Wilno przez kilka następ-
nych lat. Uroczyste przeniesienie trumien królewskich do kapli-
cy Niepokalanego Poczęcia NMP − dawnej kaplicy królewskiej 
− nastąpiło 31 sierpnia 1933 roku6. 

Obejmując w 1929 roku stanowisko konserwatora zabytków 
i kierownika Oddziału Sztuki województwa wileńskiego i no-
wogrodzkiego7, Stanisław Lorentz miał już stopień naukowy 
doktora, uzyskany w 1924 roku za pracę o  architekcie Efraimie 
5 Ibidem, s. 9−11.
6 J. Poklewski, op. cit., s. 5.
7 „Express Wileński” 1929, nr 63, s. 3.
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Szregerze, lata asystentury u prof. Zygmunta Batowskiego, zna-
jomość Niemiec, Francji i  Włoch oraz wielokierunkowe przygo-
towanie zawodowe w dziedzinie organizacji. W latach 1927–1928 
prowadził referat stosunków naukowych z  zagranicą i referat 
muzeów w Wydziale Nauki Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego8.

Profesor miał przede wszystkim solidną wiedzę wynikającą 
nie tylko z odbytych studiów, ale również z wieloletniej prakty-
ki, począwszy od pracy na stanowisku konserwatora zabytków 
województw wileńskiego i nowogródzkiego. Miał ogromne 
umiejętności i wiedzę na temat zabytków. Był człowiekiem bar-
dzo solidnym, niezwykle oddanym pracy. Nigdy nie rozmawiał 
o wysokości wynagrodzenia czy innych przywilejach pracow-
niczych. O tym się nie mówiło. Takie było podejście profesora 
do pracy oraz do roli i obowiązków muzealnika. Profesor pełnił 
misję, a nie pracował9.

Przed objęciem w Warszawie urzędu konserwatora general-
nego, Jerzy Remer był zobowiązany przedstawić kandydata 
na swego następcę w Wilnie. Znalazł go w warszawskim środo-
wisku historyków sztuki. Z polecenia prof. Zygmunta Batowskie-
go jego wybór padł na dr. Stanisława Lorentza, ówczesnego refe-
renta muzeów i stosunków naukowych z zagranicą w Wydziale 
Nauki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go10. Kandydatura zyskała pełną aprobatę władz wojewódzkich 
i od stycznia 1929 roku Stanisław Lorentz jako konserwator 
okręgowy i kierownik Oddziału Sztuki rozpoczął swe urzędo-
wanie w Wilnie. Dzięki temu, że był następcą cieszącego się na 
gruncie wileńskim dużym uznaniem Jerzego Remera, spotkał 
się z bardzo przychylnym przyjęciem zarówno ze strony lokal-
nych władz, jak i środowiska kulturalnego. Jego fachowość, ak-
tywność i sprawność w działaniu przyczyniły się do tego, że 

8 R. Jarocki, Rozmowy z Lorentzem, PIW, Warszawa 1981, s. 74−75.
9 Wywiad z prof. Andrzejem Rottermundem, https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/prof-
rottermund-profesor-lorentz-byl-doskonalym-organizatorem-ale-tez-dyplomata. 
[dostęp: 10.12.2019].
10 S. Lorentz, Album wileńskie, op. cit., s. 11.



94

Beata Michalec

w bardzo krótkim czasie zyskał sobie niekwestionowaną po-
zycję i prawdziwy autorytet. Już w kwietniu, a więc zaledwie 
w parę miesięcy po osiedleniu się w Wilnie dr Lorentz, dzię-
ki wiedzy na temat poznanych z autopsji zabytków, opracował 
konkretny plan działania konserwatorskiego. Przedstawił go 
publicznie, udzielając wywiadu reporterowi „Kuriera Wileń-
skiego” − Stefanowi Klaczyńskiemu11.

Wśród najważniejszych zamierzeń, obok prac restaurator-
skich w kościołach wileńskich, potrynitarskim na Antokolu, 
św. Teresy, Wszystkich Świętych i badań architektonicznych 
w nowogródzkiej cerkwi Borysa i Gleba, stwierdził koniecz-
ność jak najszybszego rozpoczęcia prac zabezpieczających 
ruiny zamków średniowiecznych w Trokach, Wilnie, Nowo-
gródku, Krewie, Lidzie, Miednikach Królewskich. Dysponując, 
podobnie jak i jego poprzednik, bardzo skromnym budżetem 
na konserwację zabytków dr Lorentz musiał w większości wy-
padków ograniczać się do prac prowadzonych systemem go-
spodarczym lub też zdobywać pieniądze z innych, pozamini-
sterialnych źródeł12. 

Stanisław Lorentz, chcąc wprowadzić w czyn swój zamiar 
podjęcia prac konserwatorskich na zamku w Trokach, mu-
siał zdobyć na ten cel pieniądze. Nie mając innego źródła, za-
ciągnął na własne nazwisko pożyczkę w wysokości 10 tys. zł 
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Wilnie i z tym kapita-
łem rozpoczął 1 lipca 1929 roku kierowane przez inż. Jana Bo-
rowskiego prace przy zamku na wyspie w Trokach. Nieświa-
doma tego, iż konserwator przeprowadza je na własny koszt, 
lokalna prasa fakt ten odnotowała z pełnym uznaniem i apro-
batą13. „Urząd konserwatorski w Wilnie w nikłej obsadzie 
wykazuje uznania godną ruchliwość. W najbliższych dniach 
przystępuje do konserwacji ruin zamku trockiego, skiero-
wując słusznie na tę pracę szczegółową uwagę i maksimum 
rozporządzanych środków. Trzeba stwierdzić, że za rządów 
11 J. Poklewski, op. cit., s. 241.
12 Ibidem.
13 R. Jarocki, op. cit., s. 79.
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b. konserwatora Remera te drogocenne ruiny były porzucone 
całkowicie na pastwę czasu i zupełnie zaniedbane”14. Inaczej tę 
sprawę oceniły władze ministerialne, ich zastrzeżenia i sprze-
ciw budziła formalna strona przedsięwzięcia, gdyż rozpoczęto 
prace bez przyznania na ten cel odpowiednich państwowych 
funduszy, za prywatne pieniądze. Dopiero dzięki szerokiemu 
społecznemu rezonansowi decyzja konserwatora pozosta-
ła w mocy, ministerstwo, mimo oporów, przyznało kredyty 
na kontynuację prac w Trokach, a dr Lorentz mógł wykupić 
swoje weksle15. 

W uznaniu działalności zawodowej i naukowej dr. Lorentza 
MWRiOP zleciło mu 27 lipca 1929 roku prowadzenie wykładów 
z konserwacji zabytków na Uniwersytecie Stefana Batorego16.

Aby w pełni uświadomić społeczeństwu ogrom prac i zwią-
zane z nim wydatki, niezbędne dla zapewnienia pełnej kon-
serwacji katedry, a także w celu zdobycia funduszy na dalsze 
prowadzenie prac, Komitet Odnowienia Bazyliki Wileńskiej 
z początkiem 1933 roku wydał broszurkę Stanisława Lorentza 
zatytułowaną Ratujmy Bazylikę Wileńską. Jej okładka, autorstwa 
Jerzego Hoppena, została tak skomponowana, że książeczka ta 
stawała się jednocześnie poświadczeniem ofi ary złożonej na re-
staurację katedry17. 

Następnym wielkim przedsięwzięciem konserwatorskim 
w wileńskiej katedrze była rozpoczęta w 1935 roku restauracja 
wnętrza kaplicy św. Kazimierza, a zwłaszcza malowideł ścien-
nych, odnawianych przez prof. Jana Rutkowskiego z Warsza-
wy. Nasilenie prac w katedrze nie wpłynęło w najmniejszym 
nawet stopniu na zainteresowanie badaniami ruin zamków 
średniowiecznych w Trokach, Wilnie, Krewie, Miednikach 
Królewskich i Nowogródku. W połowie 1935 roku dr Stanisław 
Lorentz opuścił Wilno, zachęcony propozycją powrotu do War-

14 S. Lorentz, Album wileńskie, op. cit., s. 83.
15 J. Poklewski, op. cit., s. 242.
16 S. Lorentz, Album wileńskie, op. cit., s. 31.
17 Ibidem, s. 105.
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szawy, gdzie czekało na niego stanowisko dyrektora Muzeum 
Narodowego18.

Stanisław Lorentz rozpoczął na niespotykaną i nieporówny-
walną z innymi ośrodkami skalę konserwacji ruin zamków śre-
dniowiecznych19. Precyzując swój program konserwacji zam-
ków średniowiecznych pisał: 

Wszystkie zamki średniowieczne w wileńszczyźnie i nowogródczyźnie, 
prócz tylko zamku w Mirze, znajdują się w stanie daleko posuniętej ruiny. 
Jako typowe zabytki umarłe nie mogą być oczywiście ani zrekonstruowane, 
ani w znacznym stopniu odrestaurowane. Celem ich konserwacji jest od-
słonięcie tych fragmentów, które ukryte są w rumowisku i zabezpieczeniu 
ruin, o ile jest to możliwe, od dalszego zniszczenia. Oczywiście w pewnych 
wypadkach rekonstrukcja fragmentu dla uchronienia większej całości lub 
zachowania znikającego motywu może okazać się konieczna20. 

Stanisław Lorentz w 1929 roku zorganizował cykl wykładów 
o Wilnie, z udziałem prelegentów − profesorów Uniwersytetu 
Stefana Batorego: Ferdynanda Ruszczyca, Juliusza Kłosa, Mie-
czysława Limanowskiego, Bronisława Rydzewskiego i ks. Pio-
tra Śledziewskiego oraz dyrektora archiwum Wacława Gizbert-
-Studnickiego. Nawiązał kontakt z Oddziałem Wileńskim Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego, wkrótce został prezesem 
tego Oddziału. Sam wygłosił w wileńskim radio cykl kilkuna-
stu wykładów pt. Wycieczki po województwie wileńskim, które na-
stępnie, jako wydawnictwo Oddziału Wileńskiego PTK ukazały 
się drukiem21. 

W tym 1930 roku Stanisław Lorentz wystąpił z inicjatywą 
otwarcia w Wilnie Muzeum Sztuki Współczesnej, którego ce-
lem miało być obrazowanie współczesnej sztuki wileńskiej 
na tle współczesnej sztuki polskiej. Projekt ten spotkał się z apro-

18 J. Poklewski, op. cit., s. 245.
19 „Życie Nowogródzkie” 1929, nr 247, s. 3.
20 J. Poklewski, op. cit., s. 252.
21 S. Lorentz, Album wileńskie, op. cit., s. 30. 
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batą władz i gorącym przyjęciem miejscowych twórców, zyskał 
też poparcie MWRiOP i dr. Alfreda Lauterbacha, dyrektora 
Państwowych Zbiorów Sztuki, który obiecał przekazać obrazy 
znanych artystów warszawskich i krakowskich dla przyszłego 
Muzeum22. 

Nie chcąc wyłącznie administracyjnie kierować działania-
mi wielu organizacji i towarzystw zaangażowanych w upo-
wszechnianiu kultury na Kresach północno-wschodnich, 
dr Stanisław Lorentz, ówczesny kierownik Oddziału Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego, dążył do zawiązania się społecznego 
organu, który nie tylko koordynowałby przedsiębrane akcje, 
lecz także służył mu pomocą w sprawowaniu pieczy nad cało-
kształtem spraw związanych z kulturą wileńską23. 

Wilnianin z wyboru prof. Stanisława Lorentza, twierdził, że: 
„Wilno nie było w latach 1919−1939 miastem prowincjonalnym. 
Wilno było znów obok Krakowa i Warszawy jedną ze stolic 
o wielkich tradycjach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Te 20 
lat − to piękny okres w jego dziejach”24. 

W 1934 roku, już w pierwszych miesiącach po objęciu przez 
Stefana Starzyńskiego urzędu Prezydenta m.st. Warszawy 
ze stanowiska Dyrektora Muzeum Narodowego został zwol-
niony płk Bronisław Gembarzewski. Konsultując się w sprawie 
osoby, którą należałoby powołać na to stanowisko, z kilku stron 
prezydent Starzyński usłyszał nazwisko Stanisława Lorentza, 
m.in. od prof. Zygmunta Batowskiego, od Wandy Pełczyńskiej, 
dziennikarki, od prof. Cezarii Jędrzejewiczowej. Panie Pełczyń-
ska i Jędrzejewiczowa były bardzo czynne w Wilnie, w tych sa-
mych latach, co Stanisław Lorentz. Prezydent Warszawy Stefan 
Starzyński w 1935 roku powołał Lorentza na stanowisko dy-
rektora Muzeum Narodowego w Warszawie, którą to funkcję 
z przerwą wojenną profesor pełnił do 1982 roku. Przed tym jed-
nak był okres wileński, o którym profesor napisał: 

22 Ibidem, s. 93.
23 J. Poklewski, op. cit., s. 278.
24 Ibidem, s. 321.



98

Beata Michalec

Lata wileńskie w życiu naszym były okresem o szczególnej wymowie, 
pełnym różnorodnych przeżyć, tak innym od wcześniejszych i później-
szych lat w Warszawie − też ciekawych i szczęśliwych. Pokochaliśmy Wilno 
z Górą Zamkową i Trzykrzyską, z Wilią i Wilejką, Katedrą i uniwersytecki-
mi dziedzińcami, z „celą Konrada”, Teatrem na Pohulance i cukiernią Rud-
nickiego. Mieliśmy pełno przyjaciół, byliśmy wszyscy sobie życzliwi. Ciągle 
się działo coś nowego25.

Zapis ostatniej woli zmarłego marszałka Józefa Piłsudskiego 
zobowiązywał nieodwołalnie do przygotowania w Wilnie miej-
sca ostatniego spoczynku dla Matki i serca Syna w kwaterze 
wojskowej na Rossie.

Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie, gdzie leżą 
moi żołnierze, co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako pre-
zent pod nogi rzucili (…). Ja zaklinam wszystkich co mnie kochali sprowa-
dzić zwłoki mojej matki z Sugint Wiłkomirskiego powiatu do Wilna i po-
chować matkę największego rycerza Polski nade mną. Niech dumne serce 
u stóp dumnej matki spoczywa. Matkę pochować z wojskowymi honorami, 
ciało na lawecie i niech wszystkie armaty zagrzmią salwą pożegnalną i po-
witalną tak by szyby w Wilnie się trzęsły. Matka mnie do tej roli, jaka mnie 
wypadła, chowała. Na kamieniu czy nagrobku Mamy wyryć wiersz z „Wa-
cława” Słowackiego zaczynający się od słów „Dumni nieszczęściem nie 
mogą…”. Przed śmiercią Mama mi to po kilka razy kazała dla niej czytać26. 

Opracowanie plastyczne dyspozycji samej kwatery, ujednoli-
cenie żołnierskich grobów i zaprojektowanie sarkofagu zlecono 
prof. Wojciechowi Jastrzębowskiemu27. Ze strony władz woje-
wódzkich i ministerialnych zastrzeżono, że Stanisław Lorentz 
nadal ma kierować przygotowaniem grobu na cmentarzu Rossa 
dla trumny Matki i serca Syna – marszałka Józefa Piłsudskiego, 

25 S. Lorentz, Album wileńskie, op. cit., s. 218−219.
26 A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867−1935, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1988, 
s. 696−697.
27 W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867−1935, t. 2, Polska 
Fundacja Kulturalna, Londyn 1977, s. 522.



 99 

Retrospekcja wileńska − prof. Stanisław Lorentz

aż do czasu wykonania wszystkich prac i położenia płyty, za-
projektowanej przez Wojciecha Jastrzębowskiego. W uroczysto-
ściach pogrzebowych w Wilnie Stanisław Lorentz uczestniczył 
już jednak jako członek delegacji Warszawy pod przewodnic-
twem prezydenta Stefana Starzyńskiego28.

Profesor Stanisław Lorentz pozostawił po sobie artykuły opu-
blikowane w latach 1929−1934, a dotyczące zabytków i kultury 
wileńskiej: Klasztor Świętomichałowski w Wilnie29; Kaplica Ostro-
bramska w Wilnie30; Konserwacja ruin zamków w Trokach31; Odkrycia 
przy robotach ziemnych w Wilnie32; Restauracja wnętrza kościoła św. 
Teresy w Wilnie33; Spór o Chodkowskiego34; Zabytki architektonicz-
ne Nowogródczyzny35; Konserwacja ruin zamków w Wileńszczyźnie 
i Nowogródczyźnie36; Konserwacja wnętrza kościoła Ostrobramskiego 
w Wilnie37; Kościół w Budsławiu38; Kościół po-trynitarski w Wilnie39; 

28 S. Lorentz, Muzeum Narodowe w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego 
w Warszawie” 1985, t. 29, s. 27.
29 Idem, Klasztor Świętomichałowski w Wilnie, „Wiadomości Konserwatorskie” 
1929, nr 13, s. 50−51.
30 Idem, Kaplica Ostrobramska w Wilnie, ibidem, s. 51.
31 Idem, Konserwacja ruin zamków w Trokach, „Wiadomości Konserwatorskie” 
1929, nr 17, s. 65−68 i nr 18/19/20, s. 69−79.
32 Idem, Odkrycia przy robotach ziemnych w Wilnie, „Wiadomości Konserwatorskie” 
1929, nr 14/15/16, s. 64.
33 Idem, Restauracja wnętrza kościoła św. Teresy w Wilnie, „Wiadomości 
Konserwatorskie” 1929, nr 13, s. 51.
34 Idem, Spór o Chodkowskiego, „Ziemia” 1929, nr 18, s. 325−327.
35 Idem, Zabytki architektoniczne Nowogródczyzny, „Życie Nowogródzkie” 1929, 
nr 52, s. 3.
36 Idem, Konserwacja ruin zamków w Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, „Ochrona 
Zabytków” 1930, cz. 1, s. 161−180.
37 Idem, Konserwacja ruin zamków w Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, ibidem, 
cz. 1, s. 212−216.
38 Idem, Kościół w Budsławiu, „Ziemia” 1930, nr 9, s. 176.
39 Idem, Kościół po-trynitarski w Wilnie, ibidem, s. 177.
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Kościół po-karmelicki w Głębokiem40; Hale w Nieświeżu i Nowogród-
ku41; Kościół w Stołopcach42; Kościół po-bazyliański w Sućkowie43; Re-
stauracja kościoła Wszystkich Świętych w Wilnie44; Wycieczki po wo-
jewództwie wileńskim45; Henryk Kuna46; Konserwacja Bazyliki Wileń-
skiej47; Konserwacja zamków w Trokach48; Rocznice historyczne49; Losy 
szczątków W. Ks. Witolda50; Restauracja kościoła św. Michała51; Wy-
cieczki Słonimskie. Krótki przewodnik krajoznawczy po Słonimie oraz 
Albertynie, Byteniu, Dereczynie, Mereczowszczyźnie, Różanie, Synko-
wiczach, Zdzięciole i Żyrowicach52; Groby Królewskie w Wilnie53; Dez-
orientowanie opinii54; Katedra wileńska w XIV i XV w.55; Konserwacja 

40 Idem, Kościół po-karmelicki w Głębokiem, ibidem, s. 178.
41 Idem, Hale w Nieświeżu i Nowogródku, ibidem, s. 196.
42 Idem, Kościół w Stołopcach, „Ziemia” 1930, nr 10, s. 196−197.
43 Idem, Kościół po-bazyliański w Sućkowie, „Ziemia” 1930, nr 21, s. 446−447.
44 Idem, Restauracja kościoła Wszystkich Świętych w Wilnie, ibidem, s. 447.
45 Idem, Wycieczki po województwie wileńskim, Oddział Wileński Polskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego, Wilno 1932, s. 1−80.
46 Idem, Henryk Kuna, „Kurier Wileński” 1932, nr 36, s. 2−3.
47 Idem, Konserwacja Bazyliki Wileńskiej, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1932/ 
1933, nr 2, s. 97−98.
48 Idem, Konserwacja zamków w Trokach, ibidem, s. 98.
49 Dotyczy grobowca Lwa Sapiehy dłuta Franciszka Krakowczyka w kościele św. 
Michała w Wilnie; ide m, Rocznice historyczne, „Włóczęga” 1933, nr 10, s. 6−7.
50 Idem, Losy szczątków W. Ks. Witolda, „Kurier Wileński” 1933, nr 186, s. 1. 
51 Idem, Restauracja kościoła św. Michała, „Kurier Wileński” 1933, nr 190, s. 2.
52 Idem, Wycieczki Słonimskie. Krótki przewodnik krajoznawczy po Słonimie oraz 
Albertynie, Byteniu, Dereczynie, Mereczowszczyźnie, Różanie, Synkowiczach, 
Zdzięciole i Żyrowicach, Oddział Słonimski Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego, Słonim 1933, s. 1−39.
53 Dotyczy projektu pomnika Adama Mickiewicza dłuta Henryka Kuny; idem, 
Groby Królewskie w Wilnie „Kurier Wileński” 1933, nr 231, s. 2.
54 Idem, Dezorientowanie opinii, „Kurier Wileński” 1934, nr 109, s. 2. 
55 Idem, Katedra wileńska w XIV i XV w., „Kurier Wileński” 1934, nr 88, s. 3. 
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ruin w Górze Zamkowej w Wilnie56; Kościół św. Anny – św. Barbary 
w zamku wileńskim57; Mury obronne Wilna58; Ogród zamkowy i plac 
katedralny59; Widok Wilna Józefa Peszki60.

Znaczącą rolę zarówno pośrednika w wejściu wilnian w nowe 
środowisko, jak i pomocnika w przewiezieniu do Polski zbiorów 
bibliotecznych i artystycznych osób prywatnych odegrał prof. 
Stanisław Lorentz jako naczelny dyrektor Muzeów i Ochrony 
Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. Nie 
tylko ściśle współdziałał z Jerzym Hoppenem i Marią Rzeuską, 
zajmującymi się w Wileńskim Referacie Kultury Komitetu Re-
patriacyjnego rewindykacją i zakupem dzieł sztuki i zbiorów 
bibliotecznych, które zostały później przekazane do Warszawy, 
lecz także w miarę możliwości zapewniał przybyszom zatrud-
nienie w różnych instytucjach kulturalnych. Wśród wielu in-
nych w Warszawie osiedli i podjęli współpracę ze Stanisławem 
Lorentzem Jan Bułhak i Kazimierz Kwiatkowski. Bułhak, który 
w Wilnie utracił cały swój bogaty dorobek artystyczny, mimo 
70 lat z zapałem przystąpił do pracy. Jego fotogramy, ukazujące 
ogrom zniszczeń stolicy były eksponowane już w lutym 1946 
roku w Muzeum Narodowym na wystawie „Warszawa 1945 
w obrazach fotografi cznych Jana Bułhaka“. Następnie objechał 
cały kraj, utrwalając na kliszach fotografi cznych stan i potrzeby 
zabytków architektury, wiele uwagi poświęcając zwłaszcza te-
renom Ziem Odzyskanych61. 

Ogromną zasługą Stanisława Lorentza jest to, że sztuka 
wileńska całkowicie nie znikła z pola widzenia badaczy pol-
skich. Był w pełni świadom rangi osiągnięć artystów two-

56 Idem, Konserwacja ruin w Górze Zamkowej w Wilnie, „Kurier Wileński” 1934, 
nr 176, s. 2 i 5−6; nr 178, s. 5. 
57 Idem, Kościół św. Anny – św. Barbary w zamku wileńskim, „Kurier Wileński” 
1934, nr 90, s. 4.
58 Idem, Mury obronne Wilna, „Kurier Wileński” 1934, nr 232, s. 5.
59 Idem, Ogród zamkowy i plac katedralny, „Kurier Wileński” 1934, nr 1, s. 4.
60 Idem, Widok Wilna Józefa Peszki, „Kurier Wileński” 1934, nr 351, s. 10−11.
61 J. Poklewski, op. cit., s. 326.
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rzących to środowisko i nie mógł dopuścić, by tak znaczący 
dorobek został przemilczany, a w konsekwencji całkiem za-
pomniany przez kulturę polską. Z niemałym trudem, kie-
dy tylko pozwoliła na to koniunktura polityczna, przezwy-
ciężając liczne przeszkody, doprowadził do zorganizowania 
w 1964 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie wielkiej 
monografi cznej wystawy prac Ferdynanda Ruszczyca, najbar-
dziej znanego i zasłużonego z artystów wileńskich. O skali 
trudności, jakie musiał przy tym pokonać, najpierw, aby skru-
szyć opory władz, a następnie, by sprowadzić z Wilna część 
przechowywanych tam prac Ruszczyca przekonuje fakt, że 
planowana jako upamiętnienie przypadającej w 1961 roku 25. 
rocznicy zgonu artysty wystawa, mogła zostać otwarta do-
piero 2 marca 1964 roku. Profesorowi Lorentzowi przysługuje 
więc niekwestionowane pierwszeństwo w przerwaniu swo-
istej „zmowy milczenia”, jaka od 1945 roku otaczała między-
wojenny dorobek wileńskich plastyków. Pamiętać przy tym 
należy, że pod egidą profesora powstał w kierowanym przez 
niego Muzeum Narodowym zespół badaczy, który podjął sys-
tematyczne studia nad międzywojenną sztuką wileńską. Ich 
wyniki w postaci kolejnych wystaw w Warszawie i innych 
miastach polskich, a także licznych opracowań, ogłaszanych 
głównie w wydawnictwach warszawskiego Muzeum Naro-
dowego, przypominały o dokonaniach wileńskich twórców62. 

Poświęcone problematyce wileńskiej własne ostatnie prace 
profesora w swym wspomnieniowym charakterem w znacznej 
mierze przyczyniły się do rozbudzenia zainteresowania „mi-
łym miastem”, jego życiem artystycznym, a w konsekwencji 
i ludźmi tworzącymi to środowisko. Wspomnienia te zawierają 
bowiem, obok bezcennej, bo ściśle udokumentowanej faktogra-
fi i, obraz środowiska, jego ambicje, dążenia, sukcesy, porażki, 
w niezwykły też sposób przybliżają problemy, z jakimi musieli 
borykać się zarówno twórcy, jak i organizatorzy wileńskiego ży-
cia kulturalnego63. 

62 Ibidem, s. 4.
63 Ibidem, s. 5. 
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Trwający od marca 1945 roku do października 1946 roku na-
silony exodus depatriacyjny położył kres istnieniu polskiego 
Wilna, nie tylko artystycznego. Wilnianie zmuszeni do opusz-
czenia rodzinnych stron, osiedlali się w różnych regionach 
i miastach Polski Ludowej.

Dziś, po wielu latach, być może z tęsknoty lub sentymentu 
w Warszawie, na Elsnerowie w dzielnicy Targówek powstało 
osiedle Wilno. 

Budowa osiedla, wznoszonego według projektu pracowni 
Hermanowicz Rewski Architekci dla fi rmy Dom Development, 
rozpoczęła się jesienią 2010 roku od budynków u zbiegu ulic 
Bukowieckiej, Klukowskiej i Przecławskiej. Powstał także repre-
zentacyjny plac z fontanną, która została ozdobiona rzeźbami 
autorstwa Bartłomieja Kurzei, przedstawiającymi między inny-
mi siedzącego chłopca, matkę bawiącą się z dziećmi oraz liczne 
małe zwierzątka. Obok znalazł się również zdobiony hydrant 
oraz znak wejściowy z zegarem z kurantem, który wygrywa 
melodię „Wilno, kochane Wilno”.

W 2011 roku przystąpiono do budowy kolejnych budynków 
mieszkalnych wzdłuż nowo wytyczonej ulicy, zaś 10 maja 
na frontowym placu odsłonięto 13 tablic, wmurowanych w tro-
tuary, upamiętniających znane postacie powiązane z Wilnem: 
Aleksandra Jagiellończyka, Wojciecha Bogusławskiego, Gie-
dymina, Jakuba Jasińskiego, Joachima Lelewela, Adama Mic-
kiewicza, Czesława Miłosza, Stanisława Moniuszkę, Juliusza 
Osterwę, Józefa Piłsudskiego, Piotra Skargę, Juliusza Słowac-
kiego oraz Zygmunta Augusta. Kilka miesięcy później, 20 paź-
dziernika 2011 roku, Rada Miasta nadała też ofi cjalne nazwy 
ulicom i placom na osiedlu. W ten sposób powstał plac Ratuszo-
wy (frontowy plac z fontanną), ulice: Zamkowa (główna ulica 
osiedla), Ponarska i Miłosierna (jej przecznice) oraz plac Ostrej 
Bramy − przyszły plac u zbiegu Zamkowej, Miłosiernej i Wier-
nej. Tę ostatnią planowano przemianować na „Wielką”, jednak 
ostatecznie z tego zamysłu zrezygnowano.

W 2013 roku oddane do użytku zostały kolejne budynki 
przy ul. Zamkowej, nazwane Zaułek Bernardyński (który 
w Wilnie prowadzi od ulicy Zamkowej do gotyckiego kościoła 
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św. Anny oraz pomnika Adama Mickiewicza), Zaułek Święto-
marciński, a także Kwartał Uniwersytecki – nr 1, 3 i 8 (wileń-
ski Uniwersytet wraz przyległym kościołem św. Jana zajmu-
je cały kwartał między ulicami: Uniwersytecką, Skopówką, 
Zamkową i św. Jana) oraz przy ul. Ponarskiej (Sawicz – nr 1, 
nr 3 i nr 5, przy tej ulicy położony jest kościół św. Augusty-
na i klasztor Augustianów w Wilnie). Wzdłuż przebudowa-
nej ul. Wiernej, na odcinku od Zamkowej do stacji kolejowej 
powstały też przystanki autobusowe, ulicą 1 września 2013 
roku zaczął kursować autobus linii 170. W sierpniu 2013 roku 
budowanych było sześć kolejnych trzypiętrowych budyn-
ków przy ul. Zamkowej (Zaułek Literacki – nr 5, 7, 9, 11 i 13. 
W XIX w. przy tej ulicy było dużo antykwariatów, księgarń) 
oraz przy ul. Ponarskiej (Altaria nr 6, dawny park w Wilnie 
), prace nad nimi zakończono na wiosnę 2014 roku. W listo-
padzie 2013 roku rozpoczęto też prace nad kolejnym budyn-
kiem wielorodzinnym po drugiej stronie ul. Wiernej (Bakszta, 
przy tej ulicy w Wilnie mieszkała rodzina Piłsudskich), gdzie 
powstały nowe ulice – Pohulanka, Montwiłłowska oraz Rud-
nicka. W 2015 roku gotowe były pierwsze budynki przy ul. 
Montwiłłowskiej (nr 2, 4, 6 i 8). Budowę kolejnego etapu Subocz 
(wileńska ulica Subačiaus) rozpoczęto w sierpniu 2014 roku, 
w ramach budowy osiedla Wilno II, etap pierwszy.

Docelowo na całym osiedlu, budowanym według spójnego 
planu architektonicznego i urbanistycznego, inspirowanego 
architekturą wileńską, ma powstać kilka tysięcy mieszkań 
w trzypiętrowych budynkach, w których zamieszkać ma kil-
kanaście tysięcy osób. Centrum osiedla stał się plac Ostrej 
Bramy, a głównymi osiami są ulica Wierna i ulica Zamkowa. 
Wszystkie nazwy na osiedlu również inspirowane są Wilnem 
i kulturą litewską.

Projektując je, architekci chcieli stworzyć osiedle, które może 
spełniać marzenia każdego człowieka o własnym miejscu 
na ziemi. Powstał spójny projekt kameralnego i nowoczesnego 
miasteczka z niezwykłym klimatem, tętniącego życiem. Ar-
chitektura osiedla Wilno inspirowana jest wileńską zabudową. 
Projekt wyróżniają liczne place i skwery, które mają w przy-
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szłości utworzyć charakterystyczne osie widokowe. Jest tu uli-
ca Zamkowa, niczym ta będąca sercem Wilna, która nie tylko 
w minionych czasach była wystawną, pełną bogatych sklepów 
i restauracji, reprezentacyjną ulicą wileńskiego Starego Miasta, 
tętniącą życiem dniem i nocą. Łączy ze sobą katedrę wileńską 
i Ostrą Bramę. Na fasadzie wileńskiego domu przy ul. Zamko-
wej 24 (Pilies g.) widnieje tablica z płaskorzeźbą Józefa Ignace-
go Kraszewskiego. Napis głosi: „W 1832−1835 r. w tym domu 
mieszkał i tworzył wybitny pisarz i historyk… Józef Ignacy 
Kraszewski”.

Pod adresem Zamkowa 2, w okresie międzywojennym 
znajdowała się redakcja gazety „Słowo”, redagowanej przez 
Stanisława Cata-Mackiewicza. Na początku XX wieku ar-
chitekci, bankowcy i lekarze zaczęli wznosić tu swoje wille. 
Ulica najbardziej jest jednak znana z teatru, którego budynek 
wzniesiono tutaj w latach 1912−1913, jest to Teatr na Pohulan-
ce. W 1925−1929 działał tu polski Teatr Reduta pod dyrekcją 
Juliusza Osterwy, obecnie budynek jest siedzibą Rosyjskiego 
Teatru Dramatycznego. Do wileńskiej ulicy Ponarskiej pro-
wadził trakt. Plac Ratuszowy od sześciu stuleci jest jednym 
z głównych placów w Wilnie. Na placu Ostrej Bramy znajdu-
je się kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostro-
bramskiej Królowej Korony Polskiej.

Współczesne warszawskie bloki osiedla Wilno, gdzieniegdzie 
ozdobione płaskorzeźbami i detalami nawiązującymi do Wilna, 
przenoszą nas w klimat miasta okresu międzywojennego. Ma-
lowidło na budynku przy ul. Zamkowa 4, przedstawia wileń-
skie kościoły – św. św. Piotra i Pawła oraz św. Anny. Centrum 
osiedla stanowi plac Ostrej Bramy, a głównymi ulicami są ulica 
Wierna i ulica Zamkowa. Reminiscencje wileńskie widać też 
w nazwach nadawanych budynkom − Zaułek Bernardyński, Za-
ułek Świętomarciński, Kwartał Uniwersytecki, Sawicz, Zaułek 
Literacki, Altaria. Góra Giedymina z basztą, widok od ul. Zam-
kowej w Wilnie − znajduje się przy Montwiłłowskiej 12. Widok 
ul. Pohulanki znajdziemy na budynku przy Montwiłłowskiej. 
Dzwonnica kościoła św. Jana, widok na budynku róg Wier-
nej i Pohulanki. Widok bramy Subocz znajduje się na osiedlu 
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przy ul. Ponarska 11, zaś wileńskiej ulicy Zamkowej przy ul. 
Zamkowej 8 na osiedlu Wilno, przy tej samej ulicy znalazł się 
też wizerunek Zaułka Bernardyńskiego. Dalej pod numerem 
4 znalazło się po lewej stronie malowidło z  kościołem wizy-
tek w Wilnie, a po prawej widok kościoła św. św. Jakuba i Filipa 
z pl. Łukiszki − ul. Zamkowa 4. W dali widać górę Giedymina 
z basztą, widok od ulicy Zamkowej w Wilnie − ul. Montwiłłow-
ska 12 od Pohulanki na osiedlu Wilno.

Beata Michalec
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A retrospective of Vilnius – Professor Stanisław Lorentz 
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Abstract

The history of art and the protection of the monuments of the former Grand 
Duchy of Lithuania was of interest to many scientists, because the art and 
architecture of the area represents an important cultural heritage for both 
nations, Polish and Lithuanian. Professor Stanisław Lorentz greatly contri-
buted to the fact that the art of Vilnius did not disappear completely from 
the fi eld of interest of Polish researchers. He was strongly attached to this 
city because of his duties as a district conservator and head of the Art De-
partment in Vilnius between 1929 and 1935, and also as a lecturer at the 
Stefan Batory University in Vilnius, he was fully aware of the importance of 
the achievements of artists creating the Vilnius environment and could not 
allow such signifi cant achievements to be omitted and, as a consequence, 
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completely forgotten by the Polish culture. In his biography, his stay in Vil-
nius was only a short episode, but it can certainly be said that the years spent 
as the Vilnius and Novgorod Provincial Conservator have come back in his 
memory throughout his later life, as evidenced by the interesting “Vilnius 
albums” („albumy wileńskie”), carefully collected various memorabilia of 
that period. The period of depatriation, which lasted from March 1945 to Oc-
tober 1946, put an end to the existence of the Polish Vilnius, not only artistic. 
Forced to leave their homeland, Vilnius residents settled in various regions 
and cities of Polish People’s Republic. Today, after many years, perhaps out 
of longing or sentiment, the Osiedle Wilno (Vilnius Estate) was established 
in Warsaw. It is located on Elsnerów in the Targówek district. Residential 
houses have been built along the newly marked out street, 13 plaques were 
unveiled in the main square, built into trotars, commemorating famous fi -
gures associated with Vilnius.

Беата Михалец
Музей независимости в Варшаве

Виленская ретроспектива − проф. Станислав 
Лоренц

Ключевые слова

Станислав Лоренц, Вильнюс, Тракай, Новогрудок, консервация 
памятников, исторические памятники, Замковая гора, Погулянка, 
культурное наследие, Варшава, жилмассив Вильно 

Резюме

История искусства и защита исторических памятников бывшего 
Великого княжества литовского привлекали внимание многих учёных, 
поскольку искусство и архитектура на данной территории для обоих 
народов, польского и литовского, являются важной частью культурного 
наследия. Огромные заслуги в области сохранения виленского искусства 
и сбережения памяти о нём принадлежат проф. Станиславу Лоренцу. 
Именно он, благодаря своей привязанности к Вильно, а также находясь 
в 1929−1935 гг. в должности окружного консерватора и руководителя 
Отдела искусств г. Вильно, а также являясь преподавателем виленского 
Университета Стефана Батория, в полной мере осознавал значение 
работы художников, принадлежащих к виленским кругам и не 
мог допустить, чтобы столь весомое наследие было умолчано, а 
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последствии – накрепко забыто польской культурой. Хотя проживание 
в городе Вильно являлось лишь кратким эпизодом его биографии, 
то со всей уверенностью можно сказать, что годы, проведённые в 
должности главного консерватора памятников старины Виленского и 
Новогрудского воеводств оставили крепкий след в его памяти, о чём 
свидетельствуют увлекательнейшие «виленские альбомы», трепетно 
собираемые предметы, хранящие память о той эпохе. Исход польского 
населения, переселённого на послевоенную территорию Польши в 
период с марта 1945 г. по октябрь 1946 положил конец существованию 
польского характера города Вильно не только в художественном плане, 
но и в целом. Виленцы, вынужденные покинуть родные края, селились 
в различных регионах и городах социалистической Польши. Сегодня, 
спустя годы, возможно, из-за тоски или сантиментов, в Варшаве 
возник Жилмассив Вильно. Он расположен в микрорайоне Эльснерув 
варшавского района Таргувек. Вдоль новой улицы были возведены 
жилые дома, а на главной площади были открыты 13 установленных в 
тротуаре таблиц, чествующих известных жителей города Вильно.

Beata Michalec
Unabhängigkeitsmuseum in Warschau 

Rückblick auf Wilnius − Prof. Stanislaw Lorentz

Schlüsselwörter
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Zusammenfassung

Die Kunstgeschichte und der Schutz der Denkmäler des ehemaligen 
Großfürstentums Litauen interessierten viele Wissenschaftler, da die Kunst 
und Architektur dieses Gebietes ein wichtiges Kulturerbe für beide Natio-
nen, die polnische und die litauische, darstellt. Es ist ein hoher Verdienst 
von Prof. Stanislaw Lorentz, dass die Kunst von Wilna nicht völlig aus dem 
Blickfeld der polnischen Forscher verschwand. Aufgrund seiner Tätigkeit 
als Bezirkskonservator und Leiter der Kunstabteilung in Wilna, die er zwi-
schen 1929 und 1935 ausübte, sowie als Dozent an der Stefan-Batory-Uni-
versität in Wilna, war er mit der Stadt stark emotional verbunden und sich 
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der Bedeutung der Leistungen der Künstler, die das Milieu von Wilna schu-
fen, voll bewusst. Er konnte also nicht zulassen, dass ein so bedeutendes 
Werk stillschweigend übergangen und folglich von der polnischen Kultur 
völlig verschwindet. In seiner Biographie war sein Aufenthalt in Wilna nur 
eine kurze Episode. Man kann aber mit Sicherheit sagen, dass die Jahre, die 
er als Konservator der Woiwodschaft Wilna und Nowogródek verbrachte, 
in seinem Gedächtnis im späteren Leben immer wieder wach wurden. 
Ein Zeugnis dafür können sein interessantes „Album de Wilna“, sorgfäl-
tig gesammelte verschiedene Erinnerungsstücke aus dieser Zeit sein. Der 
verstärkte Aussiedlungsexodus von März 1945 bis Oktober 1946 beendete 
die Existenz der polnischen Stadt Wilna, nicht nur die künstlerische. Die 
Bewohner von Wilna wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und 
ließen sich in verschiedenen Regionen und Städten der Volksrepublik Polen 
nieder. Heute, nach vielen Jahren, vielleicht aus Sehnsucht oder Sentiment, 
wurde in Warschau die Siedlung Wilna [polnisch: Osiedle Wilno] gegrün-
det. Es befi ndet sich in Elsnerów im Stadtteil Targówek. Entlang einer neu 
abgesteckten Straße wurden Wohnhäuser gebaut, auf dem Hauptplatz wur-
den 13 in den Bürgersteigen eingemauerte Gedenktafeln enthüllt, die an 
berühmte, mit Wilna verbundene Personen erinnern.


