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ODZYSKIWANIE RUCHOMOŚCI PRZEZ
SPADKOBIERCÓW ADAMA BRANICKIEGO W LATACH
1948–1960 W ŚWIETLE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
W Archiwum Akt Nowych (AAN) w zespole Urzędu Rady Ministrów w Warszawie (URM w Warszawie) oraz w Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (AMKiDN) w teczce „Zwrot ruchomości z pałacu Wilanowskiego spadkobiercom po Adamie Branickim” znajdują się dokumenty
dotyczące odzyskiwania przez spadkobierców Adma Branickiego, właściciela
Wilanowa, osobistych przedmiotów, które nie podlegały przejęciu w ramach
dekretu o reformie rolnej. Opublikowanie ich jest istotne, gdyż ich treść uzupełnia perspektywę poznawczą problemu zwrotu ruchomości w latach 1948–
–1960 byłym właścicielom ziemskim przez władze komunistyczne, które to te
mienie zagarnęły przejmując ich nieruchomości w ramach dekretu o reformie
rolnej, ale też i innych przesłanek, niekoniecznie nawet wynikających z ustanowionego przez władze Polski Ludowej prawa.
W myśl przepisów dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej oraz późniejszych zmian, całość majątku Adama Branickiego, właściciela wilanowskiej nieruchomości ziemskiej, w tym również pałac w Wilanowie,
wraz z całym inwentarzem żywym i martwym przeszły na własność Skarbu
Państwa1. Przejęciu przez państwo nie podlegały: „przedmioty służące do osobistego użytku właściciela przejmowanego majątku i członków jego rodziny,
jak np. ubrania, obuwie, pościel, biżuteria, meble, naczynia kuchenne itp., nie
mające związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz jeżeli nie posiadają wartości naukowej, artystycznej lub muzealnej” oraz „zapasy artykułów
1

Dok. 4.
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spiżarni domowej” i „ zwierzęta i ptaki domowe”2. W przypadku nieobecności
właścicieli ziemskich lub dzierżawców „do sporządzenia spisu oraz zabezpieczenia ich mienia nie podlegającego przejęciu na rzecz Skarbu Państwa” zobowiązane były „organa powołane do przejęcia majątków ziemskich”3.
W momencie przejmowania pałacu w Wilanowie na własność Skarbu Państwa rodzina Branickich nie mogła skorzystać z prawa do zabrania przedmiotów użytku osobistego. Na początku 1945 r. Braniccy zostali wywiezieni do
Krasnogorska pod Moskwą, gdzie przebywali do września 1947 r.4 Wkrótce po
powrocie w październiku 1947 r. do Polski spadkobiercy Adama Branickiego,
początkowo reprezentowani przez Beatę Branicką, następnie Annę Branicką-Wolską, podjęli starania o odzyskanie przedmiotów osobistych z Wilanowa5.
Na temat skuteczności tych działań brakuje na razie poważnych opracowań
naukowych, a relacje spadkobierców Adama Branickiego są ogólnikowe. Anna
Branicka-Wolska wspomina jedynie, że „ W końcu otrzymaliśmy przedmioty
w paru postaciach”6 i że odzyskała „troszkę mebli o charakterze niemuzelnym”7.
W świetle materiałów źródłowych już na początku 1948 r. zezwolono rodzinie Branickich na zabranie win i miodów ukrytych w Wilanowie. Po wyjęciu win i miodów z zamurowanej piwnicy 10 stycznia 1948 r., przy którym
uczestniczyła również Beata Branicka, ekspert z ramienia Rady Ministrów,
sugerując się degustacją i prywatnymi notatkami Branickich, przeprowadził
ich segregację. Na podstawie jego opinii, z ponad tysiąca znajdujących się tam
butelek, najbardziej wartościowe – pięćdziesiąt butelek tokaju z 1768 r. marszałka Lubomirskiego, trzydzieści małych butelek około 80-letniego miodu
wytrawnego, dwadzieścia butelek miodu Wilanowskiego z 1898 r., zostały za2
Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r. w sprawie
wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych 1945, § 11, ustęp 1, litery a, b i c.
3
Ibidem.
4
A. Branicka, Listy nie wysłane, Warszawa 1990, s. 67–116, 415.
5
2 grudnia 1947 r. zmarł Adam Branicki, właściciel Wilanowa, pozostawiając po sobie
spadkobierców: „żonę Marię Beatę /używającą zwykle imienia Beata/ oraz trzy córki: Marię
Helenę Józefinę Annę z Branickich de Virion, Beatę Marię z Branickich Rybińską i Annę Helenę Józefinę Marię Różę (używającą zwykle imienia Anna) Branicką-Wolską”. Dok. 4.
6
List Anny Branickiej-Wolskiej z 29 grudnia 2005 r., [w:] Twoje Pismo. Mokotów – Ursynów – Wilanów, luty 2006, s. 12.
7
A. Branicka, Listy nie wysłane..., s. 420.
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kupione od Beaty Branickiej przez Urząd Rady Ministrów za łączną kwotę
500 tys. zł. Pozostała część butelek została zwrócona Branickiej8.
Jaką wartość przedstawiały zwrócone wina i miody w 1948 r., można wnioskować na podstawie poniżej zamieszczonych tabel zawierających ceny detaliczne produktów żywnościowych i przemysłowych, ceny osiągane przez rolników
przy sprzedaży płodów rolnych oraz wynagrodzenie robotników sezonowych
w rolnictwie. Ze względu na niemożność dokładnej wyceny całości zwróconego
wina i miodu, skoncentrujemy się jedynie na sile nabywczej sumy otrzymanej
przez Beatę Branicką za sprzedaż Urzędowi Rady Ministrów. Z danych zawartych w tabeli 1 i 2 wynika, że w 1948 r. za 500 tys. zł można było kupić: prawie
14 t chleba żytniego albo ponad 28 tys. sztuk jajek9 lub prawie 119 t węgla bądź
67 tys. sztuk cegły pełnej budowlanej kl. I lub ok. 120 par damskich półbutów
skórzanych. Dla uzyskania takiej sumy w tym czasie, rolnik musiałby sprzedać
co najmniej 6 koni roboczych lub 10 krów dojnych albo ponad 24 t żyta, a kobieta będąc pracownikiem sezonowym w rolnictwie na taką kwotę musiałby
przepracować ponad 1400 dni10 (tabele 3, 4 i 5). Na koniec należy nadmienić, że
latem 1948 r. wysokość kredytów na odbudowę i remonty budynków wiejskich
zniszczonych podczas działań wojennych maksymalnie wynosiła 125 tys. zł.,
a w wyjątkowych przypadkach 250 tys. zł, przy okresie spłaty 20 lat11.
Tabela 1. Przeciętne ceny detaliczne handlu państwowego, spółdzielczego i prywatnego
niektórych artykułów żywnościowych w Warszawie w 1947 r. i 1948 r. [zł]
Artykuł
Chleb żytni za 1 kg
Mąka pszenna za 1 kg
Ziemniaki za 1 kg
Mięso wieprzowe z kością za 1 kg
Słonina świeża za 1 kg
Mleko za 1 l
Masło osełkowe za 1 kg
Jaja za 1 szt.

III
31
72
11,8
261
296
37
459
22

1947 r.
VI
IX
51
37
100
87
13,1
11,4
255
258
279
287
40
36
378
481
11
13

XII
40
83
11,6
265
322
46
624
24

III
39
91
11,9
259
320
49
590
17

1948 r.
VI
IX
39
39
72
69
11,3
13,7
259
253
320
321
43
42
422
600
12
14

XII
39
66
14,0
256
358
48
700
26

Źródło: Rocznik statystyczny 1949, Warszawa 1950, s. 111–113.
8

Dok. 1, 2, 3 i 4.
Przy średniej cenie dla całego roku 17,5 zł za sztukę.
10
Przy średniej dla sezonu wiosennego, letniego i jesiennego – 341 zł za dzień pracy.
11
AAN, Państwowy Bank Rolny, sygn. 270, Pismo Instytucji Centralnej PBR do oddziałów
z dnia 19 marca 1948 r., s. 3; sygn. 958, Zjazd dyrektorów oddziałów PBR w dniach 19, 20 i 21
marca 1948 r. w Warszawie, referat dyrektora Wojciechowskiego pt. Kredyty na odbudowę wsi,
s. 213.
9
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Tabela 2. Ceny detaliczne niektórych artykułów przemysłowych w handlu uspołecznionym w latach 1947–1949 r. [zł]
Artykuł
Węgiel kamienny kl. I i II
Nafta
Cegła pełna budowlana kl. I
Cement portlandzki normalny
Proszek do prania w paczkach po 0,5 kg
Półbuty męskie skórzane czarne
Półbuty damskie skórzane czarne
Krzesło gięte bukowe „Thonet”

Jednostka miary
T
L
1000 szt.
50 kg
Kg
Para
Para
szt.

1947 r.1
4400
31
7400
187
7126
4751
1050

1948 r.
4200
50
7400
187
80
7126
4751
1222

1949 r.
4000
50
7400
187
80
7000
4200
1375

* W 1947 r. ceny z miesiąca grudnia.
Źródło: Rocznik statystyczny 1949..., s. 121
Tabela 3. Średnie ceny roczne płacone rolnikom w 1947 r. i 1948 r. [zł]
Artykuł
Groch polny
Ziemniaki
Siano łąkowe
Koń roboczy
Krowa dojna
Owca rzeźna

Jednostka miary
100 kg
100 kg
100 kg
szt.
szt.
szt.

1947 r.
4230
699
840
72 000
47 000
3800

1948 r.
4507
678
892
79 000
48 000
4000

Źródło: Rocznik statystyczny 1949..., s. 121.
Tabela 4. Ceny miejscowe zbóż płacone rolnikom przez Polskie Zakłady Zbożowe
w roku gospodarczym12 1948/49 według województw za 1 q [zł]
Województwo
Warszawskie
Łódzkie
Kieleckie
Lubelskie
Białostockie
Olsztyńskie
Gdańskie
Pomorskie
Szczecińskie
Poznańskie
Wrocławskie
Śląskie
Krakowskie
Rzeszowskie

Pszenica
3300
3300
3300
3200
3300
3300
3300
3250
3300
3250
3200
3300
3300
3300

Żyto
2050
2050
2100
2050
2050
2050
2050
2000
2050
2000
2000
2050
2100
2100

Źródło: Rocznik statystyczny 1949..., s. 125.
12

Rok gospodarczy od 1 sierpnia do 31 lipca.

Jęczmień
1950
1950
2000
1900
1950
1950
1900
1900
1900
1900
1900
1950
2000
2000

Owies
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
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Tabela 5. Przeciętne płace dzienne robotników sezonowych w rolnictwie w woj. warszawskim w 1948 r.13 [zł]
W okresie
Sezon wiosenny
Sezon letni
Sezon jesienny

Mężczyźni
330
595
380

Kobiety
255
430
338

Młodociani
220
368
294

Źródło: Rocznik statystyczny 1949..., s. 138.

Kolejne przedmioty zostały wydane rodzinie Branickich w wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego przez Urząd Wojewódzki Warszawski na podstawie wniosku Beaty Branickiej o zwrot ruchomości z pałacu wilanowskiego, który trafił do UWW z Prezydium Rady
Ministrów via Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych tuż po opisanym
wyżej podziale zapasów wina. Decyzję w tej sprawie wydano 30 marca 1948 r.
utrzymując ją w drugiej instancji po rozpatrzeniu odwołania Beaty Branickiej, a Anna Branicka (jej córka) odebrała 2 września i 4 października 1949 r.
łącznie prawie 400 przedmiotów ujętych w 103 pozycjach. Kolejna faza rewindykacji (już poza procedurą administracyjną) rozpoczęła się od wydania
8 stycznia 1957 r. Annie Branickiej-Wolskiej wielkiej kantyny ze srebrnymi
nakryciem stołowym na 72 osoby i różnymi drobiazgami. Z pewnością nie jest
tu przypadkiem, że wznowienie wydawania ruchomości nastąpiło w niespełna
miesiąc po przyjęciu Anny Branickiej-Wolskiej (17 grudnia 1956 r.) przez ministra Kultury i Sztuki14. Następne partie zwrotu przedmiotów miały miejsce
w: lipcu, wrześniu i grudniu 1957 r., październiku 1958 r., maju i lipcu 1959 r.
i w lipcu 1960r. W sumie od 1949 r. do 1960 r. z zakwalifikowanych do wydania
ponad 1700 różnych przedmiotów ruchomych, nie wydano jedynie 8615. Do
zestawu przedmiotów, które zakwalifikowano, a nie wydano wchodziły: 64
sztuk trofeów myśliwskich, które pozostawały w depozycie Polskiego Związku
Łowieckiego, 2 taborety, 9 foteli i 2 kanapy – w depozycie Urzędu Rady Ministrów oraz 4 taborety i 2 kanapy z depozytu w Operze Warszawskiej16.
13

Robotnicy ci otrzymywali wyżywienie od gospodarzy.
AMKiDN, sygn. 1427/98, s. 5, 15, 143.
15
Z przedmiotów wydanych, kilkadziesiąt z nich stanowiło depozyt Cecylii Ceglińskiej.
Ibidem, s. 7.
16
Dok. 4. AMKiDN, sygn. 1427/98, Wykaz nr 6 obiektów zakwalifikowanych, a nie przekazanych z 29 lipca 1960 r., s. 26; Sprawozdanie końcowe z przebiegu prac Komisji do zbadania sprawy zwrotu rzeczy ruchomych rodzinie Branickich znajdujących się w Wilanowie
z maja 1961 r., s. 55–58; Protokół z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 1961 r. podkomisji w spra14
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Rodzina Branickich część otrzymanych przedmiotów zatrzymała, a resztę sprzedała, bezpośrednio osobom prywatnym lub za pośrednictwem antykwariatów „Desy” i „Veritas”. Do połowy 1960 r. sprzedano między innymi:
bezpośrednio fortepian marki Pleyel za 5 tys. zł, przez Desę serwantkę w stylu
Ludwika XV z drugiej połowy XIX wieku za 12,5 tys. zł17, a za pośrednictwem
Veritas część platerów i sreber stołowych po około 3 tys. zł za kilogram18. Środki pozyskiwane ze sprzedaży z pewnością stanowiły poważny zastrzyk finansowy. Otrzymane za serwantkę 10 tys. zł, stanowiło w tym czasie wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tab. 6) i można było za nie
kupić: 3,3 t chleba żytniego lub 37 par półbutów męskich skurzanych albo 10
rowerów turystycznych męskich (tabele 7 i 8).
Tabela 6. Przeciętne płace miesięczne w gospodarce narodowej w latach 1956–1961 [zł]
Rok
1956
1957
1958
1959
1960
1961

W gospodarce narodowej*
Brutto
Netto
1183
1109
1362
1266
1446
1333
1564
1437
1609
1482
1667
1542

W gospodarce uspołecznionej**
Brutto
Netto
1192
1118
1375
1279
1462
1384
1581
1453
1627
1499
1685
1558

* Pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej i nieuspołecznionej,
ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
** Po potrąceniu podatku od wynagrodzeń.
Źródło: Rocznik statystyczny 1962, s. 392.
Tabela 7. Ceny detaliczne niektórych artykułów żywnościowych w handlu uspołecznionym w latach 1956–1961 [zł]
Wyszczególnienie
Chleb żytni za 1 kg
Mąka pszenna za 1 kg
Kiełbasa zwyczajna za 1 kg
Słonina świeża za 1 kg
Cukier kryształ za 1 kg
Wódka czysta za 0,5 l

1956
3,00
5,00
26,00
34,00
12,00
36,00

1957
3,00
5,00
26,00
27,00
12,00
36,00

1958
3,00
5,00
26,00
27,00
12,00
36,00

1959
3,00
5,00
36,00
33,00
12,00
36,00

1960
3,00
5,00
36,00
33,00
12,00
36,00

1961
3,00
5,00
36,00
33,00
12,00
36,00

Źródło: Rocznik statystyczny 1962, s. 402.
wie ustalenia przebiegu wydawania z magazynów w Wilanowie przedmiotów stanowiących
niegdyś własność Branickich, s. 63–64
17
Z kwoty tej wypłacono 10 tys. zł, pozostałe 2,5 tys. Desa potrąciła sobie jako koszt
prowizji.
18
Dok. 4.
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Tabela 8. Ceny detaliczne niektórych artykułów przemysłowych w handlu uspołecznionym w latach 1956–1961 [zł]
Wyszczególnienie
Ubranie męskie z wełny 60% za komplet
Półbuty męskie skurzane na podeszwie
skórzanej za parę
Półbuty damskie skurzane na podeszwie
skórzanej za parę
Rower męski turystyczny
Serwis stołowy porcelanowy dekorowany
„Ćmielów” za komplet po 25 sztuk

1956
730

1957
730

1958
730

1959
670

1960
630

1961
630

266

266

266

266

266

266

192

192

192

178

178

178

864

992

992

992

992

992

414

414

698

698

698

698

Źródło: Rocznik statystyczny 1962, s. 403.

W grudniu 1960 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki wstrzymało dalsze wydawanie rodzinie Branickich 86 wyselekcjonowanych już przedmiotów,
a w kwietniu 1961 r. powołano specjalną komisję do zbadania sprawy wydania
spadkobiercom Adama Branickiego przedmiotów z Wilanowa. Ministerstwo
uważało, że rodzinie Branickich wydano zbyt dużą ich liczbę. Za nieuzasadnione uznano wydanie przedmiotów użytkowych, które stanowiły wyposażenie pałacu w Wilanowie, a nie służyły „do osobistego użytku właściciela
przejmowanego majątku i członków jego rodziny”19. Kierując się ustaleniami
komisji oraz opinią wydziału prawnego gabinetu ministra Kultury i Sztuki,
podjęto decyzję o utrzymaniu w mocy postanowienia ministra Kultury i Sztuki z kwietnia 1961 r., Tadeusza Galińskiego, zakazującego Muzeum Narodowemu w Warszawie dalszego wdawania Branickim pozostałych przedmiotów ruchomych, znajdujących się w Wilanowie20 oraz o wyciagnięciu odpowiednich
konsekwencji „w stosunku do osób, winnych spowodowania wydania rodzinie
Branickich w latach 1957–1960 przedmiotów, pochodzących z pałacu w Wilanowie”21. Natomiast zrezygnowano z wystąpienia w stosunku do rodziny
Branickich o zwrot przedmiotów niesłusznie im wydanych. Ten dowód łaskawości ze strony komunistów, w kontekście traktowania pozostałych właścicieli
ziemskich po II wojnie światowej, jest co najmniej zaskakujący.
19

Dok. 4. Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r. w: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych 1945, s. 6.
20
AMKiDN, sygn. 1427/98, Sprawozdanie końcowe z przebiegu prac Komisji do zbadania sprawy zwrotu rzeczy ruchomych rodzinie Branickich znajdujących się w Wilanowie
z maja 1961 r., s. 55–58; Pismo Ministerstwa Kultury i Sztuki z do dyrektora Muzeum Narodowego Stanisława Lorentza z 17 kwietnia 1961 r., s. 75.
21
Dok. 4.

Odzyskiwanie ruchomości przez spadkobierców Adama Branickiego ...

259

W podjęciu takiej decyzji przez Ministerstwo Kultury i Sztuki zadecydowała opinia wydziału prawnego gabinetu ministra Tadeusza Galińskiego w sprawie słuszności decyzji co do wydania przedmiotów22. Prawnicy zakwestionowali wyniki prac komisji prowadzącej selekcję ruchomości należących do
rodziny Branickich, a będących w posiadaniu Muzeum Narodowego w Warszawie. Według wydziału prawnego komisja typując przedmioty do zwrotu
spadkobiercom Adama Branickiego bezprawnie rozszerzyła interpretację § 11
ust. 1 lit. a23 i do wydania zakwalifikowała obrazy, tkaniny, różne meble, trofea
myśliwskie itp., które to służyły nie tylko „ do użytku właścicieli, członków
ich rodziny i innych osób przebywających w pałacu, ale przede wszystkim
były nabywane dla samej nieruchomości w celu wyposażenia wnętrz”24. Czyli,
wszystkie ruchomości służące wyposażeniu wnętrz pałacu nie powinny zostać
zakwalifikowane jako formalnie nadające się do wydania, a tym bardziej zwrócone rodzinie Branickich. Ponadto radca prawny Ministerstwa Kultury i Sztuki stwierdził, że „za przedmioty służące do osobistego użytku należy uznać
takie przedmioty, które mogą stanowić przedmiot osobistego użytku w konkretnych warunkach społecznych i ekonomicznych”. Zgodnie z tym istniejące
w momencie wejścia w życie dekretu o reformie rolnej warunki społeczno-ekonomiczne, ograniczające w sposób przymusowy gospodarkę lokalami do
niewielkich mieszkań kilkuizbowych, ograniczyły również możliwości osobistego użytkowania takich przedmiotów, jak: obrazy, tkaniny dekoracyjne,
nakrycia stołowe, meble itp. „Dlatego też przy ustalaniu przedmiotów, nie
objętych przejęciem na własność Państwa, należy kierować się możliwością
korzystania z nich przez właściciela dla osobistego użytku w istniejących warunkach społecznych i ekonomicznych”25.
22
AMKiDN, sygn. 1427/98, Notatka sporządzona 10 kwietnia 1961 r. przez dyrektora
gabinetu ministra, Stanisława Neumarka dla ministra Tadeusza Galińskiego w sprawie zwrotu
rzeczy ruchomych rodziny Branickich, znajdujących się w Wilanowie, s. 79–81.
23
Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r. w sprawie
wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych 1945, s. 6.
24
AMKiDN, sygn. 1427/98, Notatka sporządzona 10 kwietnia 1961 r. przez dyrektora
gabinetu ministra, Stanisława Neumarka dla ministra Tadeusza Galińskiego w sprawie zwrotu
rzeczy ruchomych rodziny Branickich, znajdujących się w Wilanowie, s. 80.
25
AMKiDN, sygn. 1427/98, Notatka sporządzona 10 kwietnia 1961 r. przez dyrektora
gabinetu ministra, Stanisława Neumarka dla ministra Tadeusza Galińskiego w sprawie zwrotu
rzeczy ruchomych rodziny Branickich, znajdujących się w Wilanowie, s. 80–81.
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Bazując na materiałach źródłowych dotyczących problemu zwrotu ruchomości z pałacu w Wilanowie spadkobiercom Adama Branickiego nasuwa się
wniosek, że zwrot przedmiotów przybrał, zarówno pod względem liczby jak
ich wartości, znaczne rozmiary. Weryfikuje to przeciwny pogląd w tej sprawie
spadkobierców Adama Branickiego. Zakres i przebieg procesu przekazywania
rodzinie Branickich ruchomości z pałacu oraz zrezygnowanie przez ministra
Kultury i Sztuki z odebrania przedmiotów niesłusznie wydanych, w kontekście traktowania roszczeń pozostałych właścicieli ziemskich z woj. warszawskiego, pozwala na stwierdzenie, że Braniccy w latach 1948–1960 odnieśli
w działaniach rewindykacyjnych wobec władzy komunistycznej skuteczność
nieporównywalną ze skutkami zabiegów pozostałych właścicieli ziemskich
bądź ich spadkobierców26. Powód takiego podejścia władz mogą wyjaśnić jedynie dalsze badania naukowe.

DOKUMENTY

Dok. 1. AAN, URM w Warszawie, sygn. 1/3, Notatka z ekspertyzy win i miodów przechowywanych w Wilanowie przeprowadzonej 11 grudnia 1947 r.,
s. 60–61.
EKSPERTYZA WIN I MIODÓW Z PRYWATNYCH
PIWNIC Z WILANOWA

W dniu 11. XII. [19]47r. delegowany z ramienia Prezydium Rady Ministrów
do określenia jakości i wartości Win i Miodów przechowywanych w Wilanowie, komisyjne przede wszystkim zostało stwierdzone, iż piwnice zabezpieczone w 1939 r. przez cały czas okupacji, te oddziały piwnic były nienaruszone,
26
Irena Żabińska, badacz dziejów ziemiaństwa woj. warszawskiego w pierwszej połowie
XX w. przy omawianiu problemu odzyskiwania przez właścicieli ziemskich przedmiotów służących do osobistego użytku nie podaje żadnego przykłady, gdzie zabiegi o odzyskanie zakończyłyby się przynajmniej częściowym sukcesem, natomiast wymienia osoby (B. Zjawiński właściciel
majątku Putka w powiecie błońskim, Janina Derwińska z majątku Przęsławice, Antoni Basiński
z majątku Zielonka), których zabiegi spełzły na niczym. I. Żabińska, Ziemianie z województwa
warszawskiego w latach 1918–1945, Toruń 2011, s. 248–250. Tejże: Dwór ziemiański w województwie warszawskim w I połowie XX wieku, [w:] B. Umińska (red.), Ziemianie Mazowsza.
Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII–XX , Ciechanów 2011, s. 354–356.
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wina zastaliśmy w suchym pomieszczeniu, wszystkie w pozycji stojącej, co się
okazało korzystnym dla win Węgierskich i Miodów, które stanowiły większość
piwnicy. – Zmurszały jedynie nalepki i notatki na półkach co utrudniało segregację i definicję gatunków. – Według okazanych mi notatek prywatnych
stwierdzić mogłem iż piwnica cała zawierała przeszło 1000.– /tysiąc/ butelek,
oraz stanowiła kolekcję składającą się z trzech epok, a mianowicie: najstarsze
z epoki Marszałka Lubomirskiego 1768 rok /pieczęć na laku „Szreniawa”, około 80–90 letnie z pieczęcią „Pilawa” – oraz późniejsze, lat 50-70, pieczętowane
herbem „Korczak” – Najciekawsze i najcenniejsze są bez wątpienia stare Tokaje z epoki 1768 r. jest tam kilkanaście gatunków, które należy rozsegregować
w trzech definicjach: jako wytrawne, /b. ciekawe i rzadkie w smaku „dębaków”
lub „z orzeszkiem” – /, łagodne – półsłodkie, niektóre powstały z latami – ze
słodkich win - /zwytrawniały/, – oraz słodkie maślacze o naturalnej słodyczy
starego Tokaju, /b[ardzo]. cenne dla chorych i dla osób starych na wzmocnienie organizmu „lecznicze”.
Natrafiłem też tam na b[ardzo]. cenne o wspaniałym smaku wino słodkawe
z 1811r. /rok kometowy/ bardzo dziś rzadkie, a stanowiące największy wykwint starego wina z najlepszego rocznika, następne roczniki były 1834, 1848,
rok Rewolucji Węgierskiej, oraz słynny rok 1866, – lecz tych roczników nie
znalazłem. Wartość trudno dziś określić, – w pojedynczych sztukach winna
stanowić kilkanaście tysięcy.
Z win dobrze zakonserwowanych następuje mniej może już warte jako
wino – Malaga, świetna w smaku b[ardzo]. charakterystyczna, wystała, rzadko w sprzedaży spotykana. Wina francuskie Bordeaux i Bourgogne czerwone,
rozlane w różnych butelkach, – raczej przestałe, – reńskie w niewielkiej ilości
– nieciekawe – nie nabrało wartości po kilkunastu latach w szkle. – Następują
miody: – najstarsze w małych buteleczkach to miody stare, wytrawne w smakach zbliżone do Tokaju, mające około 80 lat, następnie w większych butelkach
trochę słodsze, również stare, b[ardzo]. charakterystyczne i ciekawe. Te dwie
partie miodów rzadko dziś spotykane w sprzedaży, stanowią swego rodzaju
„curiosum” szczególnie jako prezenty dla cudzoziemców, gdyż zagranicą prawie nieznane.
Cena około 5–6 tysięcy za butelkę.
Młodsze już, gdyż z lat 1899, i 1902, tak zwane i etykietowane nazwą „Miody Wilanowskie”, są to czyste w smaku b[ardzo]. słodkie miody pełne wyrazu
i charakteru „trójniaków”. – Lekkie, trochę zbyt słodkie przedstawiają mniejszą
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wartość, jednak cena wynosić powinna 3 do 4 tysięcy za butelkę. – Nadmienić
tu muszę, iż cała ta kolekcja, tak świetnie przechowywana cały czas w piwnicach Wilanowskich, przetrwała obie wojny – okupacje i dziś stanowi może
jedyną już większą partię prawdziwie starych win i miodów, pochodzących
z prywatnej piwnicy. Niestety zostały zniszczone całkowicie wszelkie większe
składy – piwnice, firmy winiarskie i prywatne zbiory, starannie przechowywane i małe partie alkoholi różnych, zamurowane lub zakopane przed wojną.
Wartość przeto tych wymienionych butelek – należy traktować i oceniać jako
„amatorskie” – okazyjne ceny, a nie rynkowe. –
Dn. 17. I. [19]48 r.27
Dok. 2. AAN, URM w Warszawie, sygn. 1/3, Protokół z zakupu starych win
i miodów od Beaty Branickiej w styczniu 1948 r., s. 56–58.
PROTOKÓŁ przyjęcia Win i Miodów z piwnic Wilanowa
Decyzją Obywat[ela]. Dyrektora Ruszowskiego z dnia 5-I-[19]48 r. zostało
polecone zakupienie od Obyw[atelki]. Branickiej z prywatnej piwnicy Wilanowa, – następujące stare Wina i Miody: 1/. 50/1 butel[ek]. Tokaju z 1768 r. Marszałka Lubomirskiego, 2/. 30/2 butel[ek]. małych – Miodu starego c/a[około]
80 letniego wytrawne, 3/. 20/1 miodu z 1898 r. Wilanowskiego /”Maliniak”/.
Ogółem sztuk 100,- według cen podanych w raporcie z dn. 11.XII.–[19]47 r.
z ekspertyzy win i miodów odnalezionych w Wilanowie.Po porozumieniu z Obyw[atelką]. B[eatą]. Branicką, – w dniu 10.I. [19]48 r.
udałem się wspólnie do Wilanowa, - po sprawdzeniu pieczęci w obecności
Obywatela Kustosza Pałacu i Muzeum w Wilanowie Stanisława Gepnera,
Obywat[ela]. Lesiaka Stanisława pracownika PRM oraz służby dawnej, Obyw[atelki]. Branickiej, – /2 osoby/ przystąpiłem do wybierania zamurowanych
win. Sortując wina, przede wszystkim kierowałem się przeprobowaną butelką
danego asortymentu, – notatkami prywatnymi PP Branickich, oraz każdą butelkę poszczególnie wybierając sprawdziłem co następuje:
1/ przede wszystkim pieczęć na laku zalakowanej butelki, która dawała mi
możność określenia epoki piwnicy co wyjaśniam szczegółowo w ekspertyzie,
27

Obok nieczytelny podpis.
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2/ po sprawdzeniu czystości – /klarowności/ płynu w zapieczętowanej butelce, zbadać musiałem osad na ściankach szkła wewnętrznego tak zwany „kamień”, który tworzy się w winach Tokajskich, b. późno i dowodzi
starości zawartości but[elki].
3/ osad na dnie butelki, – piasek, pył, aby nie grzyb, lub skawalone osady,
gdyż te dowodzą zupełne zepsucie szlachetnego płynu,
4/ pilnie trzeba sprawdzać co pewien czas czy nie ma obrączki na szyjce
butelki /tworzy ją pleśń/ – wino takie już jest bez wartości,
5/ wina te i miody powinny być przechowywane w pozycji stojącej, w chłodnej piwnicy – lecz suchej – nie wilgotnej,
6/ każdą butelkę opatrzę notatką możliwie /bez otwierania butelki/ charakteryzującą zawartość butelki – w gatunku, smaku i wieku płynu,
7/ przy podawaniu do stołu, należy przedtem wybrane butelki trzymać
możliwie 12 godzin w pokoju w mieszkaniu, aby uzyskało pokojową
temperaturę,
8/ konsumpcja sama Starych Win i Miodów traktowana być winna jako
wino deserowe, – wartościowe, zasługujące na ocenę i uznanie, a więc
pite przy deserze, samo przy konferencji lub wizycie, oraz w małych kieliszkach przy czarnej kawie i słodyczach, zamiast likieru lub koniaku. –
Tak stary Tokaj ważną może odegrać rolę w wypadkach osłabienia lub
wycieńczenia organizmu chorobą, operacją, gorączką, lub nadmierną pracą.
W tych razach należy dwa razy dziennie pić po kieliszku starego wina podczas
jedzenia obiadu i kolacji.
Tu nadmienić muszę, iż w chorobie daje się jedynie wino słodkie – gdyż
doświadczenie pokazało, iż wytrawne Tokaje nie smakują, wydają się zbyt
cierpkie i widocznie organizm osłabiony potrzebuje cukru, słodyczy naturalnej – winnej. –
Powyżej wspomniane 100/1 but. starych Tokaji i Starych Miodów starannie
w 3-ch skrzyniach opakowane przewiezione zostały do Gmachu Prezydium
i złożone tymczasowo w magazynie podręcznym przy kuchni Reprezentacyjnej. W dniu 15/I–[19]48 r. przeniesione zostały na górę do mieszkania Premiera do osobistej decyzji Obywatela Premiera.
Wina te i Miody powinny być przechowywane zasadniczo w piwnicy
chłodnej i suchej dobrze zabezpieczone, jednak co pewien czas przeglądane.
Odpowiednią piwnicę, obecnie w gmachu Prezydium przygotowujemy.
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Powyższe stwierdzają i przyjęli do wiadomości:
		
Obyw[atel]. Kierownik28
		
Obyw[atel]. Magazynier29
		
Obyw[atel]. Inspektor30
			oraz świadkowie.-31
Dok. 3. AAN, URM w Warszawie, sygn. 1/3, Notatka z odbioru starych
win i miodów przywiezionych z Wilanowa 10 stycznia 1948 r. sporządzona 15
stycznia 1948 r. , s. 59.
NOTATKA W SPRAWIE STARYCH WIN i MIODÓW Z WILANOWA

Przywiezione w dniu 10.I. [19]48 r. z Wilanowa, stare Wina Tokajskie i Miody w ilości 100/1 sztuk butelek – w 3-ch skrzyniach zawierają, – stosownie do
decyzji zakupu, – następujące gatunki:
1/ 50/1 but. Starych Tokaji z epoki 1768 roku, - łagodne – półsłodkie –
i słodkie w cenie à 8.000.- zł za butelkę, niektóre oznaczone numerami, zapakowane w 2-ch skrzyniach /24 ÷ 26 butel[ek]./ wymagają – po
rozpakowaniu – szczegółowej segregacji, według poczynionych przeze
mnie notatek podczas dwudniowej ekspertyzy. –
2/ 30/2 butel. małych Miodu starego 80-90 letniego – są to miody stare
przeważnie wytrawne b. ciekawe w smaku w trzech gatunkach, lecz przy
ostatniej ekspertyzie próbując te małe buteleczki z miodem natrafiłem
w paru buteleczkach o takim wyglądzie w segregacji i nr Miodów na
zawartość w nich starego Tokaju słodkiego – b. dobrego. – Definicja ścisła zapieczętowanych butelek – jest nader trudna, lecz jakościowo nie
zmienia to wartości tych starych nader ciekawych alkoholi.- wszystkie
w cenie 2.000.- zł – za butel[kę].
3/ 20/1 bute[lek]. Miodu z 1899 i 1902r. są tak zwane Miody Wilanowskie
niektóre „Maliniaki” – niektóre o smaku czystym – tak zwane „Trójniaki” – słodkie – ciemne, gęste. W cenie 2000.- zł za butel[kę].
Po rozpakowaniu wszystkich 3-ch skrzyń, mając już dostęp na miejscu ich
przechowywania, - zaopatrzę każda butelkę w odpowiedni napis określający
gatunek, smak, i epokę.
28
29
30
31

Obok nieczytelne podpis.
Obok nieczytelny podpis.
Obok nieczytelny podpis.
Obok podpis „Lesiak”
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Dn. 15.I. [19]48 r.32
Dok. 4. AMKiDN, sygn. 1427/98, Notatka w sprawie wydania spadkobiercom Adama Branickiego ruchomości sporządzona 3 listopada 1961 r., s. 2–9.
Notatka w sprawie wydania spadkobiercom po Adamie Branickim niektórych ruchomości, pochodzących z pałacu w Wilanowie /Nr S.1-11426/61/.
Na podstawie akt sprawy, udostępnionych przez Gabinet Ministra Kultury
i Sztuki, rozmów przeprowadzonych z ob. ob. Anną Branicką-Wolską, Beatą
Branicką, w antykwariatach Przedsiębiorstwa „Desa” Nr 3 – Rynek Starego
Miasta 4/6, Nr 4 – ul. Marszałkowska 34/50/MDM/, w antykwariacie Przedsiębiorstwa „Veritas” przy pl. Trzech Krzyży Nr 18 oraz z kustoszem Muzeum
Narodowego – Oddział w Wilanowie, ob. mgr Wojciechem Fijałkowskim –
ustaliłem, co następuje:
Adam Maria Jan Stefan /zwykle używający imienia Adam/ Branicki był
m. in. właścicielem majątku ziemskiego Wilanów. Na podstawie przepisów
dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej /Dz.U.
z 1945 r. Nr 3, poz. 13 wraz z późniejszymi zmianami/ majątek ten wraz z budynkami i całym inwentarzem żywym i martwym przeszedł w całości na własność Skarbu Państwa.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca
1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej /Dz.U. Nr 10, poz. 51 wraz z późniejszymi zmianami/
w § 11 ust. /1/, pkt. a/ stanowi:
„Przejęciu od właścicieli ziemskich nie podlegają: przedmioty służące do osobistego użytku właściciela przejmowanego” majątku
i członków jego rodziny jak np. ubrania, obuwie, pościel, biżuteria,
meble, naczynia kuchenne itp., nie mające związku z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego oraz jeżeli nie posiadają wartości naukowej,
artystycznej lub muzealnej”.
Ust. /3/ § 11 tego rozporządzenia stanowi:
„W razie nieobecności właścicieli ziemskich lub dzierżawców organa powołane do przejęcia majątków ziemskich zobowiązane są do
32

Obok daty nieczytelny podpis.
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sporządzenia spisu oraz zabezpieczenia ich mienia nie podlegającego przejęciu na rzecz Skarbu Państwa /ust. /1/ i /2/”.
Po powstania warszawskim okupant ewakuował całą rodzinę Branickich
z Wilanowa do Nieborowa. W styczniu 1945r., w dwa lub trzy dni po wyzwoleniu Nieborowa spod okupacji, rodzina Branickich została wywieziona do
Krasnogardu pod Moskwą, gdzie przebywała do października 1947 r.
Według informacji uzyskanych od obecnego kustosza Oddziału Muzeum
Narodowego w Wilanowie, ob. mgr Wojciecha Fijałkowskiego, w aktach tego
Muzeum brak jakichkolwiek dowodów wskazujących na to, że przy przyjmowaniu pałacu w Wilanowie na własność Skarbu Państwa był sporządzony spis
przedmiotów znajdujących się w pałacu, podlegających przejęciu na własność
Skarbu Państwa, jak i nie podlegających przejęciu.
Wyjściowy spis /inwentarz/ przedmiotów, znajdujących się w pałacu w Wilanowie był sporządzony dopiero w latach 1949–1954 r. Obecnie kontynuowana jest inwentaryzacja przedmiotów, odnalezionych w toku prac konserwatorskich w Wilanowie, przedmiotów nabywanych do zbiorów w Wilanowie oraz
przedmiotów pochodzących z Wilanowa, odebranych Niemcom przez Wojska
Radzieckie i niedawno zwróconych Polsce przez Rząd Radziecki.
W styczniu33 1947 r. rodzina Branickich powróciła do kraju i zamieszkała
tymczasowo u znajomych w Krakowie. W grudniu 1947r. zmarł w sanatorium
w Otwocku Adam Branicki pozostawiając jako spadkobierców: żonę Marię
Beatę /używającą zwykle imienia Beata/ oraz trzy córki: Marię Helenę Józefinę
Annę z Branickich de Virion, Beatę Marię z Branickich Rybińską i Annę Helenę Józefinę Marię Różę /używającą zwykle imienia Anna/ Branicką-Wolską.
Po śmierci Adama Branickiego, wdowa, Beata Branicka, wystąpiła do właściwych władz o wydanie z Wilanowa przedmiotów osobistego użytku, które
nie podlegały przejęciu na rzecz Skarbu Państwa.
Urząd Wojewódzki Warszawski – Dział Rolnictwa i Reform Rolnych orzeczeniem z dnia 30 marca 1948 r. postanowił wydać wdowie Beacie Branickiej
przedmioty, szczegółowo wyliczone w tym orzeczeniu /zał. 134/.
Wnioskodawczyni odwołała się od tego orzeczenia do Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, domagając się wydania dalszych jeszcze przedmiotów.
33
Rodzina Branickich powróciła do Warszawy 12 październiku 1947 r. A. Branicka, Listy
nie wysłane..., s. 416.
34
AMKiDN, sygn. 1427/98, Orzeczenie z 30 marca 1948 r. Urzędu Wojewódzkiego –
Dział Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu rzeczy ruchomych stanowiących własność Beaty Branickiej, wdowy po Adamie Branickim, s. 10–11.
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Minister Rolnictwa i RR[Reform Rolnych] decyzją z dnia 15.II.1949 r. Nr
FZ.F.II-20/16 odwołanie to załatwił odmownie /zał. 1A35/.
Decyzja Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15.II.1949 r. była ostateczna w rozumieniu przepisów o postępowania administracyjnym z dnia 22
marca 1928 r.
Przedmioty wymienione w zał. 1 zostały wydane rodzinie Branickich
w dwóch partiach: 2.IX.1949 r. i 4.X.1949 r.; odbiór ich potwierdziła Anna
Branicka.
W aktach sprawy znajduje się odpis podania Beaty Branickiej z dnia
14.I.1955 r. do Ministerstwa Kultury i Sztuki – Centralny Zarząd Muzeów
i Ochrony Zabytków
o wydanie znajdujących się w magazynach w Wilanowie sreber użytkowych nie mających wartości muzealnej ani zabytkowej. W podaniu tym Beata
Branicka – między innymi – podaje: „Po moim powrocie ze Związku Radzieckiego zgłosiłam się w Prezydium Rady Ministrów do ówczesnej sekretarki Premiera p. M[arii]. Stpiczyńskiej i oznajmiłam, że wskażę zamurowane w Wilanowie srebra i wina, o ile otrzymam część tych rzeczy. Ze znalezionych win
połowę otrzymałam w naturze, a resztę zakupiło Prezydium Rządu. Srebra
miały mi być wydane po stwierdzeniu ich charakteru użytkowego...”
W związku z tym podaniem powołana przez Dyrekcję Muzeum Narodowego
w Warszawie Komisja w protokole z dnia 18.IX.1956 r. stwierdziła m. in., że znajdująca się w magazynie wilanowskim wielka kantyna ze srebrnym nakryciem
stołowym na 72 osoby może być wydana bez szkody dla zabytkowych zbiorów
Pałacu Wilanowskiego. Ponadto należy wydać drobne przedmioty, jak np. szpilki
do krawatów, spinki, luźne łyżeczki i inne części nakrycia stołowego, które bez
wątpienia nie przedstawiają żadnej wartości muzealnej, a stanowią poważne obciążenie inwentarza. Szczegółowy spis tych przedmiotów miał być przedstawiony
Dyrekcji Muzeum Narodowego w późniejszym terminie /zał. 236/.
Dyrekcja Muzeum Narodowego w Warszawie zwróciła się pismem Nr
XXIII-34/56 z 27.X.1956r. do Ministerstwa Kultury i Sztuki – Centralny Zarząd Muzeów i Ochr[ony]. Zabytków o zezwolenie na wydanie:
1/ kantyny ze srebrnym nakryciem stołowym na 72 osoby,
2/ różnych drobiazgów, które zostaną dodatkowo wybrane i opisane.
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Sprawa została przedstawiona w piśmie Centralnego Zarządu Muzeów
i Ochrony Zabytków Nr MOZ-VII-36M/15C/56 z dnia 9.XI.1956 r. ówczesnemu Ministrowi Kultury i Sztuki ob. Kurylukowi, który 12.XI.[19]56r. wyraził
zgodę na zawartą w tym piśmie propozycję. O powyższej zgodzie Ministra
Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków powiadomił Dyrekcję Muzeum Narodowego pismem Nr MOZ-VII-36M/15C/56 z dnia 20 listopada
1956 r.
Kantyna, o której wyżej mowa, nie stanowiła jednolitego nakrycia stołowego na określoną ilość osób, lecz zbiór 472 różnych przedmiotów nakrycia
stołowego /zał. 337/.
Przedmioty te zostały wydane Annie Branickiej-Wolskiej przez Muzeum
Narodowe w Warszawie w dniu 8 stycznia 1957 r.
Dnia 17.XII.1956 r. Anna Branicka-Wolska złożyła na ręce Ministra Kultury i Sztuki podanie, w którym m.in. podnosi, że na skutek dotychczasowych
starań tylko nieznaczna część przedmiotów, które zostały uznane za niemuzealne, została wydana właścicielom i w związku z tym prosi o wyznaczenie
komisji, która dokonałaby przeglądu przedmiotów pochodzących z Wilanowa
i Natolina i orzekła, które z nich powinny być wydane rodzinie Branickich
/zał. 438/. Podanie to zostało przekazane Centralnemu Zarządowi Muzeów
i Ochrony Zabytków, który posiadał całość sprawy.
Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, w nawiązaniu do przekazanego mu podania Anny Branickiej-Wolskiej oraz do wyrażonej już uprzednio w dniu 12.XI.1956 r. zgody Ob. Ministra Kuryluka na wydanie rodzinie
Branickich przedmiotów nie przedstawiających wartości muzealnej, historycznej lub artystycznej, w piśmie Nr MOZ.VII-36M/15-C/56 z dnia 4.I.1957 r.
skierowanym do Gabinetu Ministra Kultury i Sztuki – prosi o powołanie przez
Ob. Ministra komisji, która by ponownie przejrzała przedmioty znajdujące
się w pałacu w Wilanowie i podzieliła je na muzealne i niemuzealne, które by
mogły być wydane zainteresowanym.
Na piśmie tym, które zawiera również propozycję co do składu komisji, Ob.
Minister Kuryluk wyraził dnia 5.I.1957 r. zgodę i polecił włączyć dodatkowo
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w skład komisji przedstawiciela Inspekcji Resortowej lub rewidenta księgowości.
Komisja taka została powołana, o czym powiadomiony został Dyrektor
Muzeum Narodowego w Warszawie, Ob. Prof. Dr Stanisław Lorentz pismem
Nr GM-I-3/126/56 z dnia 16.II.1957 r., podpisanym przez Ob. Ministra Kuryluka. Celem komisji, według tego pisma, było przejrzenie i podzielenie ruchomości, znajdujących się w pałacu w Wilanowie przed wejściem w życie
ustawy o reformie rolnej i nie podlegających stosownie do jej przepisów upaństwowieniu – na muzealne i niemuzealne, przy czym te ostanie powinny być
wydane zainteresowanym.
Ostatecznie w skład komisji wchodzili:
–– Doc. Stanisław Gebethner, Kustosz Muzeum – przewodniczący Komisji
–– Mgr Józef Kojdecki, Kustosz Muzeum
–– Mgr Andrzej Szpakowski, st[arszy]. insp[ektor]. CZMiOZ39
–– Mgr Wojciech Fijałkowski, Kustosz Muzeum
–– Mgr Bogusław Kopydłowski, st[arszy]. adiunkt Muzeum oraz okresowo
–– Wacław Zajączkowski, st[arszy]. insp[ektor]. Insp[ekcji]. Resortowej
–– Jan Miączyński, st[arszy]. insp[ektor]. CZMiOZ
Komisja w tym składzie sporządziła dnia 21.XII.1960 r. końcowy protokół
przedmiotów, które jako nie posiadające wartości naukowej, artystycznej lub
muzealnej, zostały wydane bądź przeznaczone do wydania spadkobiercom po
Adamie Branickim /zał. 540/. Ogółem komisja zakwalifikowała do wydania 724
przedmioty, z czego wydano 638, nie wydano 86 przedmiotów.
W miarę prac Komisji wyselekcjonowane przedmioty były wydawane rodzinie Branickich. Wykazy wydawanych przedmiotów były uprzednio, każdorazowo aprobowane przez Dyrekcję Muzeum Narodowego w Warszawie.
Wydanie przedmiotów wyselekcjonowanych przez Komisję miało miejsce
w dniach: 3.VII. i 12.IX.I957 r., 10.X.1958 r., 27.V.1959 r. i 14.VII.1960 r. Ilość
i określenie wydawanych przedmiotów ilustrują załączone odpisy wykazów
Nr 1–5 wraz z odpisami protokołów zdawczo-odbiorczych /zał. 6–1041/.
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Większość przedmiotów, objętych wykazem Nr 3 /zał. 842/, złożonych do
depozytu w pałacu Branickich w Wilanowie przed przejęciem majątku na cele
reformy rolnej stanowiących własność Cecylii Ceglińskiej, przejął od Oddziału
Muzeum Narodowego w Wilanowie pełnomocnik Ceglińskiej – Antoni Rey.
Przedmioty, które Komisja zakwalifikowała do wydania, a które nie zostały
wydane, objęte są wykazem Nr 6 /zał. 1143/. Umieszczone na tym wykazie trofea myśliwskie w ilości 64 sztuk znajdują się w depozycie Polskiego Związku
Łowieckiego, a 2 taborety, 9 foteli i 2 kanapy – w depozycie Urzędu Rady Ministrów. Przedmioty natomiast, które były w depozycie Opery Warszawskiej
/4 taborety i 2 kanapy/ zostały stamtąd wycofane i znajdują się w zbiorach wilanowskich.
Otrzymane z Muzeum Narodowego – Oddział w Wilanowie przedmioty
częściowo pozostają w użytkowaniu spadkobierców po Adamie Branickim,
a częściowo, ze względu na ciężkie warunki materialne, zostały przez nich
sprzedane bądź bezpośrednio osobom prywatnym, bądź też za pośrednictwem antykwariatów „Desy” i „Veritas”. Np. za pośrednictwem antykwariatu
„Desy” przy ul. Marszałkowskiej 34/50 /MDM/ Anna Branicka-Wolska sprzedała w 1959 r. serwantkę wykonaną fabrycznie w stylu Ludwika XV z drugiej
połowy XIX wieku za 12 500 zł, z czego antykwariat tytułem prowizji pobrał
2500 zł. Do tego antykwariatu wstawione były do sprzedaży również różne
przedmioty szklane /karafki, kieliszki itp./, wycenione na ogólną kwotę 2355
zł; część tych przedmiotów została sprzedana, część znajduje się jeszcze w antykwariacie, a część z powodu braku nabywców została wycofana.
W antykwariacie „Desy” przy Rynku Starego Miasta 4/6 znajduje się do
sprzedaży klęcznik, wyceniony na 600 zł, z czego prowizja wynosi 120 zł.
Za pośrednictwem antykwariatu „Veritas” przy pl. Trzech Krzyży 18 –
Anna Branicka-Wolska sprzedała część platerów i sreber stołowych w cenie
około 3000 zł za kilogram, a ponadto znajduje się jeszcze w tym antykwariacie
do sprzedaży różne szkło /kieliszki, szampanki, karafki itp./, wycenione na
ogólną sumę 6490 zł.
Bezpośrednio Anna Branicka-Wolska m. in. sprzedała za 5000 zł fortepian
marki Pleyel, zniszczony, oceniony przez rzeczoznawcę Tadeusza Kaima /
Warszawa, al. Ujazdowskie Nr 22. na 7000 zł.
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Na podstawie całokształtu zebranego materiału można stwierdzić, że spadkobiercom po Adamie Branickim wydano dużą ilość przedmiotów. Przedmioty te, nierzadko wprawdzie stylowe, ale nie posiadające wartości naukowej, artystycznej lub muzealnej i często ze względu na stopień zniszczenia nie
nadające się do użytku. Spośród przedmiotów nadających się do użytku nie
wszystkie jednak służyły do osobistego użytku właściciela majątku lub członków jego rodziny w rozumieniu powołanego na wstępie przepisu § 11, ust. /1/,
pkt. a/ rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca
1945r. /Dz.U. Nr 10, poz. 51/, lecz stanowiły wyposażenie pałacu w Wilanowie
i z tego względu wydanie ich w takiej ilości, w jakiej je wydano, nie można
uznać za uzasadnione.
Decyzja Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lutego 1949 r. Nr
FZ. F.II-20/16 /zał. 1A44/, odmawiająca wydania spadkobiercom po Adamie
Branickim dalszych przedmiotów poza przedmiotami objętymi decyzją /orzeczeniem/ Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego – Dział Rolnictwa i Reform
Rolnych z dnia 30 marca 1948r. /zał. 145/, była w rozumieniu obowiązujących
przepisów ostateczna. Z tego względu zarówno wystąpienie Muzeum Narodowego w Warszawie do Ministerstwa Kultury i Sztuki – Centralny Zarząd
Muzeów i Ochrony Zabytków z wnioskiem o wydanie Beacie Branickiej kantyny ze srebrnym nakryciem stołowym oraz innych przedmiotów, które miały być dodatkowo wyselekcjonowane przez specjalnie powołaną w tym celu
komisję, jak i przedstawienie tego wniosku ówczesnemu Ministrowi Kultury
i Sztuki, ob. Kurylukowi do decyzji /pismo Muzeum Narodowego w Warszawie Nr XXIII-34/56 z dnia 27.X.1956r. oraz pismo Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Nr MOZ-VII-36M/15C/56 z dnia 9.XI.1956r./ – nie
znajdowało prawnego uzasadnienia niezależnie od tego, że zaproponowane do
wydania przedmioty nie posiadały wartości naukowej, artystycznej lub muzealnej.
Dnia 24.XII.1960 r. Wiceminister Kultury i Sztuki, ob. K. Rusinek polecił
wstrzymać, dalsze wydawanie wyselekcjonowanych już przedmiotów, o czym
został powiadomiony Dyrektor Muzeum Narodowego ob. prof. dr Stanisław
Lorentz.
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Zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9.IV.1961 r. została powołana specjalna komisja, która badała sprawę wydania rodzinie Branickich przedmiotów, nie stanowiących wartości naukowej, historycznej lub
muzealnej, znajdujących się w Wilanowie. O powołaniu tej Komisji Gabinet
Ministra Kultury i Sztuki poinformował Szefa Urzędu Rady Ministrów pismem Nr GM-III-19/MOZ/5/61 z dnia 17.IV.1961r. a odpis sprawozdania
końcowego Komisji przekazał Szefowi URM [Urząd Rady Ministrów] Wiceminister Kultury i Sztuki ob. K. Rusinek, dnia 31.V.1961 r.
W świetle powyższych ustaleń nasuwają się następujące wnioski:
1/ utrzymać w mocy decyzję Ministra Kultury i Sztuki, ob. Tadeusza Galińskiego co do zakresu dalszego wydawania rodzinie Branickich przedmiotów, pochodzących z pałacu w Wilanowie;
2/ zaniechać rewindykacji od rodziny Branickich przedmiotów już wydanych;
3/ wyciągnąć odpowiednie konsekwencje w stosunku do osób, winnych
spowodowania wydania rodzinie Branickich w latach 1957–1960 przedmiotów, pochodzących z pałacu w Wilanowie.
					Stefan Walczak
					Naczelnik Wydziału
					
Warszawa, dnia 3 listopada 1961 r.

