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Wiosną 1945 roku, w 
pobliżu tych majątków, 
ekipa rosyjskich żołnierzy 
wydobyła trzy dębowe, 
zabytkowe skrzynie ukryte 
w ziemnym schowku zruj-
nowanej stodoły.

W trakcie opróżniania 
skrzyń wypadły czerwo-
noarmistom dwa srebr-
ne kartusze trumienne 
członków rodziny kaszte-
lana gdańskiego Zygmun-
ta Guldensterna, blisko 
spokrewnionego z królew-
skim rodem Wazów. Z tego 
skarbu tylko one zostały 
w Polsce, resztę zabyt-
ków najprawdopodobniej 
wywieziono do Rosji. Gdy 
w 2004 roku oddawałem 
do rąk czytelników moją 
książkę „Skarszewski ślad 
skarbów Bazyliki Maria-
ckiej i Landesmuseum 
Danzig” nie spodziewałem 
się, że kiedykolwiek uda 
się ustalić coś więcej na 
temat sowieckiej brygady 
specjalnej, która wywiozła 
gdańskie skarby ukryte 
pod Skarszewami. Jednak 
już parę miesięcy póź-
niej Leszek Adamczewski 
opublikował w „Odkrywcy” 
niezwykle ciekawy arty-
kuł, który wiele wyjaśnia 
w omawianej sprawie. 
Przypomnijmy najpierw 
wcześniejsze ustalenia.

Legendarne skarby 
Bazyliki Mariackiej
Od zakończenia wojny 

trwają poszukiwania za-
bytków ze skarbca Bazyli-
ki Mariackiej w Gdańsku, 
ukrytych przez Niemców na 
początku 1945 roku. Były to 
gromadzone przez stulecia 
kielichy, monstrancje, relik-
wiarze, statuetki, kartusze 
trumienne i inne dzieła wy-
konane ze złota, srebra, kości 
słoniowej i drogich kamieni. 
Ponadto ogromny zbiór za-
bytkowych ornatów, kap 
ołtarzowych, stuł i różnych 
paramentów tekstylnych. 
Według dyrektora gdańskie-
go Stadtmuseum profesora 
Willi Drosta, zajmującego 
się gdańskimi zabytkami 
w czasie wojny, skarbiec 
kościoła Mariackiego jeszcze 
w początkach 1945 roku 
tworzyło 541 zabytkowych 
elementów. W niektórych 
publikacjach jego bogactwo 
porównywane jest z zawar-
tością skarbca Bazyliki św. 
Piotra w Rzymie. 

Z niemieckiej dokumen-
tacji ewakuacyjnej gdańskich 
zabytków wynika, że na 
przełomie 1944/1945 roku 
zasadnicza ich część została 
zabezpieczona przed bom-
bardowaniami w różnych 
miejscach na Nizinie Gdań-
skiej, Kaszubach i Kociewiu. 
Bardzo prawdopodobna jest 

wersja , że większość obiek-
tów ze skarbca Bazyliki Ma-
riackiej znajduje się obecnie 
na terenie Rosji. Z artykułu 
Marii Giedz pt. „Gdańskie 
zabytki w Rosji” („Dziennik 
Bałtycki”, 15.01.2002 r.) wy-
nika, że w latach 1945-1946 
tylko jedna radziecka grupa 
do spraw pozyskiwania dzieł 
sztuki, korzystając z pomocy 
niemieckich muzealników, 
wywiozła do Moskwy 97 
skrzyń z gdańskimi zabytka-
mi. Do tej pory nie wiadomo, 
ile i jakie zabytki z grodu nad 
Motławą trafiły do Rosji, a 
jakie do Niemiec. W świetle 
tych faktów tym ciekawsze 
wydaje się prześledzenie 
skarszewskiego śladu zabyt-
ków wywiezionych z Bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku i 
Landesmuseum Danzig.

Na tropie sensacji
Pod koniec 1999 roku w 

pobliżu Skarszew, na strychu 

wiekowego domu, dwóch po-
szukiwaczy skarbów znalazło 
oblepione zawilgoconą paszą 
trzy dębowe mocno podnisz-
czone barokowe skrzynie. 
Co ciekawe, wszystkie były 
zamknięte na potężne zamki 
i pozbawione dna. Właściciel 
domostwa opowiadał, że w 
1939 roku został wywiezio-
ny na roboty przymusowe 
najpierw do Siedlec, a na-
stępnie w okolice Królewca. 
Po powrocie do Skarszew w 
1945 roku był świadkiem 
tajemniczego zdarzenia. Było 
to późnym popołudniem dość 
ciepłego marcowego dnia. 
Po Niemcach zostały tylko 
opuchnięte trupy zalegające 
przydrożne rowy i pola. Pod 
dom, do którego wrócił wraz 
z rodziną, zajechał wojskowy 
samochód. Wysiadł z niego 
zadbany, jak na frontowe 
warunki, rosyjski oficer, na-
stępnie kierowca i dwóch 
uzbrojonych w pepesze czer-

wonoarmistów. Piąty był 
wychudzonym, ubranym w 
ciemny garnitur cywilem. 
Żołnierze nakazali rodzinie 
gospodarza zostać w domu, 
a sami udali się do oddalonej 
o jakieś 50 metrów rozwalo-
nej stodoły. Chyba ze dwie 
godziny przebywali w zabu-
dowaniach. Było już całkiem 
ciemno, gdy przejechali obok 
chałupy nie zatrzymując się 
ani na chwilę. Po wyjeździe 
żołnierzy gospodarz z żoną i 
jej siostrą pobiegli do stodoły. 
W świetle stajennej latarni 
zobaczyli wykopany dół i 
oblepione ziemią trzy wielkie, 
stare skrzynie z odbitymi 
dnami. Cały wieczór zastana-
wiali się, co mogły zawierać. 
Stanęło na tym, że pewnie 
jakieś skarby. Nad ranem 
jeszcze raz podeszli do stodo-
ły. Wtedy żona gospodarza 
znalazła w ziemi metalową 
tabliczkę z siedmioramienną 
gwiazdą. Oglądając blachę 
z trudnym do zrozumienia 
napisem doszli do wniosku, 
że może nie było tam złota, a 
jakieś urządzenia czy tajna 
broń…

Wiele lat skrzynie służyły 
do przechowywania paszy, aż 
do momentu, gdy przyciąg-
nęły wzrok poszukiwaczy 
skarbów. Wysłuchawszy opo-
wieści gospodarza koniecznie 
chcieli zobaczyć tabliczkę 
z dziwnym napisem, któ-
ry mógłby wiele wyjaśnić. 
Okazało się, że przed laty 
gospodarz podarował blachę 
skarszewskiemu kolekcjo-
nerowi antyków Romanowi 
Dąbrowskiemu. Mówił, że 
bardzo mu się podobała. 
Poszukiwacze dobrze znali 
nieżyjącego już kolekcjone-
ra. O jego zbiorach, które 
później uległy całkowitemu 
rozproszeniu, do dzisiaj krążą 
legendy. Byli przekonani, że 

coś, co wzbudziło zachwyt 
tego konesera, warte jest 
dalszego zainteresowania. 
Za zgodą gospodarza prze-
szukali wykrywaczem metali 
miejsce, gdzie stała kiedyś 
stodoła. Efektem poszukiwań 
było odnalezienie srebrnego 
kartusza trumiennego, rów-
nież ozdobionego siedmiora-
mienną gwiazdą. 

Udało mi się ustalić, że 
Roman Dąbrowski przekazał 
otrzymaną od gospodarza 
plakietkę do Muzeum Ziemi 
Kociewskiej, gdzie znajduje 
się do dziś. Tajemnicze bla-
chy okazały się srebrnymi 
kartuszami trumiennymi, 
upamiętniającymi zmarłą 
w 1648 roku Elżbietę Kon-
stancję Guldenstern (fot.1) 
i prawdopodobnie jej brata 
Johannesa Rafaela (fot.2), 
który opuścił ziemski padół w 
1667 roku. Siedmioramienna 
gwiazda to herb Guldenster-
nów, który można zobaczyć w 
całej okazałości na epitafium 
inskrypcyjnym nad dawną 
kaplicą grobową tego rodu 
w Bazylice Mariackiej w 
Gdańsku. Kaplicę urządził 
tam kasztelan gdański Zyg-
munt Guldenstern, przybyły 
do Polski wraz z królem 
Zygmuntem III. Ten najbar-
dziej znany przedstawiciel 
szwedzkiej rodziny magna-
ckiej Guldensternów wsławił 
się obroną Malborka w cza-
sie wojny polsko-szwedzkiej 
1656 roku. Prawdopodobnie 
przy kolejnych pochówkach 
w kaplicy grobowej srebrne 
kartusze trumienne Elżbiety 
i Johannesa, będące dziełem 
gdańskich złotników, prze-
niesiono do skarbca Bazyliki 
Mariackiej lub przekazano do 
Landesmuseum Danzig. Pod 
koniec wojny ukryto je wraz z 
innymi bezcennymi zabytka-
mi na terenie Kociewia.

Sensacyjne odkrycie

Major Charko i skarby    
Na przełomie 1944/1945 roku do majątków 
ziemskich Bączek i Zapowiednik koło 
Skarszew, należących do kreisleitera 
NSDAP Ernsta Gunthera Modrowa i jego 
ojca, wywieziono z Gdańska bezcenne 
dzieła sztuki, w tym wyroby złotnicze 
pochodzące ze skarbca Bazyliki Mariackiej 
i Landesmuseum Danzig.

Odnaleziony pod Skarszewami w 1999 r. srebrny kartusz trumienny 
Elżbiety Konstancji Guldenstern, zmarłej w 1648 roku. 

Fot. E. Zimmermann.

Znajdujący się w zbiorach Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Znajdujący się w zbiorach Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie 
srebrny kartusz trumienny zmarłego w 1667 r. Johannesa Rafaela Gul-srebrny kartusz trumienny zmarłego w 1667 r. Johannesa Rafaela Gul-
densterna.         densterna.         Fot. E. Zimmermann.Fot. E. Zimmermann.

Czy w zasypanych podziemiach wysadzonego w powietrze pałacu Dahlmannów (po lewej pałac i młyn) nadal znajdują się bezcenne zabytki ukryte Czy w zasypanych podziemiach wysadzonego w powietrze pałacu Dahlmannów (po lewej pałac i młyn) nadal znajdują się bezcenne zabytki ukryte 
tam pod koniec wojny?                                  tam pod koniec wojny?                                  Zdjęcie ze zbioru W. Brzoskowskiego.Zdjęcie ze zbioru W. Brzoskowskiego.
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Kiedy dopadła go choro-
ba o złych rokowaniach, nie 
ustawał w swej  działalno-
ści. Wielu miało mu za złe, 
że na dializy wożony był 
służbowym samochodem. 
Zawiść, brak współczucia 
czy nie zrozumienie stanu 
rzeczy. Ja, w każdym bądź 
razie, nie chciałbym być w 
Jego sytuacji.

Kiedyś jadąc samocho-
dem ulicą Leśną powiedzia-
łem do Pana Damaszka, że 
powinien doprowadzić tą 
drogę do przyzwoitego 
stanu. A Pan Bernard na to 
„ale miałbym do słuchania”. 
Zrozumiałem.

15 sierpnia 1968 roku 
dostał skierowanie do pracy 
w Szkole Podstawowej w 
Zblewie. Tak się złożyło, że 
jego kolega z Sierakowic, 
świeżo wyświęcony kapłan 
-  Edmund Grzenkowicz, 
również skierowany został 
do pracy w Zblewskiej parafii. 
Pan Damaszk miał problem 
z mieszkaniem, ponieważ 
budynek starej szkoły był 
w trakcie adaptacji na Dom 
Nauczyciela. Dlatego  ksiądz 
proboszcz Franciszek Wrób-
lewski zaproponował mu 
zamieszkanie w plebani. 
Pasowało – on i jego kolega 
zamieszkali u życzliwego 
proboszcza. To jednak nie 
spodobało się zwierzchni-
kom Pana Damaszka (kłóciło 
się z ówczesnym systemem 
polityczno-ideologicznym), 
i otrzymał kącik w szkolnej 
harcówce. Zamieszkiwał w 
niej do chwili zakończenia 
remontu Domu Nauczyciela.

Wyłuskał żonkę 
Na pierwszym posie-

dzeniu Rady Pedagogicznej 
wyłuskał bystrym okiem 
swoją przyszłą żonkę – młodą 
nauczycielkę – Renatę Gilla.  
Ślub odbył się w niedzielę 
wielkanocną 6 kwietnia 1969 
roku. W zblewskim kościele 
przysięgę małżeńską przyjął 
ksiądz dziekan Franciszek 
Wróblewski w koncelebrze 
z księdzem Edmundem 
Grzenkowiczem i jego kolegą 
wikarym z Pinczyna. Był to 
prawdopodobnie  ostatni ślub 

jakiego udzielił ten, już ciężko 
chory  kapłan. 

Otrzymują od rodziców 
ojcowiznę Renaty po dziadku 
Wilhelmie i pradziadku Mi-
chale. Tu budują nowy dom, 
w którym od lipca 1977 roku 
do dziś zamieszkują. Pan 
Bernard do ludzi zdrowych 
nie należy. 25 października 
minęło osiem lat od przeszcze-
pu nerki.

Od wielu lat walczy 
o swoje zdrowie
Przez szesnaście lat dia-

lizowany, na które to zabie-
gi zakwalifikowany został 
przez specjalną komisję. Bra-
no wtedy pod uwagę wiek, 
stan rodzinny, rokowania. 
Niezakwalifikowanie było 
jednoznaczne ze skazaniem 
na śmierć.  Dzięki nowym 
generacjom leków i życzliwo-
ści lekarzy, a najważniejsze 
– woli życia,  jest wśród 
nas. Wielu by się załamało 
i przestało funkcjonować 
– Bernard nie. Ma trudności 
z chodzeniem – to uboczne 
działanie leków i wieloletnia 
dializoterapia, a mimo to 
angażuje się w prace spo-
łeczne.  Uznał, że skoro tyle 
lat mieszka na Kociewiu, 
może również pokierować 
działalnością Oddziału Sto-
warzyszenia Kociewskiego 
w Zblewie, którego jest preze-
sem. Jest wielkim orędowni-
kiem kultywowania kultury 
i sztuki ludowej na terenie 
gminy. Organizuje miej-
scowym twórcom wystawy 
we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Pracuje-
my wspólnie ( z wójtem też), 
nad postawieniem kapliczki 
na feralnym skrzyżowaniu 
koło młyna, która wiosną 
znajdzie się na właściwym 
miejscu.  

To tyle, co udało mi się 
zebrać o życiu w Zblewie 
Pan Bernarda Damaszka.  Z 
całego serca życzę mu wiele 
zdrowia. Życzę również wię-
cej życzliwości i zrozumienia 
dla działalności Pana Ber-
narda, który Kaszuby dla 
Kociewia zostawił. 

Gdańsk piątek 30 paź-
dziernika 2007

Edmund Zieliński

Pożółkłe kalendarze
Z Sierakowic do Zblewa (2)

Na zdjęciu Bernard Damaszk z żoną Renatą.         Na zdjęciu Bernard Damaszk z żoną Renatą.         Fot. Edmund ZielińskiFot. Edmund Zieliński

Major Charko 
pozostawia ślad
Niedawno miałem okazję 

zapoznać się z artykułem 
Leszka Adamczewskiego 
„Pan z widelcem ukryty 
w sianie” („Odkrywca”, nr 
9/2004), w którym znalazły 
się arcyciekawe dla mnie 
ustalenia na temat brygady 
trofiejnej ppłk. Leontija Deni-
sowa. Brygada została powo-
łana na początku 1945 roku, 
a jej głównym celem było 
odnajdywanie i wywózka do 
ZSRR pomorskich zabytków i 
dzieł sztuki. Najzdolniejszym 
oficerem Denisowa był znany 
w świecie kultury historyk 
sztuki, wybitny archeolog 
i numizmatyk, major Lew 
Charko. Razem ze swoją 
grupą zbierał i analizował 
wszelkie informacje na te-
mat ukrytych przez Niem-
ców dzieł sztuki. Udało mu 
się dotrzeć do ludzi, którzy 
sporządzali dokumentację 
ewakuacyjną gdańskich za-
bytków. Członkowie brygady 
odnaleźli też i skłonili do 
współpracy dyrektora gdań-
skiego Stadtmuseum, prof. 
Willi Drosta i konserwatora 
zabytków prowincji Danzig-
Westpreussen, dr. Ericha 
Volmara. Obaj przekazali 
Rosjanom część dokumen-
tacji wywozowej gdańskich 
dzieł sztuki. Na jej podstawie 
czerwonoarmiści Denisowa 
rozpoczęli poszukiwania te-
renowe.

Leszek Adamczewski 
przypuszcza, że w akcji wy-
dobycia skrzyń pod Skar-
szewami brał udział major 
Lew Charko. Zwraca uwagę 
na pewien bardzo istotny 
szczegół, powtarzający się w 
trakcie wydobywania skar-

bów podczas operacji w gdań-
skiej Wielkiej Zbrojowni i w 
okolicy Skarszew. Zacznijmy 
od Gdańska: 3 maja 1945 
roku grupa majora Charko 
zeszła do schronu pod Wielką 
Zbrojownią. Sprowadziła 
ich tam informacja, że w 
niższej kondygnacji piwnic 
znajduje się skrytka, w któ-
rej zgromadzono gdańskie 
zabytki. Zanim się do niej 
dostali, musieli usunąć gruz 
i dziesiątki rozkładających się 
ciał kobiet, mężczyzn i dzieci. 
Przez wybity w murze otwór 
weszli do ukrytego pomiesz-
czenia, zapełnionego zabyt-
kami z gdańskich kościołów 
i muzeów. Część wyrobów 
złotniczych znajdowała się 
(podobnie jak w Skarsze-
wach) w zamkniętych za-
bytkowych skrzyniach, do 
których nie mieli kluczy. Zbyt 
mały otwór w murze skrytki 
uniemożliwiał szybkie wynie-
sienie skrzyń. W tej sytuacji, 
aby nie uszkodzić ozdobnych 
wiek, major Charko polecił 
oderwać dna skrzyń i wypa-
kować zawartość. Dokładnie 
ten sam „patent” zastosowa-
no wcześniej w stodole pod 
Skarszewami. Po rosyjskiej 
ekipie pozostały tam trzy 
wielkie dębowe skrzynie z 
nienaruszonymi zamkami 
i oderwanymi dnami oraz 
zawieruszone w czasie akcji 
srebrne kartusze Gulden-
sternów. Podobieństwo za-
stosowanych metod wskazuje 
na obecność w Skarszewach 
majora Charko, który, jako 
wrażliwy na piękno historyk 
sztuki, nie chciał uszkodzić 
ozdobnych (intarsjowanych) 
wiek wydobywanych skrzyń. 
Nawet w sytuacji, gdy i tak 
nie zamierzał po nie wracać.

Co kryją podziemia 
pałacu Dahlmannów?
Jedyne zdjęcie umundu-

rowanych Rosjan w Skarsze-
wach nosi datę 18 kwietnia 
1945. Przedstawia oficera 
NKWD w letniej bluzie i 
czapce garnizonowej oraz 
szeregowca z pepeszą na 
rampie młyna Dahlmannów, 
przy zachowanych do tej pory 
drzwiach (fot.3). Przed wkro-
czeniem czerwonoarmistów, 
w dniu 8 marca 1945 r., 
właścicielka młyna, starsza 
pani Dahlmann, poleciła 
wysadzić w powietrze usytu-
owany obok pałac, należący 
do jej rodziny (fot.4). Według 
relacji naocznego świadka, 
niemieckiego żołnierza z 
ochrony sztabu, do schronu 
pod pałacem, krótko przed 
detonacją, złożono znajdujące 
się na dwóch ciężarówkach 
skrzynie z zabytkowymi 
przedmiotami. Opróżnione 
samochody wykorzystano 
do wywiezienia żołnierzy, 
rannych w czasie bom-
bardowania Skarszew. Po 
wycofaniu się niemieckiego 
wojska dawny zespół pałaco-
wo-parkowy i przemysłowy, 
należący do Dahlmannów, 
przez długi czas obstawiony 
był rosyjskimi posterunkami. 
W moich poszukiwaniach 
dotarłem do dawnej przy-
jaciółki rosyjskiego oficera 
NKWD, sfotografowanego 
na rampie młyna. Otrzy-
małem kolejne, zrobione w 
Skarszewach, zdjęcia tego 
Rosjanina w cywilnym ubra-
niu. Na niektórych znajduje 
się jego dedykacja. Nazywał 
się Walentin Antonow – dla 
przyjaciół Wali. Zapamiętano 
go jako osobę traktowaną 
przez żołnierzy z dużym re-

spektem. To on, obok innych 
zadań, zajmował się poszuki-
waniem trofiejnych zabytków 
i dzieł sztuki w Skarszewach 
i okolicy, które składowano w 
budynku obecnego Urzędu 
Miejskiego i wywożono do 
ZSRR. O szczegółach wcho-
dzących w zakres jego dzia-
łań operacyjnych niewiele 
mówił swojej przyjaciółce 
– a ona, młoda zakochana 
dziewczyna, zupełnie się tym 
nie interesowała. Uważa, 
że był to kulturalny, dobry 
człowiek. Kiedy grupa pija-
nych skośnookich sołdatów 
wywlokła młodą panią Dah-
lmann wraz z kilkunastolet-
nią córką do młyna, właśnie 
on uchronił je od zgwałcenia 
i z bronią w ręku rozgo-
nił zwyrodnialców. Starzy 
mieszkańcy Skarszew, nie 
wiedząc o szlachetnym czynie 
Antonowa, są przekonani, że 
matka z córką podzieliły los 
wielu innych kobiet w tym 
miasteczku. Według wiary-
godnego świadka (protoko-
lantki przy przesłuchaniach 
w siedzibie UB) jakiś czas 
później dziedziczkami młyna 
zajął się komendant Urzędu 
Bezpieczeństwa w Skar-
szewach, niejaki Banach, 
który podczas przesłuchania 
podkreślał swoją władzę, 
strzelając z pistoletu nad 
głowami przerażonej matki z 
dzieckiem. Tylko dlatego, że 
Polacy potwierdzali, iż dzię-
ki młodej pani Dahlmann 
nie wysadzono w powietrze 
ogromnego nowoczesnego 
młyna, mogła wraz z córką 
wyjechać do Niemiec. 

Do tej pory wielu skarsze-
wian ma nadzieję, że zabytki 
wyładowane z dwóch nie-
mieckich ciężarówek nadal 
znajdują się w podziemiach 
wysadzonego pałacu Dahl-
mannów. Wierzą, że Rosjanie 
nie wpadli na trop skarbów, 
a po wojnie, w trakcie odgru-
zowywania i wyrównywania 
terenu, nie odkopywano za-
sypanych piwnic. Bardziej 
prawdopodobne jest jednak 
to, iż bardzo skuteczny w 
swoich działaniach Walentin 
Antonow uzyskał informacje 
o ukrytych w tym miejscu 
dziełach sztuki. Jeżeli tak 
było, to lepiej pozbyć się ma-
rzeń o skarbach czekających 
na odkrywców w podziemiach 
skarszewskiego pałacu. 

Edward Zimmermann

bazyliki 

Autor składa serdeczne po-
dziękowania Pani Dinarze 
Umbetbayevie za pomoc przy 
tłumaczeniu rosyjskojęzycz-
nej dokumentacji i materiałów 
archiwalnych. 
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