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The Embassy of the Kingdom of Belgium has been located in the Mniszech Palace since 1962. 
We are therefore celebrating the 50th anniversary of our installation in this beautiful Palace. We wanted to mark this

special occasion with an exhibition. What is displayed here is a set of documents and pictures telling 
the history of the palace, the history of the events which took place in and around the palace between 

1962 and 2012 and the history of the Belgian-Polish relations from the Middle-Ages until now.

The Mniszech Palace has become a landmark in the city of Warsaw and Professor Marek Kwiatkowski has written 
its history in a beautifully documented book published by my predecessor. I am thankful to Professor Kwiatkowski 

and to his colleague Mrs Szrodt for collecting the documents and preparing the exhibition. 
I am proud that my country decided to rebuild the Mniszech Palace between 1959 and 1962 and to contribute 

to the architectural heritage of Warsaw. 

While discovering testimonies about the substantial political, cultural and economic relations between our 
two countries, the visitor of the exhibition will also feel that both Poland and Belgium are deeply committed 

to promote European values and share a common destiny in the European Union.
Raoul Delcorde

Ambassador of the Kingdom of Belgium

Uroczystość 50-lecia 

Celebration of the 50 th Anniversary
of the Embassy of the Kingdom of Belgium

in The Mniszech Palace

Ambasady Belgii w Pałacu Mniszchów 
Ambasada Belgii została umieszczona w Pałacu Mniszchów w 1962 roku. Obchodzimy zatem 50 rocznicę
wprowadzenia się do tego wspaniałago pałacu. Podkreśleniu tej szczególnej okazji ma służyć obecna wy-
stawa. To, co zostało przedstawione, jest zbiorem dokumentów i obrazów opowiadających historię pałacu, 

historię wydarzeń związanych z pałacem na przestrzeni lat 1962–2012 oraz historię stosunków 
belgijsko-polskich począwszy od średniowiecza do teraźniejszości. 

Pałac Mniszchów stał się szczególnym miejscem w Warszawie, a profesor Marek Kwiatkowski opisał jego 
historię w bogato ilustrowanym albumie wydanym przez mojego poprzednika. Jestem bardzo wdzięczny 
profesorowi Kwiatkowskiemu i jego współpracownicy pani Katarzynie Szrodt za zebranie dokumentacji 

i przygotowanie wystawy. Jestem dumny z tego, że w latach 1959–1962, mój kraj zdecydował się odbudować
Pałac Mniszchów przyczyniając się w ten sposób do odzyskania dziedzictwa architektonicznego Warszawy. 

Poznając świadectwa mówiące o ważnych stosunkach politycznych, kulturalnych i gospodarczych pomiędzy
naszymi dwoma krajami, zwiedzający wystawę odczuje jak bardzo silnie Polska i Belgia zaangażowane są

w promowanie wartości europejskich i w jak znacznym stopniu współistnieją w Unii Europejskiej. 
Raoul Delcorde

Ambasador Belgii



1962

November 10. Representatives of the Presidium 
of the National Committee of the City of Warsaw officially hand over 

to the Ambassador of Belgium, Count Hadelin de Meeus d'Argenteuil, 
the rebuilt Mniszech Palace (the palace had been extensively 

damaged during the war). 

Belgium bought the property from the city, as a leased property 
and restored it faithfully according to the design by Mieczysław Kuzma.

1962

1962

10 listopada Przedstawiciele Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy oficjalnie
przekazali Ambasadorowi Królestwa Belgii hrabiemu Hadelin de Meeus d’Argenteuil 
odbudowany ze zniszczeń wojennych pałac  Mniszchów. Królestwo Belgii zakupiło posesję 
od miasta, jako własność czasową, odbudowując w wiernej rekonstrukcji historycznej 
według projektu Mieczysława Kuzmy.

Warto przypomnieć, że w okresie międzywojennym Poselstwo Belgii zajmowało dwa pierwsze
piętra budynku w Alejach Ujazdowskich 23, tuż przy parku łazienkowskim, nieopodal Belwederu,
gdzie rezydował marszałek Piłsudski.

During the interwar period, the Belgian Legation 
was located on the two floors of the building 

at 23 Ujazdowskie Avenue, next to the Łazienki Parc, 
where resided Marshal Piłsudski.



1963
1970

1977

Oficjalna wizyta wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Paul-Henri Spaaka.
Celem wizyty jest rozpoczęcie współpracy i podpisanie 5-letniej umowy kulturalnej.

Wizytę oficjalną w Polsce składa minister spraw zagranicznych Belgii, Pierre Harmel.

Official visit to Poland of the Belgian Foreign Affairs Minister, Pierre Harmel. 

Ponowna wizyta oficjalna ministra spraw zagranicznych Belgii, Pierre’a Harmel.

Państwowa wizyta Króla Baudouina I i Królowej Fabioli. 
Parze królewskiej towarzyszy minister spraw zagranicznych Belgii, Henri Simonet.

State visit of King Baudouin I and Queen Fabiola. The royal couple 
is accompanied by the Foreign Affairs Minister, Henri Simonet

The Belgian Foreign Affairs Minister, Pierre Harmel revisits Poland. 

Official visit of the Deputy Prime Minister and the Foreign Affairs Minister, Paul-Henri Spaak. 
The purpose of the visit is to develop cooperation and sign a five-year Cultural Agreement.

1963

1966
1970

1977

6 –10 grudnia / December 6 to 10

5–8 września / September 5 to 8

27–29 lipiec / July 7 to 29

10–14 października / October 10 to 14

fot. PAP/Cezary Langda

fot. PAP/Leszek Łożyński



1984

1989

Nadanie Szkole Podstawowej w Gogołowie (woj.podkarpackie) 
imienia generała Ignacego Kruszewskiego, bohatera dwóch narodów Polski i Belgii. 

Uroczystość poprzedziły długoletnie zabiegi Ambasady Belgii w porozumieniu 
z Towarzystwem Polsko-Belgijskim w Polsce i Towarzystwem Przyjażni Belgijsko-Polskiej w Brukseli. 

The Primary School in Gogołów (podkarpackie voivodship) 
is named after the General Ignacy Kruszewski, a hero of both Poland and Belgium.

1984 9 września / September 9

lata 80.
Kierownictwo ambasady, przychylne ruchowi „Solidarność”, 

wielokrotnie stwarza możliwość spotkań na terenie ambasady polskim działaczom dysydenckim.

The leadership of the Embassy supports the "Solidarity" movement 
and on various occasions allows the dissident Polish activists 

to hold their meetings in the Embassy.

lata 80./ 1980s

Uroczystość wmurowania na budynku ambasady tablicy upamiętniającej 
50-lecie założenia Szpitala Maltańskiego w pałacu Mniszchów, 

w obecności ambasadora, barona Thierry de Gruben, 
członków rodziny księcia Janusza Radziwiłła i osób stanowiących 

w czasie wojny personel szpitala.

A plaque commemorating 50th anniversary of the establishment 
of the Military Hospital of Malta Knights in the Mniszech Palace 

is placed on the wall during a ceremony at the Embassy.

1989 7 września / September 7



1990
Wizyta w Polsce księcia Filipa Belgijskiego. Książę zwiedza Warszawę, 

Gdańsk (spotkanie z Lechem Wałęsą), Lublin, Łańcut, 
Kraków (spotkanie z prof. Jackiem Woźniakowskim i Jerzym Turowiczem), 

Auschwitz-Birkenau oraz Częstochowę – Jasną Górę

Official visit to Poland of Prince Philip of Belgium. The Prince visits: 
Warsaw, Gdańsk (where he meets Lech Wałęsa), Lublin, Łańcut 

and Cracow (where he meets Professor Jacek Woźniakowski and Jerzy Turowicz), 
the camp Auschwitz-Birkenau and Częstochowa-Jasna Góra.

1990 4 –18 lutego / February 4 to 18

Ambasada Belgijska włącza się w długoletni proces poszukiwania przez rodzinę 
mogiły sierżanta Augusta Vangenechten zamordowanego przez żołnierzy Armii

Czerwonej w Starym Bornem gmina Bobolice. Działania wieńczy odsłonięcie 
w 2000 roku tablicy i Pomnika Belgijskich Jeńców Wojennych w Starym Bornem.

The Belgian Embassy is involved in the process of finding the grave
of August Vangenechten, a sergeant who was murdered by the Red Army in Stare Borne, 

Poland. In 2000 the Memorial of the Belgian war prisoners in Stare Borne is unveiled.

Pobyt w Polsce Królowej Fabioli, w roli gościa honorowego XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina. Królowa odwiedza Pałac Ostrogskich – siedzibę Towarzystwa Fryderyka Chopina, 

gdzie fotografuje się z chórem -  w tym samym miejscu, w którym sfotografowana była Królowa Elżbieta 
w czasie wizyty w 1955 roku.

Queen Fabiola is the guest of honour at the Frederic Chopin 12th International Piano Competition. 
The Queen visits the Ostrogski Palace, the seat of the Frederic Chopin Society. She is photographed 

with the choir at exactly the same place where Queen Elisabeth was photographed in 1955.

19–21 października / October 19 to 21

1999
Oficjalna wizyta Króla Alberta II i Królowej Paoli. Para królewska 

zwiedza m.in. Łazienki Królewskie, wysłuchuje koncertu w Żelazowej Woli 
oraz odwiedza Wrocław. 

Official visit of the Royal couple King Albert II and Queen Paola.

1999 10–12 maja / May 10 to 12

Wizyta w Warszawie Królowej Paoli na konferencji 
„Keep Children Smiling In the New Millenium” z okazji 10-tej rocznicy

uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. 

Queen Paola is invited to the conference in Warsaw "Keep Children Smiling in the New Millennium",
on the occasion of 10th anniversary of the United Nations Convention on Children’s Rights.

26–28 września / September 26 to 28

19951995
fot. Zamek Królewski/Maciej Bronarski fot. Zamek Królewski/Maciej Bronarski

fot. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Archiwum Pałacu Prezydenckiego



20012002
Podpisanie Umowy Partnerskiej między Lubinem i Charleroi

zapoczątkowującej wiele polsko-belgijskich Umów 
Partnerskich Miast Bliźniaczych

Signing of the Partnership Agreement between Lubin and Charleroi 
ushering many Polish-Belgian twin towns partnership agreements.

2001
Początek wieloletniego projektu i działań ambasady związanych z odkryciem w byłym sanatorium 
w Trzebiechowie woj. lubuskie pracy belgijskiego mistrza secesji, architekta wnętrz 
Henrego Van de Velde. Pod patronatem honorowym ambasadora Belgii Bruno Nève de Méverignies,

Muzeum Archeologiczne w Świdnicy prezentuje  wystawę zdjęć dokumentujących wnętrza 
sanatorium w Trzebiechowie projektu Henrego Van de Velde, wydany jest  album, 

odrestaurowane dwa fotele i sofa. 

The beginning of the Embassy’s long-term project following the discovery of the interior designed 
by the master of Art Nouveau, Henry Van de Velde, in the former sanatorium in Trzebiechów. 
The Archeological Museum of Świdnica organises an exhibition of photographs of the interior 

under the honorary patronage of the Ambassador of Belgium, Bruno Nève de Mévergnies. 
On this occasion an album is published and some pieces of furniture are renovated. 

2003
Wizyta następcy tronu Księcia Filipa i Księżnej Matyldy w Warszawie, Poznaniu, 
Łodzi i  Kielcach. Para książęca bierze udział w konferencji ekologicznej i otwiera konsulat
honorowy Belgii w Poznaniu, zwiedza  Łódzką Szkołę Filmową i wystawę o rewitalizacji
zabytków Łodzi. Parze książęcej towarzyszy w podróżach po Polsce 40-osobowa grupa
przedsiębiorców belgijskich .

Visit of Crown Prince Philippe and Princess Mathilde in Warsaw, Poznań, Łódź and Kielce.
The princely couple takes part in the ecological conference and opens the honorary consulate of Belgium 
in Poznań. They also visit the Film School in Łódź and see the exhibition on the revitalization of the monuments
of Łódź. The Prince is accompanied by a group of 40 Belgian entrepreneurs.

200316–21 listopada / November 16 to 21

2008
Dywan kwiatowy ze 120 tysięcy świeżych kwiatów begonii ułożony na trawniku przed 

budynkiem ambasady. Ta wyjątkowa kompozycja to belgijska tradycja układania dywanów
kwiatowych, znana od 1971 roku. Dywan w Warszawie, z kwiatów w 10 kolorach, 
ma wzór zaczerpnięty z tradycyjnych polskich ornamentów. Jest to pierwszy dywan 
kwiatowy w Europie Środkowo-Wschodniej.

A floral carpet of 120,000 begonias is placed on the lawn in front of the Embassy. 
This unique composition is a Belgian tradition known since 1971. The carpet in Warsaw 

is made of flowers of 10 different colors and forms traditional Polish folk patterns. 
This is the very first flower carpet in Central Eastern Europe.

200830-31 sierpnia / August 30 to 31

2002

fot
. B

lue
 Iv

y M
ar

ke
tin

g S
olu

tio
ns

/P
aw

eł 
St

efa
nia

k

fot. Urząd Miasta Łodzi



2009
90-ta rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych belgijsko-polskich. Z tej okazji 

wydany zostaje album pt. „Pałac Mniszchów w Warszawie. Ambasada Królestwa Belgii”
oraz organizowana jest Konferencja belgijskich i polskich miast partnerskich. 

Tematem konferencji jest wymiana opinii na temat dotychczasowej współpracy 
na poziomie miast i gmin oraz  wskazanie działań na przyszłość.

The 90th anniversary of establishing diplomatic relations between Belgium and Poland. 
On this occasion the album “The Mniszech Palace in Warsaw. Embassy of the Kingdom 

of Belgium” is published and the conference of Polish and Belgian sister cities is organized. 

2009 4–5 marca / March 4 to 5

2009
65-ta rocznica udziału I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w wyzwoleniu Belgii. 

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia Ambasada Belgii organizuje uroczystość 
pod pomnikiem Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej na Placu Inwalidów w Warszawie. 

Z różnych miast Polski, na zaproszenie ambasady, przybywają weterani 
Pierwszej Dywizji Pancernej. W obchodach biorą udział przedstawiciele polskich władz 

cywilnych i wojskowych z wiceministrem obrony Stanisławem Jerzym Komorowskim na czele.

The 65th anniversary of the participation of General Maczek First 
Polish Armored Division in the liberation of Belgium.

2009 6 września / September 6

2010
70-lecie napaści Niemiec na Belgię i 10-ta rocznica odsłonięcia Pomnika Belgijskich Jeńców Wojennych 
w Starym Bornem gmina Bobolice. W muzeum w Bobolicach powstaje stała ekspozycja poświęcona żołnierzom belgijskim,
którą opiekują się uczniowie miejscowej szkoły. 

The 70th anniversary of the Nazi invasion of Belgium and the 10th anniversary 
of the unveiling of the monument of Belgian War Prisoners in Stare Borne.

2010 1–3 maja / May 1 to 3

2012
Uroczystości mające na celu podsumowanie i uczczenie 50 lat rezydowania Ambasady Belgii 

w pałacu Mniszchów. Dopełnieniem jest wystawa oraz udostępnienie pałacu dla warszawiaków, 
których oprowadzi po wnętrzach profesor Marek Kwiatkowski.

The celebrations of the 50 years of residence of the Embassy of Belgium 
in the Mniszech Palace. On this occasion the Palace will be open to the public 

and the visitors will be guided by Professor Marek Kwiatkowski.

2012



XVIII

XVII
Właścicielem posesji zostaje Józef Wandalin Mniszech marszałek wielki koronny. 

Powstaje nowa rezydencja według projektu Burkharda Christopha von Munnich, 
generała –architekta w służbie króla Augusta II Mocnego 

Józef Wandalin Mniszech, the Grand Marshal of the Crown, becomes the owner 
of the property. The new residence is designed by Burkhard Christoph von Münnich, 

the General-Architect in the service of the King Augustus II the Strong. 

1714
Zygmunt Kazanowski podkomorzy koronny stawia drewniany dwór na terenie póżniejszej ulicy Senatorskiej

A wooden manor-house is built by the Crown Chamberlain Zygmunt Kazanowski in the neighbourhood of the future Senatorska street.

XVIIPoczątek XVII wieku / Early 17th century

W 1747 roku, po śmierci J.W.Mniszcha , posiadłość dziedziczy 
najstarszy syn Jerzy August Mniszech. W pałacu dokonane zostają zmiany 

wzbogacające jego wystrój.

In 1747, Jerzy August Mniszech, the eldest son of J.W Mniszech, 
inherits the property after his father’s death. A few changes are made to the Palace, 
enriching its sculptural decoration.

1747

„Pracuj´ teraz nad planem oficyn, kuchni, stajni, 
powozowni, kordegardy… Wykaƒczajàc ten pałac szybciej, 
ni˝ zaproponowali to architekci, mimo i˝ podnosz´ budynek 
o kilka stóp wy˝ej, ni˝ to jest na ich rysunkach dla wi´kszej 
pi´knoÊci apartamentów i ˝e dach mansardowy, 
który mu daj´, uczyni t´ budowl´ du˝o wygodniejszà i pi´kniejszà” 

Z pracami przy wnętrzach wiązane jest nazwisko Karola Baya. Powstaje pałac barokowy 
składający się z piętrowego korpusu głównego akcentowanego na drugim piętrze trójokienną
nadbudówką, gdy po obu bokach  stają wydłużone oficyny. Dziedziniec od strony ulicy oddziela
ozdobne ogrodzenie z rzeźbami na postumentach. Z tyłu i z boku zaprojektowany zostaje 
geometryczny ogród.

– pisze B.Ch. von Munnich w liście do marszałka J.W. Mniszcha .



XVIIIKolejnym gospodarzem rezydencji zostaje Michał Jerzy Wandalin Mniszech, 
marszałek nadworny litewski, późniejszy marszałek wielki koronny.

Rezydencję na Senatorskiej odwiedza często król Stanisław August, 
gdyż Michał J.W. Mniszech ożeniony był z siostrzenicą króla, Urszulą z domu Zamoyską.

Michał Jerzy Wandalin Mniszech, later the Marshal of the Crown, becomes the new owner of the Palace. 
"This Palace is furnished beautifully and with taste. It is one of the most beautiful and biggest in Warsaw (…)." 
– writes in the 18th century a Swiss explorer.

The Residence is often visited by the King Stanisław August as Michał J.W Mniszech is married to the niece 
of the King, Urszula Zamoyska.

XVIII

W 1788 roku z posesji Mniszcha wzbija się w górę pierwszy w Polsce balon, 
uszyty z inicjatywy Jana Potockiego, podróżnika i autora słynnego 

„Pamiętnika znalezionego w Saragossie”

In 1788 the first balloon in Poland is launched from the Mniszech property. 
The event is organised on the initiative of Jan Potocki, 

a famous traveler and the author 
of "The Manuscript found in Saragossa".

1788

„Pałac jego, umeblowany wspaniale i ze smakiem, jest jednym 
z najpi´kniejszych i najwi´kszych w Warszawie . 
Pałac ten zamieszkiwał jeszcze dziÊ ˝yjàcy markiz de Paulmy,
kiedy był ambasadorem francuskim u dworu polskiego; 
on te˝ wprowadził tam wiele zmian i upi´kszeƒ…”

– pisze w XVIII wieku podróżnik szwajcarski Johan Bernoulli



XIXPo wielu zmianach właścicieli i pożarze, posesję nabywa urzędnik pruski Friedrich Wilhelm Mosqua i przystępuje do odbudowy
pałacu według projektu Fryderyka Alberta Lessla. Powstaje pałac w stylu klasycystycznym. Gości w nim często Towarzystwo
Muzyczne „Harmonia”, założone przez niemieckiego pisarza i muzyka Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmanna.

In 1805, after many changes of owners and a fire, the estate is acquired by a Prussian official, Friedrich Wilhelm Mosque, 
who proceeds to rebuild the palace according to the project of Friedrich Albert Lessel. The Palace hosts on numerous occasions 
the Musical Society "Harmony", founded by Ernst Theodore Amadeus Hoffmann, a German writer and musician.

1805Początek XIX wieku / Early 19th century

Podczas pobytu Napoleona i jego wojska w Warszawie obiekt pełni funkcję lazaretu, co w efekcie powoduje dewastację wnętrz pałacu.

During the stay of Napoleon and the French army in Warsaw, the Palace is transformed into a field hospital; 
this resulted in the devastation of its interior.

1806

Na początku XIX wieku pałac Mniszchów znów często zmienia właścicieli. W 1809 roku instaluje
się w nim teatr marionetek, potem teatr francuski. W 1817 roku minister wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego Stanisław Kostka Potocki przeznacza część pałacu na lożę masońską
Wielki Wschód Polski, rozwiązaną w 1823 roku z rozkazu cara Aleksandra I.

In 1809 the Palace becomes the seat of a Puppet theatre and then the French theatre. 
In 1817, the Minister of Confession and Public Education, Stanislaw Kostka Potocki, allocates a part of the Palace to be used 

by the Polish Grand Orient Masonic lodge of Poland. The lodge is disbanded in 1823 by the order of the Tsar Alexander I.

1809-1823

W 1829 roku Piotr Steinkeller, przemysłowiec i bankier, odkupuje posesję 
i przeprowadza gruntowny remont. W oparciu o projekt Adolfa Schucha powstaje 
rezydencja w stylu klasycystycznym przypominająca obecną sylwetkę pałacu. 
Adolf Schuch jest również autorem klasycystycznego wystroju wnętrz 
z imponującą Salą Wielką charakteryzującą się kolumnadą z dwóch stron 
i loggią oraz kolistym zagłębieniem dla orkiestry.

In 1829, Peter Steinkeller, an industrialist and banker, 
buys the estate and conducts a thorough renovation of the Palace. 
The renovation is based on the design of Adolf Schuch 
and it gives a neoclassical style reminiscent of the current shape of the Palace.

1829



XX

W 1959 roku rząd Belgii postanawia odbudować obiekt z przeznaczeniem go na siedzibę ambasady. Pałac zostaje zrekonstruowany według
projektu Mieczysława Kuzmy w stylu klasycystycznym z nowym układem wnętrz przy zachowaniu dawnej sylwety korpusu głównego.

In 1959 the Belgian government decides to rebuild the Mniszech Palace to use as the seat of its Embassy. The Palace is reconstructed 
according to the design of Mieczysław Kuzma in the neoclassical style but with a new interior.

1959

Resursa Kupiecka, to kolejny właściciel budowli. W tym czasie skupia się 
tu życie towarzyskie i kulturalne Warszawy. Organizowane są uroczystości jubileuszowe,
odczyty, bale, loterie i koncerty.

W 1919 roku w Wielkiej Sali zorganizowano galę ku czci Króla Belgów Alberta I.

The Merchants’ chamber is the next owner of the building until 1939. 
During this period the Palace becomes the centre of the public 
and cultural life of Warsaw. 

In 1919, a gala in honour of the Belgian King Albert I is held in the Great Hall.

1919 Początek XX wieku / Early 20th century

We wrześniu 1939 roku Resursa Kupiecka przekazuje obiekt na Szpital Maltański. Szpital funkcjonuje 
tu przez całą okupację, pełniąc zarazem rolę zaplecza dla Polski Podziemnej.

W sierpniu 1944 roku Niemcy zarządzają ewakuację szpitala, a 20 września podpalają go. 
Z pałacu Mniszchów pozostaje tylko ruina frontowej ściany z kolumnami portyku.

In September 1939, the Merchants’ Chamber transfers the Palace over to the Military Hospital of Malta Knights.

In August 1944 the Germans order the evacuation of the hospital and on September 20th they set fire to the Palace. 
The only parts of the Palace that remain are the ruins of the wall and the burned columns of the front portico. 

1939-1944



“Malta” – The Military Hospital of Malta Knights
The Military Hospital of Malta Knights, called “Malta”, which existed in the Mniszech Palace 

from September 1939 until August 1944, has a beautiful and heroic place in Warsaw’s history. 

The hospital was created on 7th of September 1939, during the siege of Warsaw. The inhabitants of Warsaw brought their
beds, bed linen and home equipment, which allowed the first patients to be admitted in the evening of the same day. 
Thanks to the previous settlements of the Association of the Polish Malta Knights’ Convent, the agreements with the 

International Red Cross and the Polish Red Cross have been signed in order to allow using the privileges 
of the Geneva Convention as well as the Red Cross symbol and the flag of the Order of Malta.

Stanisław Milewski-Lipkowski was nominated the Commander of “Malta”, Roman Chłapowski, the Knight of Malta, became 
his Deputy, colonel doctor Adam Huszcza became the Chief Medical Officer, and Magdalena Lipkowska was nominated 

the Chief Nurse. By the end of September 1939 the hospital was already treating over 300 patients. 

When the Germans entered Warsaw on 3rd of October, the hospital – at Wehrmacht’s order - was serving as a military hospital
only. The civilian patients had to be transported to other hospitals. 

The number of beds was limited to 190. In April 1941 the hospital started to specialize in traumatology. An accident 
and emergency station “Rat-san” was opened within the hospital. Almost entire hospital staff was involved in different 

resistance activities. The hospital became a back-up for the Polish underground resistance movements by serving as a place
where the soldiers could have been hidden as patients. The formal medical training courses for the staff were, in reality, 

run for the soldiers of the Polish Home Army.

Like the staff of all other Warsaw hospitals, those working in “Malta” were in charge not only of patients’ care but also 
of food and medication provision, which almost always was very risky. Some of them paid the highest price for their sacrifice.

Maintaining daily hospital functions in war conditions was an enormous effort itself. However the staff still managed to organize
traditional Christmas and Easter holidays for patients. There were even several marriage ceremonies there. 

During the Warsaw Uprising the staff workload intensified dramatically. The surgeries were carried out day and night. 
On 14th of August 1944 the SS troops entered the hospital and allowed only two hours for the evacuation, 

as the whole building was to be set on fire. Some less-injured patients and staff carrying the Red Cross flag 
– in what looked as a terribly sad procession – walked under escort of Germans, to the Ujazdowski Hospital. 

The patients who were too ill to be evacuated were killed by Germans. 

After the World War II the “Malta” Hospital was owned and managed by Polish Red Cross. 

Szpital Maltański – Malta
W historii Warszawy Szpital Maltański, zwany Maltą, działający od września 1939 roku do sierpnia 1944 roku, 

w dawnym pałacu Mniszchów, ma swoją piękną i heroiczną kartę. Szpital Maltański powstał w czasie oblężenia 
stolicy, 7 września 1939 roku. Dary warszawiaków: łóżka, pościel, sprzęt gospodarczy, 

zapełniły gmach przy Senatorskiej 40 i pozwoliły przyjąć pierwszych pacjentów już wieczorem tego samego dnia.
Dzięki wcześniejszym ustaleniom Konwentu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, zawarto porozumienia 

z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem i z PCK, by móc korzystać z przywilejów Konwencji Genewskiej 
oraz używać znaku Czerwonego Krzyża i flagę Zakonu maltańskiego.

Komendantem Malty mianowany został Stanisław Milewski-Lipkowski, 
jego zastępcą – kawaler maltański Roman Chłapowski, naczelnym lekarzem płk. dr Adam Huszcza, 

Siostrą Naczelną Magdalena Lipkowska. Pod koniec września w szpitalu znajdowało się już ponad 300 pacjentów. 
Po wkroczeniu Niemców do Warszawy, od 3 października, Szpital Maltański rozkazem Wehrmachtu 

zakwalifikowany został jako szpital wyłącznie wojskowy z obowiązkiem przekazywania rannych cywilnych do innych
szpitali. Liczbę łóżek ograniczono do 190. Od kwietnia 1941 roku szpital specjalizował się w chirurgii urazowej. 

Przy szpitalu powstała placówka służby ratowniczo-sanitarnej „Rat-san”. Niemal wszyscy pracownicy szpitala byli
czynnie zaangażowani w działalność konspiracyjną w różnych ugrupowaniach. Szpital stanowił zaplecze dla Polski
Podziemnej ratując i ukrywając pacjentów – żołnierzy. Pod hasłem szkolenia personelu prowadzono kursy sanitarne

dla potrzeb powstających oddziałów, głównie Armii Krajowej. Tak, jak w innych szpitalach warszawskich, 
personel nie tylko zajmował się opieką nad pacjentami, ale musiał z poświęceniem walczyć o zdobycie żywności 
i lekarstw, co kilkakrotnie zostało opłacone życiem. Każdy dzień funkcjonowania szpitala w warunkach wojny był

ogromnym wysiłkiem, a jednak personel potrafił zorganizować dla pacjentów tradycyjne święta, 
a także kilkakrotnie miały tam miejsce śluby.

W czasie powstania warszawskiego personel Malty jeszcze wzmógł swoją pracę i determinację. 
Operacje przeprowadzano od rana do nocy. W dniu 14 sierpnia do szpitala wkroczyła kompania SS oświadczając, 

że w ciągu dwóch godzin budynek ma być opuszczony, gdyż zostanie podpalony. 
Część pacjentów i personel szpitala, jak straszna procesja, przeszli pod eskortą Niemców, 

z flagą Czerwonego Krzyża, do Szpitala Ujazdowskiego. Reszta chorych, których nie można było ewakuować, 
zabita została przez Niemców. Po zakończeniu wojny szpital przeszedł w gestię PCK.

fot. Archiwum Urzędu m.st. Warszawy



Od XI wieku docierają na ziemie polskie zakonnicy z terenów Walonii – Aron, zakonnik z walońskiego 
klasztoru w Stavelot zostaje biskupem w Krakowie, dwaj bracia zakonnicy przybywają z Malonne, 

diecezji leodyjskiej – Aleksander zostaje biskupem płockim, Walter – biskupem wrocławskim.

Założycielami słynnego klasztoru w Tyńcu są benedyktyni ze Stavelot. W polskiej architekturze i sztuce sakralnej 
wczesnego średniowiecza zauważalny jest wpływ stylu mozańskiego, będącego odmianą stylu romańskiego, 

charakterystycznego dla kolegiaty św.Gertrudy w Nivelles, kościoła Saint-Denis i św.Bartłomieja w Liège. 

Historię związków belgijsko-polskich można określić mianem doskonałych. 
Obydwa kraje łączy więź historyczna, kulturalna i naukowa, 

a tradycja przyjaznych kontaktów sięga wieków średnich.

Numerous monks from Wallonia arrive in Poland, some settle in Cracow, others in Płock. 
Alexander becomes the bishop of Płock and Walter – the bishop of Wrocław. 

The monks from Stavelot become the founders of the famous Benedictines monastery of Tyniec.

The history of Belgian-Polish relationship can be described as excellent. 
Both countries have historical, cultural as well as scientific ties 

and the tradition of their friendly relations go back to the Middle-Ages.

XIw11th Century

W XII wieku przybywają rzemieślnicy, głównie tkacze walońscy.
We Wrocławiu upamiętnia ten fakt nazwa ulicy – Wallengasse, dziś Traugutta. 

Walonowie docierają również na Śląsk i zakładają tam wsie. 

Many Walloon artisans, mostly weavers, arrive in Poland. 
The street name – Wallengasse (today: Traugutta street)
in Wrocław, commemorated this fact.

XIIw 12th Century

W XIII wieku na ziemie belgijskie przybywają pierwsi osadnicy polscy. 
Archiwa w Lowanium odnotowują, że od 1253 roku mieszkał tu Jan z Polski.

Z Brugii i innych miast flandryjskich, przez Gdańsk, Toruń, Wisłą do Krakowa, napływają transporty 
sukna i rękodzieła artystycznego, zapoczątkowując rozwój handlu między dwoma państwami. 

The first Polish settlers arrive in the Belgian lands. Documents of the Louvain 
archives dated 1253 report that John Polish lived there. 

XIIIw 13th Century

Od XV wieku tworzą się związki belgijsko-polskie na płaszczyźnie kulturalnej i naukowej. 
Uniwersytet w Lowanium (Louvain), założony w 1425 roku, przyciąga polskich humanistów 

z Janem Kochanowskim i Janem Dantyszkiem na czele. Nauka Erazma z Rotterdamu i Justusa Lipsiusa promieniuje 
do Rzeczpospolitej. Van der Campen kilkakrotnie odwiedza ze swymi wykładami Kraków. 

15th Century - The Belgian-Polish relations are established on the basis of cultural 
and scientific cooperation. The University of Louvain, founded in 1425, attracts many Polish
humanists, namely Jan Kochanowski and Jan Dantyszek. The works of the famous Erasmus
of Rotterdam and Justus Lipsius enlighten the Polish Renaissance.

XVw 15th Century

Historia związków belgijsko-polskich

History of the Polish-Belgian relations 

na przestrzeni dziejów



XVI wiek przynosi rozbudowę Gdańska na wzór miast flandryjskich dzięki zaangażowaniu architektów 
belgijskich – Antona Van Opbergen, Wilhelma van den Blocke i Abrahama van den Blocke. 

W 1575 roku książę Marnix de St. Aldegonde przybywa do Krakowa z misją dyplomatyczną, mającą na celu zbadanie 
możliwości osadzenia na tronie polskim Wilhelma Orańskiego. 

Król Zygmunt August zamawia w Brukseli i Audenarde 170 sztuk gobelinów (zwanych arrasami). Warsztaty 
Willema i Jana de Kemeneera, Jana van Treghena i Nicolasa Leyniersa wykonują  zamówienie polskiego władcy 
wzorując się na projektach malarzy flamandzkich. Powstaje imponujące dzieło, największe przedsięwzięcie 
kolekcjonerskie w Europie renesansowej.

The century brings the architectural development 
of cities like Gdańsk designed by the Flemish architects 
– Anton Van Opbergen, Wilhelm van den Blocke 
and Abraham van den Blocke.

King Sigismund Augustus orders 170 tapestries from Brussels 
and Audenarde. These very impressive works of art are the biggest 
purchase ever made by any Renaissance collector in Europe.

XVIw 16th Century

XVIII wiek – Polscy arystokraci podróżują do Brukseli. 
W 1748 roku przebywa tu Stanisław August Poniatowski, w celu pogłębienia 

edukacji wojskowej i historycznej. W Brukseli pobiera nauki książę Adam Kazimierz Czartoryski. 
W 1792 roku przebywa tu książę Józef Poniatowski. Chroni się tu, po powstaniu kościuszkowskim, 
Michał Kleofas Ogiński, kompozytor, twórca słynnego poloneza „Pożegnanie z ojczyzną”.

Polish noblemen: Stanisław August Poniatowski, Prince Adam Kazimierz Czartoryski 
and Prince Józef Poniatowski travel to Brussels to enhance their education.

XVIIIw 18th Century

„Im mniej podró˝ moja stawała si´ wojskowa, tym bardziej ciekawoÊçmà i upodobania pociàgało wszystko, co ten kraj pi´kny ma do widzeniapod wzgl´dem kultury, sztuk pi´knych, a szczególniej malarstwa; czułemsi´ porwanym na widok Rubensów i Van Dycków, a mój mentortak był rad, ˝e goniłem jeszcze tylko za obrazami, i˝ pomimo całej oszcz´dnoÊci swojej pozwalał mi w Brukseli zrobiç pierwsze tego rodzajukupno, nabywszy mały obrazek, czułem, ˝e posiadam skarb prawdziwy.”
Cytat z „Pamiętników króla Stanisława Augusta Poniatowskiego” (Memoires du roi Stanislas Auguste Poniatowski) 
pod red.W.Konopczyńskiego i prof. S.Ptaszyckiego, Warszawa 1915 r.,t.I:

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe



1830 rok jest rokiem przełomowym w historii Belgów. 
Powstanie niepodległościowe na ziemiach belgijskich, przeciwko panowaniu holenderskiemu, 

kończy się zwycięsko w dużej mierze dzięki temu, że car zajęty jest przygotowaniami do stłumienia powstania 
w Polsce i nie może udzielić wojskowej pomocy holenderskiemu monarsze.

Gdy Wilhelm I zwraca się z oficjalną prośbą do państw – sygnatariuszy protokołu londyńskiego, o pomoc w stłumieniu 
rewolucji belgijskiej, Francja i Anglia decydują o nieinterwencji. Innego zdania jest car Mikołaj I, co wyraża w liście 
do Wilhelma I w pażdzierniku 1830 roku:

Jednak sprawa belgijska schodzi na plan drugi wobec przygotowań Rosji do stłumienia powstania listopadowego w Polsce.
Tuż po upadku powstania listopadowego z ziem polskich ruszają wygnańcy w stronę Belgii. Spotykają się z gościnnym 
przyjęciem i opieką. Bruksela staje się ważnym ośrodkiem wychodźstwa polskiego z Joachimem Lelewelem 
i Kazimierzem Puławskim na czele. Tutaj ukazują się czasopisma „La Voix du Peuple”, „Naród Polski”, „Sprawy Emigracji”,
„Polacy na Tułactwie”. Od listopada 1831 do 1833 roku działa Comité Polonais pod prezydenturą hrabiego Felixa de Merode.

The year 1830 is a milestone in the history of the Belgians: Belgian independence is achieved, 
an event also made possible by the Polish uprising against Russia.

Shortly after the fall of the Polish November uprising, numerous Polish exiles move to Belgium 
where they are given a warm welcome. Brussels becomes an important center of Polish emigration.

XIXw 1830

XIX wiek – Młodzież polska, nie mogąca kształcić się w zniewolonym kraju, chętnie przybywa na studia 
do Brukseli, Liège, Gandawy i Louvain. 

Pierwszy rektor Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz Idzi Radziszewski, uzyskuje doktorat w Louvain w 1900 roku, 
pod kierunkiem kardynała Mercier. 

19th Century – Polish youth, unable to study in an enslaved country, 
eagerly undertake their studies in Brussels, Ghent and Liège.

The first rector of the University of Lublin, father Idzi Radziszewski, obtains his Ph.D. 
at the University of Louvain in 1900. 

XIXw 19th Century

„Interes wszystkich rzàdów oraz pokój w Europie zagro˝one sà wydarzeniamiw Belgii. Nie waham si´ odpowiedzieç ze swej strony na apel Jego WysokoÊci i wydałem ju˝ rozkazy do zebrania niezb´dnych wojsk”.



Polska młodzież postępowo-niepodległościowa studiująca w Belgii: Maria Dąbrowska, 
Juliusz Kaden-Bandrowski, Juliusz Poniatowski, zakłada w Brukseli Towarzystwo im. Joachima Lelewela 

w celu samokształcenia i popularyzacji dzieł Lelewela. 
XXw 1910

Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstaje 
w Lublinie Uniwersytet Lubelski (obecnie Katolicki Uniwersytet 
Lubelski) wzorujący się na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. 

Sławny pisarz belgijski Maurycy Maeterlinck bierze udział 
w poparciu niepodległej Polski publikując artykuł „Pour la Pologne”.

1918

The University of Lublin (now the Catholic University of Lublin), patterned
on the Catholic University of Louvain, is established after Poland regains
its independence. 

The famous Belgian writer Maurice Maeterlinck takes part in the support
for Polish independence by publishing his article: “Pour la Pologne”.

Z inicjatywy pisarki Zuzanny Rabskiej powstaje w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Belgii. 
Jedną z form działalności jest organizowanie wystaw sztuki belgijskiej. W 1924 roku Zachęta 
prezentuje współczesne medale i grafikę, a w 1926 roku współczesne malarstwo belgijskie. 
Nakładem Towarzystwa ukazuje się książeczka „Belgia-Polska” autorstwa Zdzisława Dębickiego 
oraz jej wersja francuska „La Belgique et la Pologne”. W uznaniu zasług dla zbliżenia kulturalnego 
polsko-belgijskiego Zuzanna Rabska otrzymuje Order Leopolda I.

1923

The Warsaw Society of Friends of Belgium is founded on the initiative of the writer Susan Rabski.

The exhibition of the works of Constantin Meunier and Frans Masereel in Warsaw 
is met with great interest. 

The government of the independent Republic of Poland becomes the founder of the Department 
of the Slavic languages and literatures at one of the universities in Brussels.

W Brukseli konstytuuje się towarzystwo pod nazwą „Amitiés Belgo-Polonaises”, 
którego statut publikuje Monitor Belgijski z dnia 18 stycznia 1947 roku. 
W skład zarządu wchodzą: Ernest Demuyter – prezes, deputowany liberalny, 
Roger Crouquet – sekretarz generalny, redaktor dziennika „Le Soir”, baron Antoine Allard, 
Maurice de Behault oraz Jan Hauptman – attache prasowy Poselstwa RP w Brukseli.

1947

In Brussels, the Belgian friends of Poland establish an association called “Amitiés Belgo-Polonaises”.

W Gandawie zorganizowane jest  międzynarodowe sympozjum poświęcone związkom kulturalnym 
niderlandzko-polskim. Profesor Claude Backvis kładzie ogromne zasługi na polu rozwoju polonistyki w Belgii.

1985

An international symposium on cultural relations between the Low Countries and Poland is organized
in Ghent. Professor Claude Backvis contributes to the development of Polish studies in Belgium.

W Toruniu odbywa się konferencja „Niderlandyzm w sztuce polskiej”

1992

The conference “Dutch and Flemish influences in Polish art” takes place in Toruń.

W Brukseli przy współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie prezentowana jest wystawa 
„Art nouveau polonais. Bruxelles-Cracovie 1890–1920”.

Na Zamku Królewskim w Warszawie ma miejsce wystawa „Od Breughla do Rubensa. Złoty wiek malarstwa
flamandzkiego”. Pokazane są zbiory Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii i zbiory z kolekcji
prywatnych.

1997

The exhibition “Polish Art Nouveau. Brussels-Cracow 1890–1920” takes place in Brussels in cooperation 
with the National Museum of Cracow.

The Royal Castle in Warsaw organizes the exhibition “From Breughel to Rubens. The golden age of Flemish painting”
presenting paintings of the Royal Museum of Fine Arts in Antwerp and private collections.

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odznacza Orderem Orła Białego Króla Alberta I.

1922

The Chief of State Józef Piłsudski awards the Order of the White Eagle to King Albert I.

Rząd niepodległej Rzeczpospolitej zostaje fundatorem Katedry Literatur 
Słowiańskich na uniwersytecie w Brukseli. 

1926

Wystawione w Warszawie dzieła artystów Constantina Meunier 
i Fransa Masereel spotykają się z wielkim zainteresowaniem.

1934

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Popiersie Króla Alberta I dłuta Constantina Meunier

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe


