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Trzydzieści lat temu w Lublinie zbliżała się ku końcowi 
prezentacja inauguracyjnej wystawy I Międzynarodowego 
Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” na Majdanku. Jej organi-
zatorzy – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie, Państwowe Muzeum na Majdanku, Biuro Wystaw 
Artystycznych oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Sztuka Pol-
ska – mogli ogłosić sukces przedsięwzięcia, które zainicjo-
wano krótko po zakończeniu stanu wojennego jako dowód 
otwartości władz państwowych opowiadających się po stronie 
pokoju, tolerancji i wolności oraz jako „moralne poparcie dla 
tych wszystkich dążeń, które mają na uwadze ochronę suwe-
renności jednostki ludzkiej”. Upolitycznienie wydarzenia nie 
wpłynęło negatywnie na jego odbiór przez zwiedzających – 
wystawę prezentowaną przez sześć miesięcy na terenie byłego 
obozu na Majdanku i wyróżnioną nagrodą w konkursie na 
Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1985 odwiedziło 

110 tysięcy osób. Organizatorzy zgodnie uznali, że projekt wart 
jest kontynuacji, co zaowocowało kolejnymi sześcioma edy-
cjami konkursu. 

Międzynarodowe Triennale Sztuki razem z jego prekur-
sorem, Ogólnopolskimi Wystawami Plastyki „Przeciw woj-
nie”, które również odbywały się w Państwowym Muzeum na 
Majdanku, przez czterdzieści lat skupiały uwagę twórców – 
najpierw z Polski, a następnie z całego świata – na tematyce 
antywojennej, której symbolem miał być obóz koncentracyjny 
na Majdanku. Wystawy „Przeciw wojnie” zajęły ważne miejsce 
w historii działalności wystawienniczej zarówno Muzeum, 
jak też i Lublina. Konkursy były okazją do spotkań artystów 
naznaczonych doświadczeniami czasów wojny wraz z jej obo-
zami, Zagładą i cierpieniem, tych, którzy jako drugie i trzecie 
pokolenie podejmowali wciąż aktualną tematykę zagrożeń 
współczesnego świata, ale także tych, dla których najważ-

Przeciw wojnie – Międzynarodowe 
Triennale Sztuki na Majdanku

Danuta Olesiuk
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niejsze były walory artystyczne dzieła. Prace kwalifikowane 
przez międzynarodowe grono twórców i krytyków sztuki oraz 
wystawy aranżowane przez uznanych artystów kształtowały 
zaś gusta i wrażliwość publiczności z całego świata. 

Wystawa „Przeciw wojnie – Międzynarodowe Triennale 
Sztuki na Majdanku” prezentuje niewielki procent prac, które 
znalazły się w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku 
jako efekt siedmiu edycji konkursu. Ich dobór uwarunkowa-
ny był wieloma czynnikami, począwszy od ograniczeń czysto 
technicznych, przez walory artystyczne, ponadczasowość środ-

ków wyrazu, po różnorodność interpretacji tematu ukazującą 
przemiany polityczne i artystyczne, jakie nastąpiły w ciągu 
trzydziestu lat. Te przemiany podkreślają dodatkowo towa-
rzyszące pracom teksty – fragmenty wypowiedzi członków 
jury, krytyków sztuki i artystów biorących udział w Triennale. 
W niektórych pobrzmiewają tony patetyczne, inne podejmują 
dyskusję nad ideą Triennale, część zaś – mówiąca o pokoju, czy 
też raczej niepokoju na świecie – mimo upływu lat wciąż jest 
zaskakująco aktualna.



Paweł Warchoł, Bunkier 7, rysunek, tusz, 1998
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Lublin, największe miasto Polski położone na wschód 
od Wisły, to nie tylko ważny ośrodek akademicki, ale także 
interesujące, skupiające wielu bardzo różnorodnych twórców, 
centrum życia artystycznego, którego znaczenie wykracza 
daleko poza granice regionu. O miejscu i randze Lublina na 
artystycznej mapie Polski decydują zarówno funkcjonujące 
tutaj z powodzeniem muzea, kuźnia młodych talentów, jakim 
jest bez wątpienia od wielu już lat Wydział Artystyczny UMCS, 
instytucje i stowarzyszenia twórcze w rodzaju Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, przede wszystkim jednak liczne, 
o wyraźnie wyprofilowanym programie działania galerie, któ-
rych siłą napędową są tworzący je ludzie, zwłaszcza związani 
z nimi artyści. Dzięki ich dojrzałości i wrażliwości oraz otwarciu 
na nowe prądy pojawiające się w sztuce współczesnej, trudno 
mówić o kondycji sztuki polskiej po 1945 roku bez oceny i ana-
lizy zjawisk zachodzących w mieście nad Bystrzycą.

I tak, na początku lat 60. XX wieku zrodziła się w Lublinie 
pierwsza koncepcja wystawy plastyki pt.: „Martyrologia i Wal-
ka Narodu Polskiego w latach 1939–1944”, którą ostatecznie 
zrealizowano w centrum miasta w 1962 roku, prezentując miej-
scowej widowni niewielki pokaz malarstwa, grafiki i rzeźby. Kil-
ka lat później – w 1966 roku – skromna i regionalna początkowo 
wystawa przerodziła się w Ogólnopolską Wystawę Plastyki 
„Przeciw wojnie”, zaprezentowaną na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku, który odtąd stał się stałym 
miejscem pokazów. W latach następnych zorganizowano tego 
typu wystaw jedenaście, przy czym w pierwszych sześciu brali 
udział wyłącznie artyści polscy. Mimo narzuconego odgórnie 
(ze względów politycznych) dosyć przebrzmiałego i herme-
tycznego tematu, wystawa zaczęła wzbudzać coraz większe 
zainteresowanie w kręgach artystycznych. Chęć otwarcia na 
świat, spowodowała, że organizatorzy postanowili zapraszać 

Co nam pozostało po Międzynarodowym 
Triennale Sztuki na Majdanku?

Lechosław Lameński
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do udziału w  kolejnych edycjach wystawy, także twórców 
zagranicznych, nie tylko z bloku zaprzyjaźnionych państw 
socjalistycznych.

Potrzeba dalszych zmian spowodowała, że w  efekcie 
w maju 1985 roku miało miejsce otwarcie I Międzynarodo-
wego Triennale Sztuki „Przeciw wojnie”, które ograniczone 
zostało wyłącznie do grafiki i rysunku, co podniosło jego rangę 
i bardzo szybko stało się magnesem przyciągającym artystów 
z całego świata, przyczyniając się w ten sposób do popularyza-
cji Lublina i jego środowiska plastycznego. Pierwsze trzy edycje 
Triennale (w 1985, 1988 i 1991) miały w tytule dopowiedzenie 
„Przeciw wojnie”, z którego jednak – aby pozostawić artystom 
większą swobodę w realizacji indywidualnych planów twór-
czych – ostatecznie zrezygnowano w czterech kolejnych edy-
cjach Triennale (tj. w 1994, 1997, 2000 i 2004 roku). 

Tak więc jedenaście lat temu miało miejsce ostatnie jak 
dotychczas – VII Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek 
2004. Problemy natury organizacyjnej i finansowej, wobec 
nowej sytuacji gospodarczej w jakiej znalazł się nasz kraj po 
przemianach ustrojowych w czerwcu 1989 roku, paradoksalnie 
okazały się przeszkodą nie do pokonania w kontynuowaniu tej 
ciekawej, chociaż mocno zideologizowanej u swoich począt-
ków, inicjatywy.

A  szkoda. Z  analizy przechowywanego z  pietyzmem 
w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku ogromne-
go – liczącego kilka tysięcy eksponatów – zespołu dzieł sztu-
ki, nadesłanych na wszystkie siedem edycji Triennale oraz 
towarzyszących im katalogów, począwszy od pierwszego, 
z wyłącznie czarnobiałymi reprodukcjami na nienajlepszym 
papierze i w byle jakiej, dosyć siermiężnej szacie graficznej, aż 
po starannie wydany, tym razem na bardzo dobrym papierze, 

w efektownej oprawie, z licznymi kolorowymi reprodukcjami 
oraz płytą zawierającą wszystkie prace zakwalifikowane na 
wystawę, wynika że była to inicjatywa bardzo ciekawa i na 
pewno potrzebna.

I chociaż na początku wielu artystów, szczególnie z kra-
jów socjalistycznych, traktowało proponowaną tematykę 
Triennale zbyt dosłownie, to jednak w miarę upływu czasu, 
tytułowy Majdanek stał się jedynie pretekstem do tworzenia 
uniwersalnych, a przy tym bardzo wartościowych artystycznie 
dzieł sztuki prezentujących najnowsze, najbardziej istotne 
tendencje i nurty – zarówno pod względem formalnym jak 
i technik wykonania – występujące w sztuce polskiej, euro-
pejskiej i światowej danego czasu.

W bieżącym roku przypada trzydziesta rocznica I Między-
narodowego Triennale Sztuki „Przeciw wojnie”. Władze Pań-
stwowego Muzeum na Majdanku postanowiły zorganizować 
wystawę przypominającą ten fakt, a zarazem pokazać, co cieka-
wego zdarzyło się w kolejnych edycjach Triennale. Ze względu 
na ograniczone możliwości ekspozycyjne wybrano ponad sto 
dzieł, które – mimo prób obiektywnej ich oceny – stanowią 
mimo wszystko subiektywny wybór z dużo większej, bardzo 
zróżnicowanej zresztą całości. Można jednak mieć nadzieję, 
że jest to udana próba  spojrzenia na kondycję grafiki i rysun-
ku a także nowych mediów, w tym fotografii i druków cyfro-
wych powstałych w ostatniej ćwierci XX wieku i na początku 
XXI wieku, z perspektywy upływającego nieubłaganie czasu. 
Czasu, który powoduje, że o Triennale pamięta już niestety 
coraz mniej osób.

Tymczasem, w  pierwszej edycji Triennale w  1985 roku 
ton nadawały kompozycje, w których pojawiała się bardzo 
często postać ludzka, mniej lub bardziej okaleczona lub 
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Yamana Masao, Position B, akryl, ołówek, 1995
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zdeformowana, którą poszczególni twórcy chętnie wykorzy-
stywali jako główny motyw przewodni swych sugestywnych, 
dramatycznie ekspresyjnych kompozycji. Bo ekspresjonizm, 
w  różnych odmianach, zdominował większość wówczas 
nadesłanych prac. Niektóre z nich drażniły nawet zbyt wielką 
dosłownością i jednoznacznością interpretacyjną, wskazującą 
na znaczącą rolę tradycji w sztuce, ale także awangardowych 
nurtów, które dominowały w latach 1905–1939. Nie brak było 
również rysunków i grafik znacznie bardziej aluzyjnych, któ-
rych autorzy kładli nacisk na subtelną grę kresek i plam zróżni-
cowanej czerni. Już wówczas pojawiły się także pierwsze próby 
z wykorzystaniem fotografii, jako medium uzupełniającego 
do wykonanego rysunku czy grafiki.

Podobnie było w drugim Triennale w 1988 roku. Człowiek 
był nadal głównym motywem większości nadesłanych prezen-
towanych prac, ale obok nurtu zdecydowanie martyrologicz-
nego (prezentowanego w sposób realistyczny, odwołującego 
się do skojarzeń powszechnie znanych i jednoznacznie odczy-
tywanych, zapożyczonych m.in. ze sztuki plakatu czy filmu), 
kojarzącego się rzeczywiście z motywem okrutnej wojny i jej 
tragicznych skutków (zarówno w kompozycjach artystów ze 
wschodu jak i zachodu Europy), coraz więcej miejsca zaczęła 
zajmować postać ludzka lub jej znaczący fragment (najczę-
ściej twarz), jako pretekst do uniwersalistycznego, nierzadko 
z rozbudowanym podtekstem literackim dialogu o miejscu 
i roli człowieka w otaczającej go rzeczywistości. 

Z kolei trzecie Triennale w 1991 roku, a zarazem ostatnie, 
w którego tytule pojawiło się dopowiedzenie „Przeciw wojnie” 
było już zdecydowanie bardziej uniwersalne. I nie chodzi tutaj 
wyłącznie o prace nagrodzone, w których z trudem można się 
dopatrzeć wątków mających związek z tytułowym hasłem 

„Przeciw wojnie”, ale także o większość pozostałych kompozycji 
nadesłanych na konkurs. To już niczym nie skrępowane poszu-
kiwania coraz bardziej zróżnicowanych kształtów i dopełnia-
jących je barw, bo kolor zaczął odgrywać coraz większą rolę na 
prostokątnej płaszczyźnie papieru, gdzie obok dominującej 
w rysunkach i rycinach – czemu nie można się dziwić – roli 
czerni, która podkreślała postawę ekspresjonistyczną swych 
twórców, dużo miejsca zajęły poszukiwania z pogranicza czy-
stej abstrakcji i świata iluzji, a także czytelne wątki o rodowo-
dzie surrealistycznym i metaforycznym.

Począwszy od czwartego Triennale w 1994 roku, jego zna-
kiem rozpoznawczym, ikoną wszystkich okolicznościowych 
dekoracji i  druków, na czele z  efektownie wydanym kata-
logiem, stał się odcisk kciuka Henryka Szulca, wybitnego, 
przedwcześnie zmarłego grafika lubelskiego, można mówić 
o  absolutnej dowolności w  tworzeniu. Obok klasycznych 
rysunków i grafik (głównie wykonanych w technikach meta-
lowych), pojawiły się kompozycje zdecydowanie „malarskie”, 
łączące różne techniki, w tym tzw. techniki własne oraz – coraz 
częściej – prace wykorzystujące fotografię lub jej elemen-
ty w tworzeniu sugestywnej całości na wysokim poziomie 
plastycznym. Nagrodzone kompozycje, prace pokazane na 
wystawie jak i eksponaty zakupione do kolekcji muzealnej, to 
fascynujący przegląd wszelkich możliwych postaw twórczych, 
gdzie dla jednych – jak się wydaje mniej licznych – twórców, 
udział w Triennale był okazją dla zaprezentowania swego, 
bardzo zresztą osobistego, stosunku do problemu wojny, a dla 
innych – coraz liczniejszych – artystów, wyłącznie pretekstem 
do zademonstrowania własnej sztuki na szerokim, między-
narodowym forum. Być może powodem takiego podejścia 
do założeń czwartego Triennale był fakt, że obok artystów 
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Jean Cotton, Invitation, technika mieszana, 1991

starszego pokolenia, urodzonych jeszcze przed 1939 rokiem 
lub też parę lat po zakończeniu II wojny światowej, znanych 
i uznanych, aktywnych od kilku co najmniej dekad, pojawiła 
się w Lublinie także cała fala twórców młodych, urodzonych 
długo po wojnie, dla których ten specyficzny temat odgrywał 
już rolę zdecydowanie drugorzędną.

Piąte i szóste Triennale w 1997 i 2000 roku imponowały nie 
tylko – podobnie jak poprzednie edycje – żywym oddźwiękiem 
w kręgach artystycznych, co przełożyło się na znaczną ilość 
nadesłanych prac, z których urządzono interesujące, cieszące 
się dużą popularnością wśród publiczności wystawy, ale także 
faktem opublikowania wartościowych katalogów. Katalogów, 
które bardziej przypominają starannie wydane, dobrze zre-
dagowane i jeszcze lepiej zilustrowane albumy. To dzięki nim 
i dokonanym zakupom do zbiorów muzealnych wiemy dzi-

siaj – po upływie kilkunastu lat – że oba Triennale były przede 
wszystkim festiwalem ogromnych możliwości wyrazowych 
uczestniczących w nim twórców: od najprostszych, płaskich, 
zdecydowanie geometrycznych układów kompozycyjnych, 
poprzez iluzjonistycznie trójwymiarowe elementy rzeczywi-
stości, zarówno tej organicznej, nieprzedstawiającej i wykre-
owanej w rozbuchanej wyobraźni artystów, głęboko aluzyjne, 
z jednej strony wyciszone i spokojne, a z drugiej wyjątkowo 
drapieżne i krzykliwe, posługujące się w równej mierze środ-
kami formalnymi typowymi dla warsztatu rysownika, grafika 
jak i wrażliwego na kolor i plamę barwną (dynamiczną i sub-
telną) malarza.

Chyba największą dojrzałość warsztatową i wyrazową, 
a zarazem najwyższy poziom artystyczny, reprezentują prace 
reprodukowane w katalogu ostatniej, siódmej edycji Triennale 
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w 2004 roku. Tak jakby sztuka światowa na początku XXI wieku 
nie stwarzała żadnych ograniczeń i przeszkód natury formalnej 
do prezentowania własnych marzeń, lęków, snów i wyobrażeń, 
przetworzonych na system form i znaków plastycznych, wypeł-
niających przestrzeń poszczególnych kompozycji. Klasyczny 
podział na rysunek, grafikę z wykorzystaniem technik druku 
wklęsłego, płaskiego i wypukłego, fotografii, druku cyfrowe-
go, czy też – coraz popularniejszej w ostatnich latach – całej 
gamy technik komputerowych, w połączeniu z działaniami 
typowo malarskimi, stał się podziałem anachronicznym i ilu-
zorycznym. Zwykły widz kontemplujący poszczególne prace 
nie był w stanie stwierdzić z czym ma do czynienia, zacierała 
się bowiem różnica warsztatowa pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami sztuk plastycznych. W efekcie percepcja pojedyn-
czego dzieła sztuki wymagała od oglądającego znacznie 
lepszego przygotowania teoretycznego, co umożliwiali orga-
nizatorzy w imprezach nie związanych, co prawda, formalnie 
z ideą Triennale, ale dobrze ją dopełniającymi.

Siedem edycji Międzynarodowego Triennale Sztuki na 
lubelskim Majdanku to już jednak historia, po której pozostały 
konkretne dzieła sztuki i towarzyszące im katalogi oraz wspo-
mnienia. Warto również pamiętać, że znaczną rolę odgrywali 
w nich także artyści miejscowi. Związani z ideą Triennale od 

samego początku, uczestniczący zarówno aktywnie w pracach 
międzynarodowego jury, jak i w samym konkursie, wypadli 
na tle wybitnych przedstawicieli z innych ośrodków w Polsce, 
zwłaszcza jednak na tle artystów zagranicznych, więcej niż 
dobrze. W Lublinie istnieje bowiem z powodzeniem od kilku-
dziesięciu już lat bardzo ambitne i prężne środowisko grafików 
(wielokrotnie nagradzanych na najważniejszych konkursach 
krajowych i międzynarodowych), a także rysowników (dla któ-
rych ciągle najważniejszym środkiem wypowiedzi jest zwykły 
ołówek) i malarzy oraz zauważalnych coraz częściej rzeźbiarzy, 
bez których trudno mówić i pisać o różnych przejawach sztuki 
współczesnej w Polsce.

Co zatem pozostało nam po Międzynarodowym Triennale 
Sztuki na Majdanku? Myślę, że przede wszystkim głębokie 
przekonanie o potrzebie konfrontacji tak różnorodnych postaw 
twórczych artystów z całego świata oraz to, że tak naprawdę 
dobra sztuka nigdy się nie starzeje, a jej najciekawsi twórcy 
ciągle mają nam wiele interesującego do powiedzenia. Myślę, 
że właśnie takie też jest przesłanie wystawy zorganizowanej 
z okazji trzydziestej rocznicy I Międzynarodowego Triennale 
Sztuki „Przeciw wojnie”.
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Peter Zeiler, Krieg, sucha igła, 1992
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Masataka Kuroyanagi, Form work 9, mezzotinta, 1999
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Maurice Pasternak, Horizontal 10, mezzotinta, 1993
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„Do odległej przeszłości należy przeświadcze-
nie, że z samej swojej natury sztuka jest dobrem: 
estetycznym i  etycznym. Dzisiaj jesteśmy skłon-
ni sądzić, że sztuka występuje w  wielu odmien-
nych rolach, nawet w takich, które budzą moralny 
sprzeciw. 

Jedno nie ulega wątpliwości: że sztuka, pojmo-
wana jako akt wolnej i indywidualnej ekspresji, jest 
może ostatnią szansą zachowania przez człowieka 
choćby odrobiny wewnętrznej niezależności w świe-
cie prowadzonym na smyczy telewizji i systemów 
komputerowo-elektronicznych, które urealniają 
wizję ‘Roku 1984’.

Ale czy na pewno jest sztuka tą szansą? Czy po 
doświadczeniach II wojny światowej, obozów kon-
centracyjnych i łagrów stać nas jeszcze na to, by orze-
kać o czymś „na pewno”?

Historia, zwłaszcza najnowsza, nieustannie 
pozbawia nas poczucia pewności. Jeszcze niedaw-
no wydawało się, że świat wchodzi w erę pojednania 
w wolności. A dzisiaj?”

Ireneusz J. Kamiński, komisarz,  

członek Jury III MTS, krytyk sztuki

Fragment tekstu z katalogu 

III Międzynarodowego Triennale Sztuki 

„Przeciw wojnie” Majdanek ’91, 1991 r.
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Leszek Kiljański, Topografia twarzy 2, linoryt, 1996
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Zbigniew Lutomski, Strefa VI, drzeworyt, 1996
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„Wolność wymaga wyboru. I nie ma takiej siły, 
która by człowiekowi tę wolność ostatecznie odebra-
ła. Nie ma takiej siły, która zmusiłaby ofiarę do uzna-
nia racji oprawcy. W pełni możemy to zrozumieć 
tu, na Majdanku. Jesteśmy dłużnikami tej prawdy. 
Chcielibyśmy aby nasza sztuka, nasza pamięć ten 
wielki dług, grosz po groszu spłacała. 

Sztuka jest aktem woli osoby, nie zaś produk-
tem społecznych czy politycznych okoliczności. Jej 
wolność nie wynika z  wolności politycznych, ale 
z osobistego wyboru, często mimo braku wolności. 
Sztuka jest osobistą odpowiedzią i każdy artysta 
musi wiedzieć na co odpowiada; bo jedyną siłą jaką 
rozporządza jest prawda.”

Dobrosław Bagiński, przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego IV MTS, 

artysta plastyk

Fragment tekstu z katalogu 

IV Międzynarodowego Triennale  

Sztuki Majdanek ’94, 1994 r.
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Jiří Anderle, Żołnierz z matką i dzieckiem, mezzotinta, collage, 1981



24

Alicia Scavino, Offering, akwaforta, akwatinta, collage, 1995
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Józef Szajna, Klatka, cykl: „Inżynieria genetyczna IV”, akryl, kreda, 1991
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Herman Hebler, Extrovert – B, serigrafia, 1996



27

„Wielka liczba artystów oddała nam swoje pra-
ce, pełne czystej, twórczej autentyczności. Fragment, 
z trudem wybrana ‘pars pro toto’, stanowi tworzywo 
tej wystawy. 

Silną, nigdy nie zaślepioną wiarą wierzę, że 
bezsłowne przesłanie sztuki znajdzie oddźwięk 
w bezusznym uchu serca.”

Eva Choung-Fux, członek Jury VII MTS, 

artysta plastyk, fotograf

Fragment tekstu z katalogu 

VII Międzynarodowego Triennale  

Sztuki Majdanek 2004, 2004 r.
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Yuji Hiratsuka, Contortionist R, intaglio, relief, tusz chiński, 1998
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Grzegorz D. Mazurek, Nocą przylatują anioły, linoryt, 2003



30

Hubert Borys, Rampa, linoryt, 1999



31

Lex Drewinski, Nostalgia, sitodruk, 2003



Anderle  •  Aslund  •  Assadour  •  Baczyński  •  Bałdyga  •  Banecka  •  Behrendt  •  Bhattacharjee  •  Błażejczyk  

Borys  •  Braykow  •  Bukovsky  •  Castillo  •  Cotton  •  Damyanov-Ves  •  Drewinski  •  Durski  •  Effenberger  •  Endo  

Ferenc  •  Francova  •  Fukushima  •  Garcia  •  Gieryszewski  •  Hagman  •  Hajnrych  •  Hałat  •  Hammerstiel 

Hebler  •  Hiratsuka  •  Hüttengrund  •  Jarża  •  Kanerva  •  Kassenaar  •  Kiljański  •  Kobayashi  •  Koch  •  Kunc 

Kuroyanagi  •  Lech  •  Lutomski  •  Łabuz  •  Manesi  •  Masao  •  May  •  Mazurek  •  Ojeda  •  Pasternak  •  Pelletier  

Perthen  •  Podolczak  •  Rosenstein  •  Sander  •  Scavino  •  Schröter  •  Segatto  •  Skórczewski  •  Sosnowski 

Spoerlein  •  Szajna  •  Thomson  •  Tybur  •  Warchoł  •  Weglin •  Widelski  •  Xu  •  Yoshizumi  •  Zeiler
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