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Corocznie w pierwszym numerze „Cenne, bez-
cenne/utracone” publikujemy artyku!y po"wi#-
cone ocenie minionego roku pod wzgl#dem za-
gro$enia dóbr kultury ró$nymi formami prze-

st#pczo"ci. Policja, Stra$ Graniczna, S!u$ba Celna czy 
Pa%stwowa Stra$ Po$arna analizuj& i oceniaj& zagro$e-
nie zabytków z ró$nych perspektyw, przez pryzmat re-
alizowanych przez te s!u$by zada% i obowi&zków.  
W podobny sposób zagro$enia analizowane s& i ocenia-
ne przez instytucje wyspecjalizowane w ochronie zabyt-
ków: Narodowy Instytut Dziedzictwa czy Narodowy  
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Poszczególne 
instytucje przygotowuj& swoje podsumowania minione-
go roku w ró$nych terminach. Jako pierwsz& z ocen 
przedstawiamy w bie$&cym numerze CB/U stanowisko 
Krajowego Zespo!u do Walki z Przest#pczo"ci& Prze-
ciwko Dziedzictwu Narodowemu, dzia!aj&cego w struk-
turach Komendy G!ównej Policji, oraz opini# Narodowe-
go Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Obie in-
formacje wzajemnie si# uzupe!niaj&, co pozwala lepiej 
oceni' skal# zagro$enia przest#pczo"ci&. W kolejnych 
numerach CB/U zaprezentujemy analizy przygotowane 
przez s!u$by celne i graniczne.

Ubieg!y rok mo$na nazwa' rokiem odzyskanych za-
bytków. Wiele miejsca w numerze 4 CB/U z 2011 r. po-
"wi#cili"my ich szcz#"liwym powrotom. Kontynuuj&c ten 
temat, proponujemy Pa%stwu dwa kolejne artyku!y – El$-
biety Rogowskiej o rewindykacjach prowadzonych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Renaty 
Higersberger po"wi#cony powrotowi obrazu Leona Wy-
czó!kowskiego do Muzeum Narodowego w Warszawie. 
W dzia!ania zwi&zane z poszukiwaniem utraconych dóbr 
kultury wpisuje si# bardzo dobrze wspó!praca MKiDN  
z Poczt& Polsk&. W pa(dzierniku 2011 r. wydano trzy 
znaczki, arkusz i trzy koperty FDC, na których zaprezen-
towano trzy z utraconych w czasie II wojny "wiatowej dzie! 
sztuki: p!askorze(b# Wita Stwosza, rysunek Jean-Anto-
ine’a Watteau oraz pastel Stanis!awa Wyspia%skiego. 
Wypada mie' nadziej#, $e ta niezwykle warto"ciowa 
wspó!praca b#dzie kontynuowana. Najlepsz& ochron& 
dziedzictwa (w tym i tego utraconego) jest wzbogacanie 
stanu wiedzy o nim i poszerzanie kr#gu osób, które mog& 
si# zetkn&' z poszukiwanymi obiektami. Znaczki poczto-
we, ze wzgl#du na ich charakter i masowe nak!ady, wyj&t-
kowo dobrze spe!niaj& rol# powszechnego informatora.

Rok 2012 zacz&! si# od mocnego greckiego akcentu  
i wcale nie chodzi tu o kryzys i rozwa$ania nad ewentual-
no"ci& greckiego bankructwa. W pierwszych dniach 
stycznia, dokonano zuchwa!ego w!amania do Galerii Na-
rodowej w Atenach. Z!odzieje w ci&gu kilku minut wynie-
"li obrazy Pabla Picassa i Pieta Mondriana. Wydawa!oby 
si#, $e znane i bardzo dobrze udokumentowane dzie!a 
sztuki same s& w stanie skutecznie si# obroni' przed 
kradzie$& – kto kupi obraz, który jest powszechnie znany 
i rozpoznawany. Czy$by by!a to kradzie$ na zamówienie? 
Jest to mo$liwe, pod tym wzgl#dem Grecy równie$ dali 

si# pozna' (kradzie$ w z Muzeum Sztuk Pi#knych w Bu-
dapeszcie w 1983 r. zleci! jeden z greckich milionerów). 
Gor&co zach#cam do lektury tego i innych, równie cieka-
wych artyku!ów sk!adaj&cych si# na pierwszy numer 
CB/U w roku 2012.

W bie$&cym roku chcemy na !amach „Cenne, bez-
cenne/utracone” potraktowa' w wyj&tkowy sposób dwa 
tematy: ochrona cennych zbiorów bibliotecznych oraz 
zagro$enie zabytków archeologicznych. Pierwszemu te-
matowi b#dzie po"wi#cony numer 3 CB/U. We wrze"niu 
planowana jest w Warszawie mi#dzynarodowa konfe-
rencja na temat ochrony zbiorów bibliotecznych,  
a zw!aszcza tych bibliotek i ich zbiorów, które w ca!o"ci 
lub w cz#"ci tworz& Narodowy Zasób Biblioteczny. Pra-
cuj&c nad numerem CB/U, który by!by w du$ej cz#"ci 
po"wi#cony tej problematyce, pragniemy ukaza' Czy-
telnikom z!o$one zagadnienia zwi&zane z ró$nymi 
aspektami ochrony i zabezpieczenia zbiorów bibliotecz-
nych. Najcz#"ciej o problemach bibliotek dowiadujemy 
si# przy okazji g!o"nych, cho' czasem niepomy"lnych 
wydarze%. Tak by!o w przypadku strat ujawnionych w Bi-
bliotece Jagiello%skiej w Krakowie, czy kradzie$y z innej 
krakowskiej biblioteki dzie!a Miko!aja Kopernika O ob-
rotach sfer niebieskich. Mamy nadziej#, $e tematyka 
ochrony cennych zabytków pi"miennictwa i archiwaliów 
b#dzie cz#"ciej obecna nie tylko w CB/U, ale równie$  
w innych pismach powo!anych dla popularyzacji ochro-
ny dziedzictwa narodowego.

Problematyk# ochrony zabytków archeologicznych 
podejmiemy w specjalnym wydaniu CB/U – „Katalog 
strat 2012”. Podobnie jak to mia!o miejsce w 2011 r., wy-
danie specjalne CB/U uka$e si# w wersji elektronicznej. 
P!yta, oprócz wydania specjalnego CB/U, b#dzie zawie-
ra!a kompletny rocznik 2012 naszego pisma w formacie 
PDF, co umo$liwi swobodny dost#p do wszystkich tek-
stów z mo$liwo"ci& ich selektywnego przeszukiwania  
i wydruku dla w!asnych potrzeb.

W tym roku podj#li"my decyzj# o zmianie szaty gra-
ficznej naszego pisma. Uwa$amy, $e po 15 latach nad-
szed! w!a"ciwy czas na zaproponowanie pewnych 
zmian, które uczyni& „Cenne, bezcenne/utracone” pi-
smem, które b#dzie w stanie mocniej ni$ dotychczas 
zwróci' uwag# na problemy ochrony dziedzictwa naro-
dowego, a publikowane ilustracje przykuj& na tyle uwa-
g# i zapadn& w pami#' Czytelników, $e by' mo$e na ich 
podstawie utracone i poszukiwane dzie!a sztuki zostan& 
rozpoznane i odzyskane.

Wspólnie z Barbar& Kobielsk&, redaktor prowadz&c& 
„Cenne, bezcenne/utracone”, pragniemy zaprosi' 
wszystkich Pa%stwa zainteresowanych szeroko pojmo-
wan& ochron& dziedzictwa narodowego do aktywnej 
wspó!pracy z redakcj&. Gor&co apelujemy o dzielenie si# 
z nami sprawami, które Was nurtuj&, a wpisuj& si# swo-
im charakterem w profil pisma. Do kontaktów przezna-
czamy specjalny adres e-mailowy: cbu@nimoz.pl.  
Serdecznie zapraszamy do wspó!pracy.
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FROM THE EDITORS
The introduction to the first 2012 issue of Valuable, Priceless/Lost is pre-
ceded by a reminder of publications from the previous year. The Foreword 
from the editor signals the main topics of the subsequent 2012 issues.
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