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Informacj!, dotycz"c" przest!pczo#ci  
przeciwko dobrom kultury w 2011 r.,  
opracowano w Krajowym Zespole do Walki  
z Przest!pczo#ci" przeciwko Dziedzictwu  
Narodowemu Komendy G$ównej Policji  
na podstawie danych statystycznych,  
materia$ów przygotowanych przez policjantów 
– wojewódzkich koordynatorów ds. zabytków 
oraz analiz w$asnych. 

CRIME AGAINST CULTURAL 
PROPERTY IN 2011
Information on crime against cul-
tural property in 2011 was prepared 
by the National Team for Fighting 
Crime Against National Heritage of 
the Police Headquarters on the ba-
sis of statistical data, materials 
prepared by the police – i.e. voivod-
ship coordinators on historic ob-
jects and buildings, and our own 
analyses. While recounting the 
most important thefts of art works, 
particular attention was drawn to 
the criminals’ modus operandi. The 
most significant achievements 
connected with finding the sought-
for works of art have been enumer-
ated. Moreover, the educational 
and preventive activities of the Po-
lice Headquarters have been point-
ed out, i.e. the exhibition entitled 
“The Role of the Police in Protect-
ing the National Heritage” and the 
project “Secure Assemblages – Se-
cure Collections” carried out jointly 
with the National Institute of Muse-
ology and Protecting Collections.

o 25,58 p. proc. w stosunku do 2010 r.), 
za# 586 przest!pstw dotyczy$o wytwo-
rów techniki, materia$ów bibliotecz-
nych, instrumentów muzycznych, wy-
tworów sztuki ludowej i r!kodzie$ 
(wzrost liczby przest!pstw w tej katego-
rii o 6,48 p. proc. w stosunku do 2010 r.). 
W 2011 r. stwierdzono ponadto 92 prze-
st!pstwa #cigane z art. 108 i 109 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (w 2010 r. – 
70 przest!pstw stwierdzonych).

W minionym roku najwi!ksze za-
gro%enia przest!pstwami przeciwko 
zabytkom w kategorii dzie$ sztuki pla-
stycznej, rzemios$a artystycznego, 
sztuki u%ytkowej, pami"tek historycz-
nych, numizmatów oraz przedmiotów 
upami!tniaj"cych wydarzenia histo-
ryczne stwierdzono na terenie oj. ma-
$opolskiego (70 przest!pstw stwier-

 1. ZAGRO!ENIA  
PRZEST"PCZO#CI$  
KRYMINALN$ W 2011 R.  
– DANE STATYSTYCZNE

W 2011 r. stwierdzono ogó$em  
1 159 554 przest!pstw, czyli o ponad  
8397 wi!cej ni% w roku poprzednim. 
Nieznaczny wzrost (1,95%) zanotowa-
no w wi!kszo#ci kategorii przest!pstw 
kryminalnych, których liczba w 2011 r. 
wynios$a 794 102. 

 2. ZAGRO!ENIE  
PRZEST"PSTWAMI  
SKIEROWANYMI  
NA ZABÓR DÓBR  
KULTURY NARODOWEJ

W 2011 r. stwierdzono 1022 prze-
st!pstwa, w których przedmiotem za-
machu by$y zabytki ruchome. W sto-
sunku do 2010 r., zgodnie z policyjnymi 
danymi statystycznymi nast"pi$ wzrost 
tych przest!pstw o 16,9 p. proc. Z ogó$u 
przest!pstw przeciwko zabytkom 344 
zdarzenia dotyczy$y dzie$ sztuki pla-
stycznej, rzemios$a artystycznego, 
sztuki u%ytkowej, pami"tek historycz-
nych, numizmatów oraz przedmiotów 
upami!tniaj"cych wydarzenia histo-
ryczne (wzrost liczby przest!pstw  

dzonych), na terenie podleg$ym Ko-
mendzie Sto$ecznej Policji (61), woj. 
$ódzkiego (35), woj. dolno#l"skiego 
(29), woj. podkarpackiego (23), woj. 
#l"skiego (22) oraz woj. lubelskiego 
(20). Bior"c natomiast pod uwag! ka-
tegorie wytworów techniki, materia$ów 
bibliotecznych, instrumentów muzycz-
nych, wytworów sztuki ludowej i r!ko-
dzie$a, najwi!cej przest!pstw odnoto-
wano na terenie woj. mazowieckiego 
(156 przest!pstw stwierdzonych), tere-
nie podleg$ym Komendzie Sto$ecznej 
Policji (106), woj. dolno#l"skiego i ma-
$opolskiego (po 54), woj. zachodniopo-
morskiego (52), woj. lubelskiego (39), 
woj. #l"skiego (34) oraz woj. warmi&-
sko-mazurskiego (32).

Odnotowano tak%e 325 przest!pstw, 
w wyniku których nast"pi$a utrata 
przedmiotów kultu religijnego, niesta-
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znajd" nabywców, bardzo cz!sto 
sprzedaj" zdewastowane obiekty  
w skupie z$omu lub po prostu poddaj" 
kruszce przetopieniu. Unicestwienie 
przez z$odziei i pasera pami"tkowego 
pier#cienia ks. prymasa Stefana Wy-
szy&skiego jest tego najdobitniejszym 
przyk$adem. 

Przyk$ady kradzie%y dzie$ sztuki 
dokonanych w obiektach sakralnych

 Dnia 03.02.2011 r. skradziono z ko-
#cio$a pw. Matki Bo%ej Królowej Pol-
ski w Dobryninie (pow. Mielec) mon-
strancj! z ok. 1824 r. (fot. 5)

 Dnia 06.02.2011 r. skradziono z ar-
chikatedry pw. Wni!bowzi!cia Naj-
#wi!tszej Marii Panny w Gnie*nie pa-
mi"tkowy pier#cie& ks. prymasa Ste-
fana Wyszy&skiego z 1966 r.

 Dnia 10.03.2011 r. skradziono z ko#cio-
$a pw. #w. Franciszka z Asy%u w Krako-
wie lichtarz z 1. +w. XX w. (fot. 3)

 W 2011 r., w miejscowo#ci Krzynow-
$oga Wielka (pow. Przasnysz), stwier-
dzono brak rze*by #w. Jana Nepomu-
cena z XVIII w. z przydro%nej kapliczki 
(s$upowej) (fot. 4 NIMOZ)

Przyk$ady kradzie%y dzie$ sztuki doko-
nanych w mieszkaniach prywatnych

 W dniach 22-23.02.2011 r. skradziono 
z krakowskiego mieszkania prof. Jerze-
go Nowosielskiego: 10 obrazów jego 
autorstwa, trzy obrazy nieznanych 
twórców, dwa zegary, naczynia mosi!%-
ne, dwie statuetki (Nagrody im. Witolda 
Wojtkiewicza od krakowskiego Zarz"du 
Okr!gu ZPAP i Nagrody „Totus” od Fun-
dacji „Dzie$o Nowego Tysi"clecia”). 
Straty oszacowano na 300 tys. z$. O od-

nowi"cych zabytku w my#l jego definicji 
(w 2010 r. odnotowano 298 takich zda-
rze&). Rejonami, w których dosz$o do 
najwi!kszej liczby pope$nionych prze-
st!pstw, gdzie przedmiotami przest!p-
stwa by$y artyku$y kultu religijnego nie-
b!d"ce zabytkiem, w 2011 r. by$o woj. 
dolno#l"skie (88 przest!pstw stwier-
dzonych), woj. wielkopolskie (48), woj. 
#wi!tokrzyskie (25), woj. #l"skie (24) 
oraz woj. ma$opolskie (21).

 3. PRZEST"PSTWA  
PRZECIWKO ZABYTKOM 
DOKONYWANE W OBIEKTACH 
SAKRALNYCH, MIESZKANIACH 
PRYWATNYCH ORAZ INNYCH 
OBIEKTACH

 Podobnie jak w latach ubieg$ych,  
w 2011 r. dokonywano kradzie%y zabyt-
ków ruchomych przede wszystkim  
z obiektów sakralnych i mieszka& pry-
watnych. Warto w tym miejscu przywo-
$a+ kilka przyk$adów wskazuj"cych na 
zaplanowane dzia$ania sprawców. G$o-
#na kradzie% dzie$ wybitnego artysty  
i pedagoga Józefa Pankiewicza zosta$a 
dokonana podczas bardzo d$ugiej nie-
obecno#ci w$a#cicieli mieszkania. Dla 
przest!pstw w obiektach sakralnych 
znamienny by$ zabór obiektów rzemio-
s$a artystycznego. Przedmioty te 
znacznie $atwiej wynie#+ ze #wi"tyni 
ni% wielkoformatowe obrazy, czy rze*-
by postaci naturalnej wielko#ci. Z$o-
dzieje nie maj" skrupu$ów i, je#li nie 
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zyskaniu wi!kszo#ci obiektów mo%na 
przeczyta+ dalej w podrozdziale 4.

 W dniach 13-15.08.2011 r. skradzio-
no z domu w miejscowo#ci Dzianisz 
(pow. tatrza&ski) obraz Ukrzy%owanie 
Chrystusa (fot. 2) oraz ikon! Matki Bo-
skiej (fot. 1), pochodz"cych z 1771 r.

 W dniach 25.08-07.09.2011 r. skra-
dziono z mieszkania w Krakowie dwie 
ikony z XVIII-XIX w. o warto#ci 35 tys. z$

 W dniach 21.09-17.10.2011 r. skradzio-
no z mieszkania w Warszawie sze#+ ob-
razów i rysunków Józefa Pankiewicza

 W dniu 26.09.2011 r. dokonano rozbo-
ju w mieszkaniu w Warszawie, w wyni-
ku czego utracono kilkadziesi"t obiek-
tów rzemios$a artystycznego (m.in.: 
srebrne komplety sto$owe, #wieczniki, 
patery, cukiernice, bi%uteria)

Przyk$ady kradzie%y dzie$ sztuki 
dokonanych w muzeach lub innych 
przestrzeniach ekspozycyjnych

 W dniu 23.09.2011 r. skradziono  
z Austriackiego Forum Kultury  
w Warszawie rycin! Aleksandra Gie-
rymskiego Szewczyk warszawski

 4. EFEKTY WYKRYWCZE  
PRACY POLICJI

Polska policja, podobnie jak w latach 
poprzednich, odnotowa$a w 2011 r., 

sukcesy zwi"zane z odzyskaniem cen-
nych zabytków, utraconych w wyniku 
przest!pstw. Poni%ej przedstawiamy 
reprezentatywne przyk$ady odnalezie-
nia cennych zabytków ruchomych oraz 
bezprecedensow" spraw! wykrycia 
„manufaktury” falsyfikatów, zlokalizo-
wan" w spokojnej wsi niedaleko Krako-
wa. Omawiamy tak%e przypadek identy-
fikacji i zabezpieczenia straty wojennej 
Muzeum (l"skiego w Katowicach, do-
konanych dzi!ki bardzo dobrej wspó$-
pracy policji i Departamentu Dziedzic-
twa Kulturowego Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Realizacje najwa%niejszych spraw 
zwi"zanych z odzyskaniem dzie$ sztu-
ki przeprowadzone w 2011 r.

 W dniu 02-05.03.2011 r. odzyska-
no na terenie kraju wi!kszo#+ obiek-
tów skradzionych w dniach 22-
23.02.2011 r. z mieszkania zmar$ego 
poprzedniego dnia prof. Jerzego No-
wosielskiego w Krakowie (sze#+ obra-
zów J. Nowosielskiego, trzy obrazy 
nieznanych twórców, dwie nagrody 
oraz jeden z dwu zegarów). Nadal po-
szukiwane s" przede wszystkim cztery 
prace autorstwa J. Nowosielskiego

 Dnia 06.04.2011 r. zatrzymano na te-
renie woj. ma$opolskiego osoby podej-
rzane o wprowadzanie na rynek – przez 

jeden z portali internetowych – fa$szy-
wych dóbr kultury. Jednocze#nie poli-
cjanci ujawnili pracowni!, w której wy-
twarzano fa$szywe prace, g$ównie XX-
-wiecznych polskich artystów

 Dnia 09.05.2011 r. w ,odzi odzyskano 
obraz Stanis$awa Ignacego Witkiewi-
cza (Witkacego) Portret Anny i Jaros$a-
wa Iwaszkiewiczów, utracony w 2005 r. 
w wyniku w$amania do Muzeum  
im. Anny i Jaros$awa Iwaszkiewiczów 
w Stawisku (Podkowa Le#na)

 Dnia 10.06.2011 r. w Bral!cinie (pow. 
Stargard Szczeci&ski) odzyskano 12 
klasycystycznych i neobarokowych 
rze*b, które zatrzymany przez Policj! 
m!%czyzna prawdopodobnie wydoby$ 
z depozytu zakopanego w ziemi przy 
pa$acu w Bral!cinie. Oprócz rze*b od-
zyskano tak%e kartusz herbowy baro-
na Otto von Salderna oraz dwa epita-
fia rodziny von Saldern (fot. 6)

 W lipcu 2011 r. zatrzymano sze#ciu 
m!%czyzn, którzy w tym samym mie-
si"cu dokonali uszkodze& w ko#ciele 
pw. #w. Katarzyny w Marczowie (pow. 
Lwówek (l"ski). M!%czy*ni zniszczyli 
posadzk! #wi"tyni w trzech miejscach, 
a nast!pnie wykopali g$!bokie otwory. 
Okaza$o si!, %e szukali sztabek z$ota, 
rzekomo ukrytych w ko#ciele podczas 
II wojny #wiatowej

 Dnia 11.08.2011 r. szczeci&scy poli-
cjanci, zabezpieczaj"c kolekcj! ponad 
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100 dzie$ sztuki, odzyskali litografi! 
Cmentarz Ojców Reformatów w Kra-
kowie Józefa Czajkowskiego z 1903 r., 
która stanowi$a strat! wojenn" Mu-
zeum (l"skiego w Katowicach

 Dnia 12.08.2011 r. zatrzymano na terenie 
woj. ma$opolskiego sze#+ osób podejrze-
wanych o dokonanie podpale& dwu zabyt-
kowych nieruchomo#ci w Szczawnicy

 Dnia 18.11.2011 r. w Szczecinie od-
zyskano mis! chrzcieln" z 1652 r., 
skradzion" z ko#cio$a w Sianowie 
(pow. Koszalin), w 1983 r. (fot. 8)

 W 2011 r. kontynuowano post!powa-
nie w sprawie dzie$ sztuki skradzionych 
we Francji w latach 2009-2010. Dzi!ki 
wspó$pracy Krajowego Zespo$u do Walki 
z Przest!pczo#ci" Przeciwko Dziedzic-
twu Narodowemu w KG Policji, Komen-
dy Sto$ecznej Policji oraz -andarmerii 
Francuskiej uda$o si! odzyska+ na tere-
nie Polski ok. 40 dzie$ sztuki, zrabowa-
nych na po$udniu Francji. Du%" cz!#+ 
tych obiektów próbowano wprowadzi+ 
na polski rynek antykwaryczny

Najwa%niejsze realizacje policji doty-
cz"ce odzyskanych zabytków arche-
ologicznych

 Dnia 01.05.2011 r. zatrzymano na te-
renie gminy ,ask (woj. $ódzkie) dwóch 
m!%czyzn prowadz"cych nielegalnie 
wykopaliska, a tak%e zabezpieczono ko-
lekcj! uzbrojenia wojennego „zgroma-
dzon"” dzi!ki wspomnianej eksploracji. 
Przy jednym z zatrzymanych dodatkwo 
znaleziono osiem cennych ksi"g z lat 
1781-1924. Okaza$o si!, %e zosta$y 
skradzione kilka lat wcze#niej z ko#cio-
$a w niedalekiej Widawie (fot. 7)

 Dnia 11.05.2011 r. zatrzymano na te-
renie woj. lubuskiego m!%czyzn!, któ-
ry prowadzi$ nielegalnie wykopaliska. 
W toku dalszych czynno#ci zabezpie-

czono u zatrzymanego 1744 sztuki pie-
cz!ci szklanych

 Dnia 02.06.2011 r. zatrzymano na te-
renie woj. dolno#l"skiego m!%czyzn! 
podejrzanego o nielegalne pozyskiwa-
nie zabytków archeologicznych a na-
st!pnie ich sprzedawanie na portalu 
Allegro. Funkcjonariusze zabezpieczyli 
u m!%czyzny m.in.: 82 monety, topory 
bojowe, temblak do szabli, kule armat-
nie i ró%nego rodzaju odznaczenia

 5. DZIA*ANIA I INICJATYWY 
KRAJOWEGO ZESPO*U DO 
WALKI Z PRZEST"PCZO#CI$ 
PRZECIWKO DZIEDZICTWU 
NARODOWEMU WYDZIA*U  
DS. PRZEST"PCZO#CI  
KRYMINALNEJ BIURA  
KRYMINALNEGO KOMENDY 
G*ÓWNEJ POLICJI

W 2011 r. cz$onkowie Krajowego  
Zespo$u KG Policji w dalszym ci"gu ak-
tywnie i skutecznie wspó$pracowali  
z koordynatorami ds. dóbr kultury  w jed-
nostkach terenowych Policji, przedsta-
wicielami Stra%y Granicznej, S$u%by Cel-
nej, policji zagranicznej, a tak%e Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Narodowego Instytutu Muzealnic-
twa i Ochrony Zbiorów, Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa, Biblioteki Narodo-
wej, -ydowskiego Instytutu Historyczne-
go, Konferencji Episkopatu Polski oraz 
warszawskich placówek muzealnych: 
Muzeum Narodowego, Muzeum Niepod-
leg$o#ci i Muzeum Wojska Polskiego.

 
W#ród wielu inicjatyw podj!tych przez 
Krajowy Zespó$ KG Policji do najwa%-
niejszych nale%y zaliczy+

  W 2011 r. z du%ym powodzeniem kon-
tynuowano cykl wystaw oraz konferen-

cji „Policja w ochronie dziedzictwa na-
rodowego”. Warto przypomnie+, %e ta 
inicjatywa, realizowana przez Biuro 
Kryminalne KGP i Gabinet Komendanta 
G$ównego Policji przy wsparciu Naro-
dowego Instytutu Muzealnictwa  
i Ochrony Zbiorów, wpisuje si! w dzia$a-
nia informacyjno-szkoleniowe, podej-
mowane przez polsk" policj! na rzecz 
ochrony dziedzictwa narodowego.  
W ubieg$ym roku wystaw! zaprezento-
wano w wielu miastach Polski, m.in. w: 
Legionowie (Centrum Szkolenia Policji), 
Che$mie (sympozjum „Policja i s$u%by 
graniczne w ochronie dziedzictwa naro-
dowego”), Sandomierzu (Wy%sza Szko$a 
Humanistyczno-Przyrodnicza), War-
szawie (Zamek Królewski), Olsztynie 
(Muzeum Warmii i Mazur). Wystawa to-
warzyszy$a uroczystej inauguracji roku 
akademickiego w Wy%szej Szkole Policji 
w Szczytnie, z udzia$em Prezydenta RP 
Bronis$awa Komorowskiego. Ubieg$o-
roczn" prezentacj! wystawy „Policja  
w ochronie dziedzictwa narodowego” 
zako&czono podczas listopadowej kon-
ferencji na Uniwerystecie Wroc$awskim 
Wspó$czesne problemy ochrony praw-
nej dziedzictwa kultury

 W 2011 r. promowano Program 
„Bezpieczne Zbiory – Bezpieczne Ko-
lekcje”, zainaugurowany w grudniu 
2010 r. Jest to wspólne przedsi!wzi!-
cie Narodowego Instytutu Muzealnic-
twa i Ochrony Zbiorów oraz Biura Kry-
minalnego Komendy G$ównej Policji. 
Warto przypomnie+, %e ta inicjatywa 
stanowi kontynuacj! programu wdro-
%enia systemu dokumentacji dzie$ 
sztuki „Object ID”, przygotowanego w 
2008 r. przez Krajowy Zespó$ do Walki 
z Przest!pczo#ci" Przeciwko Dzie-
dzictwu Narodowemu. Program 
„Bezpieczne Zbiory – Bezpieczne Ko-
lekcje” jest standardem dokumentacji 
zabytków i dzie$ sztuki, stworzonym  
w celu identyfikacji obiektów utraco-
nych w wyniku przest!pstwa, kl!ski 
%ywio$owej czy zagubienia. System 
zosta$ zbudowany przez O#rodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych (ob. NI-
MOZ) oraz Wydzia$ ds. Przest!pczo#ci 
Kryminalnej BK KGP, przy wspó$pracy 
ze #rodowiskami muzealnymi, S$u%b" 
Celn", pracownikami rynku antykwa-
rycznego, towarzystwami ubezpiecze-
niowymi, jak równie% w$a#cicielami 
dzie$ sztuki i antyków. Jego podstaw" 
s" funkcjonuj"ce karty muzealne oraz 
system „Object ID”, zainicjowany  
w 1993 roku, przez fundacj! Jean 
Paul Getty Trust i przyj!ty przez ICOM, 
Program „Bezpieczne Zbiory – Bez-
pieczne Kolekcje” skierowany jest 

8



25

przede wszystkim do indywidualnych 
posiadaczy dzie$ sztuki, kolekcjone-
rów, antykwariuszy i w$a#cicieli gale-
rii. Jego odbiorc" mog" by+ tak%e #ro-
dowiska ko#cielne, od wieków groma-
dz"ce w #wi"tyniach dobra kultury. 
Na witrynie internetowej pod adresem 
www.bezpiecznezbiory.eu mo%na uzy-
ska+ informacje dotycz"ce samego 
Programu, wskazówek dokumenta-
cyjnych oraz instytucji zaanga%owa-
nych w jego realizacj!

 W 2011 r, pracownicy Krajowego Ze-
spo$u KG Policji uczestniczyli (równie%  
w charakterze prelegentów) w krajo-
wych i mi!dzynarodowych konferencjach 
oraz szkoleniach dotycz"cych wielora-
kich aspektów ochrony dziedzictwa na-
rodowego (marzec – sympozjum „Poli-
cja i s$u%by graniczne w ochronie dzie-
dzictwa narodowego”, Che$m, Wy%sza 
Szko$a Stosunków Mi!dzynarodowych  
i Komunikacji Spo$ecznej; maj – konfe-
rencja „Legalny i nielegalny obrót dobra-
mi kultury”. Zapobieganie przest!p-

stwom przeciw dziedzictwu kulturowe-
mu, Warszawa, przygotowana przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa; pa*-
dziernik – szkolenie Bezpieczna Europa: 
policyjna wymiana do#wiadcze& w za-
kresie obrotu dzie$ami sztuki, Madryt; 
listopad – szkolenie Ochrona dóbr kultu-
ry, Kraków, przygotowane przez krakow-
sk" Izb! Celn"; konferencja Wspó$cze-
sne problemy ochrony prawnej dziedzic-
twa kultury, Wroc$aw, Uniwersytet Wro-
c$awski; konferencja Rola krajowych  
i mi!dzynarodowych dzia$a& zwi"zanych 
z ochron" dóbr kultury, Budapeszt)

 Kontynuowano aktualizacj! stworzo-
nej w 2008 r. witryny internetowej Krajo-
wego Zespo$u KG Policji www.policja.pl/
dobrakultury, po#wi!conej zagadnie-
niom zwalczania przest!pczo#ci prze-
ciwko dobrom kultury oraz ochronie 
dziedzictwa narodowego oraz umo%li-
wiaj"cej kontakt z Krajowym Zespo$em

 Opracowano i wydano kolejny nu-
mer Biuletynu, adresowanego do wo-
jewódzkich koordynatorów i cz$onków 

zespo$ów ds. zwalczania przest!pstw 
przeciwko zabytkom. Biuletyn zapew-
nia zainteresowanym policjantom do-
st!p do informacji zwi"zanych z ich 
rozwojem zawodowym oraz u$atwia 
wymian! informacji mi!dzy poszcze-
gólnymi jednostkami przez publiko-
wanie danych kontaktowych i infor-
macji o zdarzeniach, o poszukiwanych 
dobrach kultury, a tak%e o prowadzo-
nych przez policj! realizacjach

 W 2012 r. Krajowy Zespó$ do Walki  
z Przest!pczo#ci" Przeciwko Dziedzictwu 
Narodowemu Wydzia$u ds. Przest!pczo-
#ci Kryminalnej Biura Kryminalnego Ko-
mendy G$ównej Policji oraz wojewódzcy 
koordynatorzy ds. zabytków b!d" konty-
nuowa+ wspó$prac! ze s$u%bami i insty-
tucjami pozapolicyjnymi oraz #rodowi-
skami antykwariuszy i kolekcjonerów, w 
celu dalszego ograniczania zagro%enia 
tego rodzaju przest!pczo#ci". W 2012 r. 
planowane s" m.in. kolejne etapy promo-
wania programu „Bezpieczne Zbiory – 
Bezpieczne Kolekcje”. Fot. KGP

Ksi+)ka asp. Marka *uczaka to 
pozycja niezwyk%a pod wielo-
ma wzgl&dami. Jej autorem 

jest historyk z wykszta%cenia, poli-
cjant z zawodu (od 2007 r. pracuj+-
cy w Komendzie Wojewódzkiej  
Policji w Szczecinie), od wielu lat 
zajmuj+cy si& zwalczaniem prze-
st&pczo'ci przeciwko dobrom kul-
tury. Doskona%e przygotowanie  
zawodowe pozwoli%o autorowi od-
nie'( liczne sukcesy, co zosta%o do-
cenione nie tylko w Szczecinie  
(w 2010 r. u asp. Marka *uczaka 
odznaczono Odznak+ Gryfa Pomor-
skiego), ale i przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego, który  
w uznaniu zawodowych osi+gni&( 
przyzna% Mu w 2009 r. z%ot+ odzna-
k& „Za opiek& nad zabytkami”. Nie 
jest równie) rzecz+ powszechn+, 
by wydawc+ tego typu publikacji 
by%a Policja – w tym przypadku  
Komenda Wojewódzka Policji  
w Szczecinie. Tym bardziej nale)+ 

si& s%owa uznania dla nadinsp. 
Wojciecha Olbrysia, Komendanta 
Wojewódzkiego Policji, który zde-
cydowa% si& na wydanie tej publika-
cji. Dwa podstawowe walory ksi+)ki 
to: wybitnie praktyczne przedsta-
wienie problemów zwi+zanych ze 
stosowaniem przepisów dotycz+-
cych szeroko poj&tej sfery ochrony 
zabytków oraz bardzo wyczerpuj+-
cy katalog zabytków utraconych  
w wyniku przest&pstw z terenu wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. 
Autorowiuda%o si& zebra( informa-
cje o utraconych dobrach kultury 
wykraczaj+ce poza materia%y do-
st&pne w krajowym wykazie zabyt-
ków skradzionych http://www.
skradzionezabytki.pl).Jesli”www.
skradzionezabytki.pl). Je'li chodzi 
o województwo zachodniopomor-
skie, to zawarte w publikacji  
informacje stanowi+ najpe%niejsze 
,ród%o informacji o utraconych za-
bytkach z tego regionu. Co najwa)-

niejsze, mog+ by( one praktycznie 
wykorzystane przy prowadzeniu 
poszukiwa- przez inne jednostki 
policji. Analiza prawna zawarta  
w pierwszej cz&'ci ksi+)ki pozwala 
zorientowa( si& w obowi+zuj+cych 
przepisach, rozproszonych w wielu 
aktach prawnych. Wydanie ksi+)-
kowe nie jest powszechnie dost&p-
ne, jednak jej wersj& elektroniczn+ 
(w formacie PDF) mo)na pobra( 
bezp%atnie z internetu http://www.
gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?A-
I D = / 2 0 1 1 1 2 3 0 / S Z C Z E C I N / 
149329645). Ksi+)ka asp. Marka 
*uczaka ma cenne walory dydak-
tyczne, a zawarta w niej wiedza 
mo)e by( bardzo przydatna, nie tyl-
ko policjantom, ale i wielu innym 
osobom, dla których ochrona dzie-
dzictwa narodowego jest istotnym 
problemem. Zach&camy do lektury.

 PIOTR OGRODZKI

Marek ,uczak: Policja w walce o zabytki.  
Zbiór zagadnie- z przeciwdzia%ania  
przest&pczo'ci przeciwko zabytkom.  
Katalog zabytków i dzie% sztuki utraconych  
z województwa zachodniopomorskiego.

Opracowano w Krajowym Zespole do Walki z Przest!pczo#ci" Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Wydzia$u ds. Przest!pczo#ci Kryminalnej Biura Kryminalnego Komendy G$ównej Policji

{
THE POLICE IN THE FIGHT  
FOR HISTORIC OBJECTS.  
A DISCUSSION OF VARIOUS 
ISSUES IN PREVENTING CRIME 
AGAINST HISTORIC OBJECTS. 
CATALOGUE OF HISTORIC 
BUILDINGS AND OBJECTS  
AND LOST WORKS OF ART 
FROM THE ZACHODNIO- 
-POMORSKIE VOIVODSHIP
The book presents the ways rules 
and regulations on protecting cul-
tural heritage are applied in prac-
tice. It also includes a comprehen-
sive catalogue of cultural property 
lost as a result of crime in the Za-
chodniopomorskie region. From 
the editors. The editors’ introduc-
tion to the first issue of Valuable, 
Priceles, Lost preceded by a reca-
pitulation of the previous year’s  
publications. It signals the topics of 
subsequent 2012 isssues.
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