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od redakcji

Jesienią 2011 r., w Warszawie, po zakończeniu prac 
konserwatorskich prowadzonych w Polsce, zapre-
zentowano dwa obrazy pochodzące z kolegiaty  
w Żółkwi. dzieje żółkiewskich obrazów omawia 

artykuł: kolegiata w Żółkwi – obrazy Martina altomonte-
go, a historię realizowanego przez ponad trzy lata projek-
tu ich konserwacji przedstawia artykuł konserwacja ze-
społu obrazów batalistycznych z Żółkwi – projekt MkidN. 
obrazy wróciły na Ukrainę, ale polska publiczność miała 
okazję zobaczyć te niezwykłe dzieła na okolicznościo-
wych wystawach w Warszawie i Wrocławiu.

Wiele miejsca w „cenne, bezcenne/ utracone” po-
święcamy zazwyczaj zdarzeniom, których skutkiem jest 
utrata wartościowych dóbr, istotnych dla dziedzictwa 
kultury. Tym jednak razem możemy z dużą satysfakcją  
i zadowoleniem zaprezentować dwa portrety, które do 
kraju szczęśliwie powróciły: jana iii Sobieskiego (Po-
wrót portretu jana iii Sobieskiego) i Murzynkę (Piękna, 
skradziona/odzyskana). oba podziwiano na specjalnej 
wystawie w warszawskim Muzeum Narodowym. Skła-
dały się na nią także obrazy odzyskane w 2011 r. – Po-
marańczarka aleksandra Gierymskiego (cBU 3/2011), 
dwa obrazy juliana Fałata (cBU 4/2011) oraz obraz  
W pracowni malarza Leona Wyczółkowskiego. Zgroma-
dzenie na wspólnej wystawie wszystkich obrazów odzy-
skanych na przestrzeni kilku miesięcy wywierało silne 
wrażenie  na zwiedzających. Patrząc na te prace, zaczy-
namy sobie lepiej uświadamiać, jak wielkie straty ponie-
śliśmy i jak wspaniałych dzieł sztuki nadal poszukuje-
my. Nie wszystkie wartościowe i cenne dla naszego 
dziedzictwa dzieła sztuki udaje się odzyskać. W przy-
padku odnalezionego ostatniego autoportretu Witkace-
go, status własnościowy obrazu nie uprawniał do podję-
cia procedur restytucyjnych. Można było jedynie zabie-
gać o jego kupno na aukcji (ostatni autoportret Witkace-
go – utracony?). Niestety, na wolnym rynku sztuki stro-
na polska nie stanowiła mocnej konkurencji. obraz po-
został za granicą w prywatnej kolekcji, lecz – kto wie – 
może w przyszłości, przy okazji kolejnej aukcji, uda się 
go zakupić do polskich zbiorów. Mogą Państwo jednak 
poznać jego niezwykłe losy. 

W problematykę poszukiwań utraconych dóbr 
kultury i prezentowania  naszego dziedzictwa kultury 
w zagranicznych  kolekcjach wpisują się dwa artyku-
ły: Wystawa plakatu polskiego w Moskwie z kolekcji 
Pawła ettingera i Historia ołtarza z Wkryujścia. Mu-
zeum Sztuk Pięknych im. a. S. Puszkina w Moskwie, 
będące właścicielem kolekcji Pawła ettingera, dys-
ponuje największym w rosji zbiorem polskiego pla-

katu. dzięki współpracy instytutu adama Mickiewicza 
w Warszawie z Muzeum Sztuk Pięknych im. a. S. 
Puszkina w Moskwie, w 2013 r. polscy miłośnicy sztu-
ki plakatu obejrzą w kraju wystawę, którą od grudnia 
2011 r. do końca lutego 2012 r. eksponowano w Mo-
skwie. ołtarz z Wkryujścia, który można podziwiać  
w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ma bardzo dłu-
gą i złożoną historię. Warto ją poznać, śledząc żmud-
ne i długotrwałe poszukiwania rozproszonych ele-
mentów, z których ostatnie dwie płaskorzeźby odzy-
skano dopiero w 2006 r. Nie zachowała się oryginalna 
szafa ołtarzowa, ale przygotowany przez pracowni-
ków muzeum projekt przybliżał dawny układ ołtarza. 
od 2009 roku dębowa szafa z odzyskanymi elementa-
mi ołtarza stanowi część ekspozycji. 

Na początku czerwca br. przypada tradycyjnie świę-
to kolekcjonerów, od 12 lat obchodzone w krośniewi-
cach, w Muzeum im. jerzego dunin-Borkowskiego.  
W tym roku, w programie spotkania przewidziano m.in. 
targi kolekcjonerskie oraz wręczanie Honorowych Na-
gród Hetmana kolekcjonerów Polskich. do tej pory ka-
pituła nadała ten zaszczytny tytuł 106 osobom. W tego-
rocznym święcie kolekcjonerów swój udział zapowie-
dzieli m.in. prof. dr hab. andrzej rottermund, dyrektor 
Zamku królewskiego w Warszawie, prof. dr hab. Włady-
sław Stępniak, Naczelny dyrektor archiwów Państwo-
wych oraz dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego 
instytutu Muzealnictwa i ochrony Zbiorów. W bieżącym 
numerze szczególnej uwadze kolekcjonerów, zbieraczy 
i właścicieli dzieł sztuki polecamy artykuły dotyczące: 
zagrożenia przestępczością prywatnych zbiorów i kolek-
cji (Zagrożone kolekcje, zagrożeni kolekcjonerzy), krajo-
wych i międzynarodowych baz danych, które mogą po-
móc w odzyskaniu utraconych zbiorów (Bazy danych 
utraconych dóbr kultury) oraz programu „Bezpieczne 
Zbiory – Bezpieczne kolekcje”, opracowanego przez 
Narodowy instytut Muzealnictwa i ochrony Zbiorów 
oraz komendę Główną Policji. Nadrzędnym celem tego 
programu jest propagowanie właściwych standardów 
dokumentacji (Szukajcie, a znajdziecie). kolekcjonerów, 
zwłaszcza prywatnych, powinien zainteresować pierw-
szy w naszym piśmie artykuł poświęcony ubezpiecze-
niom dzieł sztuki (Ubezpieczenia ruchomych dóbr kul-
tury w zbiorach prywatnych). 

Życząc interesującej lektury, jeszcze raz zapra-
szamy wszystkich Państwa do aktywnej współpracy  
z redakcją. do kontaktów przeznaczamy specjalny 
adres e-mailowy: cbu@nimoz.pl. Serdecznie zapra-
szamy do współpracy.

Piotr ogrodzki 
redaktor naczelny

FROM THE EDITORS
in the second 2012 issue of Valuable, 
Priceless/Lost quarterly the great 
conservation project of the huge bat-
tle scene pictures from Żółkiew col-
legiate church was emphasised, as 
well as fascinating history of these 
paintings. You will find two of portraits 
previously lost returns described, and 
the collectors’ anniversary day re-
minded. We also recommend articles 
devoted to the national cultural lega-
cy protection, or discussing private 
collections’ proper insurance.
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