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THEFTS IN LIBRARY COLLECTIONS 
BELONGING TO MONASTIC ORDERS
Library collections belonging to monastic 
orders have always attracted significant 
interest. Their limited accessibility and 
the fact that it had taken tens and hun-
dreds of years to amass them, gave rise 
to fantasies and greed in many people, 
including criminals, for whom the his-
toric collections were just a possibility of 
easy plunder. The history of the theft of 
old prints and incunables from the library 
of the Camaldolese!monks in the Kraków 
Bielany District which took place in the 
years 1991–2005 makes it possible to 
thoroughly examine the problems of pro-
tecting and securing monastery collec-
tions. Although over seven years have 
passed since the last theft, the list of 
books that are still unaccounted for and 
are being searched, numbers 200 old 
prints and incunables.  
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Biblioteki klasztorne i ich zbiory 
zawsze by#y spowite nimbem ta-
jemniczo%ci. Ograniczona dos- 
t&pno%' zbiorów powodowa#a, 
"e informacje o ich zasobach 

by#y bardzo sk(pe i rzadko trafia#y do 
wiadomo%ci osób z zewn(trz. W wielu 
klasztorach nawet sami zakonnicy nie 
maj( pe#nego dost&pu do zbiorów histo-
rycznych. Zbiory historyczne i wspó#cze-
sne s( gromadzone #(cznie lub w postaci 
dwóch niezale"nych bibliotek. W jednej  
z bibliotek gromadzone s( publikacje 
wspó#czesne, z których mnisi korzystaj( 
na co dzie). Zbiory historyczne groma-
dzone s( odr&bnie i dost&p do nich jest 
bardzo ograniczony. Im starszy zakon  
i klasztor, tym wi&ksze prawdopodobie)-
stwo, "e w bibliotece b&d( znajdowa#y 
cenne pozycje: inkunabu#y i stare druki. 
Klasztor Kamedu#ów na Bielanach  
w Krakowie powsta# na pocz(tku XVII w.  

i razem z nim rozwija#a si& biblioteka. 
W ko)cu XX w. historyczne zbiory liczy#y 
#(cznie blisko 9500 pozycji, z czego blisko 
7000 stanowi#y stare druki, a 2500 druki 
XIX i XX-wieczne.

W dniu 23 stycznia 1998 r. policja zo-
sta#a zawiadomiona przez prze#o"onego 
klasztoru Kamedu#ów o kradzie"y nie-
znanej liczby ksi("ek ze zbiorów histo-
rycznych. Zg#oszenie to by#o nast&p-
stwem informacji, jak( ów prze#o"ony 
otrzyma# od jednego z pracowników Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie, który 
odkry#, "e w pewnym warszawskim anty-
kwariacie oferowany jest do sprzeda"y 
inkunabu# z oznaczeniami wskazuj(cymi 
na pochodzenie z biblioteki Kamedu#ów 
na Bielanach. Pocz(tkowo zakonnicy po-
dejrzewali, "e kradzie" mog#a nast(pi'  
w 1996 r., gdy ówczesny prze#o"ony udo-
st&pni# bibliotek& ekipie telewizyjnej re-
jestruj(cej wywiady z ks. Józefem Tisch-
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nerem. Kilkana%cie osób przebywa#o 
wówczas w obr&bie biblioteki bez jakie-
gokolwiek nadzoru. *ledztwo wykaza#o 
jednak, "e podejrzenia te by#y nieuzasad-
nione. Ujawnienie danych osoby, która 
wstawi#a do warszawskiego antykwaria-
tu „Lamus” inkunabu# sprawi#o, "e 
%ledztwo zacz&#o si& koncentrowa' wo-
kó# oferenta. Okaza#o si&, "e sprzedaj(cy, 
Andrzej K., w latach 1984–1991 po z#o"eniu 
%lubów czasowych, mieszka# w kla- 
sztorach kamedulskich w Krakowie  
i Bieniszewie. Przez pewien czas przeby-
wa# równie" w jednym z klasztorów  
w#oskich. Andrzej K. nie z#o"y# %lubów 
wieczystych, a w 1991 r. zosta# wydalony  
z zakonu (on twierdzi#, "e sam odszed#  
z klasztoru). Podczas swojego pobytu 
przejawia# nadzwyczajne zainteresowa-
nie histori( i bardzo cz&sto korzysta# ze 
zbiorów historycznych. Cieszy# si& takim 
zaufaniem, "e klucze od biblioteki otrzy-
mywa# do dyspozycji i przebywa# w niej 
bez nadzoru. Jego odej%cie z zakonu nie 
zmieni#o stosunku zakonników do niego. 
Do 1998 r. przyje"d"a# kilkakrotnie na 
Bielany i korzysta# z biblioteki. Po ustale-
niu, "e to on by# osob(, która chcia#a 
sprzeda' inkunabu# z biblioteki klasztor-
nej, kameduli zrewidowali swój stosunek 
do niego. Krótko mówi(c, sta# si& perso-
na non grata w ich obu polskich klaszto-
rach. Andrzej K. t#umaczy# si&, "e ksi("k&, 
któr( oferowa# w Warszawie, naby# na 
Jarmarku Dominika)skim w Gda)sku. 
*ledztwo nabra#o tempa, gdy policja za-
cz&#a otrzymywa' informacje od anty-

kwariuszy o sprzedawanych przez An-
drzeja K. starych drukach i inkunabu-
#ach. W jednym z bydgoskich antykwa-
riatów, pi&' inkunabu#ów spo%ród kilku-
dziesi&ciu ksi("ek oferowanych przez 
Andrzeja K. by#o na li%cie pozycji utraco-
nych przez kamedu#ów. Andrzej K. zg#a-
sza# si& kilkakrotnie do bydgoskiego an-
tykwariatu. Ustalono, "e do lipca 1998 r. 
by# w nim przynajmniej siedmiokrotnie. 
Cho' z klasztoru, oprócz ksi("ek, zgin(# 
równie" ich spis przechowywany w bi-
bliotece to, na ca#e szcz&%cie, okaza#o 
si&, "e w dyspozycji Biblioteki Narodowej 
w Warszawie (BN) by# spis inkunabu#ów 
przygotowany za zgod( zakonników 
przez przedstawiciela BN w latach 1984  
i 1986. Na jego podstawie mo"na by#o 
przygotowa' spis poszukiwanych ksi(-
"ek. Przes#uchiwany przez policj& An-
drzej K. t#umaczy#, "e oko#o 30–40 sta-
rych druków otrzyma# na odchodne  
z klasztoru od ówczesnego przeora. In-
formacji tej nie mo"na by#o zweryfiko-
wa', bowiem zakonnik zmar# w 1997 r.  
W zgodnej opinii wspó#braci kamedu#ów, 
twierdzenie Andrzeja K. nie mog#o by' 
zgodne z prawd(. Zachowanie przeora 
by#oby niezgodne zarówno z prawem ko-
%cielnym, jak i zakonnym. Poza tym, 
przeor, który wcze%niej by# równie" ar-
chiwist( i bibliotekarzem, doskonale 
orientowa# si& w warto%ci historycznej 
ksi&gozbioru i nie mia# "adnych podstaw, 
by go uszczupla' przez darowizny dla 
osoby opuszczaj(cej klasztor. Na pocz(t-
ku wrze%nia 1998 r. do w(tków tocz(cego 

si& %ledztwa dodano nowy, a w#a%ciwie 
zosta#a wszcz&ta nowa sprawa. Zakonni-
cy odkryli w#amanie do biblioteki. Kra-
dzie" z w#amaniem nast(pi#a pomi&dzy 
14 sierpnia 1998 r. a 10 wrze%nia 1998 r. 
Zgin&#y m. in. dwa stare druki, zawieraj(-
ce #(cznie ponad 200 miedziorytów z wi-
dokami miast. Spo%ród trzech zamków 
znajduj(cych si& w drzwiach, dwa nie 
nosi#y "adnych %ladów mechanicznego 
dzia#ania; tylko jeden zamek by# wy#ama-
ny. Zwrócono uwag&, "e uszkodzenia no-
si# tylko ten zamek, który wstawiono na 
pocz(tku 1988 r. jako dodatkowy po 
ujawnieniu, "e w kradzie" ksi("ek mo"e 
by' zamieszany Andrzej K. Maj(c przez 
wiele lat pe#ny dost&p do zbiorów biblio-
teki, móg# dorobi' klucze i dostawa' si& 
do jej wn&trza poza wszelk( kontrol(. 
Ustalono, "e w wyniku w#amania zosta#o 
skradzionych pi&' inkunabu#ów. *ledz-
two skoncentrowano na osobie Andrzeja 
K. Dok#adne sprawdzenia w ró"nych an-
tykwariatach przynios#y pozytywne rezul-
taty. W%ród oferowanych przez niego po-
zycji znalaz#y si& równie" te, które pocho-
dzi#y z ujawnionego w sierpniu w#ama-
nia. W toku %ledztwa w antykwariatach 
na terenie Bydgoszczy, Warszawy, Gda)-
ska oraz w mieszkaniu Andrzeja K. od-
naleziono wiele starych drukówi mie-
dziorytów (do lutego 1999 r. uda#o si& 
policji odzyska' 38 starych druków i 102 
miedzioryty). 

Andrzej K. zosta# zatrzymany 30 li-
stopada 1998 r. W skierowanym do s(du 
akcie oskar"enia z 2 lipca 1999 r. zarzu-
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cono mu przyw#aszczenie, w latach 
1991–1998, 41 inkunabu#ów i starych 
druków oraz kradzie" z w#amaniem pi&-
ciu starych druków w 1998 r. Prokurator 
postawi# zarzut przyw#aszczenia oraz 
kradzie"y z w#amaniem dóbr o szcze-
gólnym znaczeniu dla kultury, co ozna-
cza#o mo"liwo%' wyst(pienia z wnio-
skiem o wy"szy wymiar kary: od roku do 
10 lat pozbawienia wolno%ci. Po kilku-
miesi&cznym procesie 3 listopada 1999 r. 
zapad# wyrok: Andrzeja K. skazano na 
kar& sze%ciu lat pozbawienia wolno%ci 
oraz kar& grzywny (S(d Okr&gowy  
w 2000 r obni"y# kar& pozbawienia wol-
no%ci do lat trzech). W tle sprawy An-
drzeja K. przewija# si& w(tek antykwa-
ryczny. W ko)cu, stare druki skradzione 
z bibliotek klasztornych z Krakowa i Bie-
niszewa trafia#y na legalny rynek anty-
kwaryczny. Sam oskar"ony t#umaczy#, 

"e je"d"(c po kraju poszukiwa# anty-
kwariuszy zainteresowanych zakupem 
oferowanych ksi("ek za gotówk&, a nie 
braniem ich w komis. W jednym z ze-
zna) opisuje swoje kontakty z pewnym 
warszawskim antykwariuszem który,  
w %wietle wypowiedzi Andrzeja K., zain-
teresowany by# wy#(cznie pozyskaniem 
okre%lonych pozycji, nie wnikaj(c  
w ogóle w +ród#a ich pochodzenia. Kon-
tynuowanie kontaktów z osob(, która 
próbowa#a up#ynni' pochodz(cy z kra-
dzie"y inkunabu# i nabywanie od niej ko-
lejnych pozycji nie najlepiej %wiadczy  
o etyce antykwariusza. Mimo sprzecz-
no%ci w zeznaniach obu panów, proku-
ratura nie zdecydowa#a si& na dr("enie 
w(tku antykwarycznego, pod k(tem do-
mniemanego wype#nienia znamion in-
nego przest&pstwa — paserstwa.

Mog#oby si& wydawa', "e dla kame-

du#ów sprawa kradzie"y z bibliotek 
klasztornych oka"e si& przestrog( i po-
winna skutkowa' zwi&kszeniem ich  
stara) o lepsz( ochron& posiadanych 
zbiorów. W dzia#aniach prewencyjnych 
zdecydowano si& na rozwi(zania naj-
prostsze – w bibliotece wymieniono drzwi 
na wzmocnione blach( i za#o"ono dodat-
kowe drzwi kratowe. Zabezpieczenia 
mechaniczne s( zawsze podstawowymi, 
ale nie mog( pozostawa' jedynymi. Ich 
sforsowanie to tylko kwestia czasu. Je%li 
przest&pcy b&d( mieli wystarczaj(co du-
"o czasu, to nie ma takich zabezpiecze) 
mechanicznych, których by nie mo"na 
by#o pokona'. Po#o"enie biblioteki klasz-
tornej dawa#o, niestety, mo"liwo%' swo-
bodnego i niezauwa"onego dzia#ania 
przest&pców. Mogliby zosta' powstrzy-
mani tylko w przypadku, gdyby zabezpie-
czenia mechaniczne by#y uzupe#nione 
elektronik(. Niestety, w tym zakresie nie 
podj&to "adnych dzia#a). W 2005 r. policja 
otrzyma#a kolejne zg#oszenie od prze#o-
"onego Klasztoru Kamedu#ów na kra-
kowskich Bielanach. W dniu 9 sierpnia 
2005 r. zg#oszono w#amanie do biblioteki 
klasztornej. Policja zasta#a otwart( kra-
t&, która dodatkowo zabezpiecza#a drzwi; 
w drzwiach g#ównych, obitych blach(, 
wyci&to otwór, który umo"liwia# dost&p 
do wn&trza. Wst&pnie oszacowano, "e #u-
pem z#odziei pad#o oko#o 200 ksi("ek. 
W#amania dokonano pomi&dzy 20 lipca 
2005 r. a 9 sierpnia 2005 r. Pod koniec 
wrze%nia uda#o si& ustali' dok#adnie, 
które ksi("ki zosta#y skradzione. Ich lista 
zosta#a przes#ana do jednostek policji, 
stra"y granicznej i s#u"by celnej, jak rów-
nie" do innych instytucji w kraju, które 
mog#y natrafi', zdaniem policji, na %lad 
skradzionych ksi("ek w trakcie swojej 
dzia#alno%ci. Na mo"liwo%' oferowania 
starych druków pochodz(cych z kradzie-
"y zosta#a zwrócona uwaga najwi&kszym 
bibliotekom, które mog#yby chcie'  
uzupe#ni' swoje zbiory z oferty wolno-
rynkowej. Poszukiwane ksi("ki zosta#y 
równie" wprowadzone przez O%rodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych do krajo-
wego wykazu zabytków skradzionych lub 
wywiezionych za granic& niezgodnie  
z prawem. 

Sprawcy (b(d+ sprawców) w#amania  
i kradzie"y z biblioteki kamedu#ów  
w Krakowie nie uda#o si& ustali'. Aktualnie 
poszukiwanych jest ponad 230 starych 
druków i 13 inkunabu#ów. Od ostatniej kra-
dzie"y up#yn&#o ju" siedem lat. Czy zbiory 
biblioteki klasztoru Kamedu#ów s( bez-
pieczne? Miejmy nadziej&, "e tak. Do-
%wiadczenia, jakie by#y udzia#em wspólno-
ty w latach 1991–2005 nie powinny pój%'  
w zapomnienie. Przykro by#oby us#ysze' 
informacje o kolejnych stratach.
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