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Kradzież w Kwietniu 
1999 r. z mieszkania  
w Łodzi

1. PiPPeL otto (1878- 
-1960)
Pejzaż górski,
Olej, płótno, 115,5 x 100 cm
Kat. Pa-1314

2. Granzow (GranCow) 
wacław Stanisław (?)
Widok ul. Świętojańskiej  
w Warszawie, ok. 1910 r.
Olej, płótno, ok. 26 x 23 cm
Kat. Pa-3227

Kradzież w liPcu 2010 r. 
z mieSzKania w Łodzi

3. Granzow (Grancow) 
wacław Stanisław (?)
Alejka w Łazienkach 
Królewskich, ok. 1910 r.
Olej, płótno, ok. 30 x 23 cm
Kat. Pa-3228

4. Granzow (Grancow) 
wacław Stanisław (?)
Widok z bramy na Starym 
Mieście w Warszawie,  
ok.1910 r.
Olej, płótno
Kat. Pa-3229

5. Granzow (GranCow) 
wacław Stanisław (?)
Brama kamienicy na Starym 
Mieście w Warszawie,  
ok. 1910 r.
Olej, płótno, ok. 21 x 16 cm
Kat. Pa-3226

6. autor nieznanY
Góralska para, 
ok. 1940 r.
Akwarela, tektura,  
ok. 30 x 21 cm
Kat. Pa-3230

7. autor nieznanY
Pejzaż górski, ok. 1940 r.
Akwarela, tektura,  
ok. 30 x 21 cm
Kat. Pa-3231
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tHeFt in aPril 1999 
From a Flat 
in ŁÓdŹ

1.PiPPeL otto (1878- 
-1960)
Mountain Landscape
Oil, canvas, 115.5 x 100 cm
cat. Pa-1314

2.Granzow (GranCow)
wacław Stanisław (?)
View of Świętokrzyska Street in 
Warsaw, c. 1910.
Oil, canvas, c. 26 x 23 cm
cat. Pa-3227

tHeFt in JulY 2010 From  
a Flat in ŁÓdŹ

3.Granzow (Grancow)
wacław Stanisław (?)
Lane in Royal Łazienki Park,  
c. 1910.
Oil, canvas, c. 30 x 23 cm
cat. Pa-3228

4.Granzow (Grancow)
wacław Stanisław (?)
View from a Gate in the  
Old Town in Warsaw,  
c. 1910.
Oil, canvas.
cat. Pa-3229

5.Granzow (GranCow)
wacław Stanisław (?)
Gate in the 
Old Town in Warsaw,  
c. 1910.
Oil, canvas, c. 21 x 16 cm
cat. Pa-3226

6.autHor unKnown
A Mountain-Dweller Couple,  
c. 1940,
Watercolour, cardboard,
c. 30 x 21 cm.
cat. Pa-3230

7.autHor unKnown
Mountain Landscape, c. 1940
Watercolour, cardboard,
c. 30 x 21 cm.
cat. Pa-3231
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Kradzież w 1993 r. z KościoŁa 
w ciSowie (woJ. zacHodnio- 
Pomorskie)

8. autor nieznanY  
(warsztat darłowski ?)
Św. Piotr, 1. poł. XVII w.
Drewno, bejcowane i lakierowane,  
wys. 80 cm
Kat. Pc-116

9. autor nieznanY  
(warsztat darłowski ?)
Św. Paweł, 1. poł. XVII w.
Drewno, bejcowane i lakierowane,  
wys. 82 cm
Kat. Pc-117

10. autor nieznanY  
(warsztat darłowski ?)
Nadzieja, 1. poł. XVII w.
Drewno, bejcowane i lakierowane,  
wys. 39 cm
Kat. Pc-119

11. autor nieznanY  
(warsztat darłowski ?)
Wiara, 1. poł. XVII w.
Drewno, bejcowane i lakierowane,  
wys. 38 cm
Kat. Pc-118

Kradzież w liPcu 1997 r.  
z KościoŁa w radziKowie  
(woJ. lubuSKie)

12. autor  nieznanY warsztat 
ołtarza ze złotego Stoku
Św. Wawrzyniec, 1370-1380 r. 
Drewno, polichromia, złocenia, 
wys. ok. 43 cm
Kat. Pc-1514

Kradzież w PaŹdzierniKu  
1996 r. z KościoŁa w buKowinie 
bobrzańSKieJ (woJ. lubuSKie)

13. autor nieznanY (pracownia 
północno-zachodniego śląska)
Madonna z Dzieciątkiem, XVI w.
Drewno, polichromia, złocenia,  
wys. ok. 130 (140) cm
Kat. Pc-1530

zaGinięcie z KościoŁa w KroSinie 
(woJ. zacHodnioPomorSKie)  
Stwierdzone w czerwcu 2010 r.

14. warSztat PomorSKi
Św. Łukasz Ewangelista, poł. XVIII w.
Drewno, polichromia, złocenia,  
wys. 53 cm
Kat. Pc-1531

15. warSztat PomorSKi
Św. Marek Ewangelista, poł. XVIII w.
Drewno, polichromia, złocenia,  
wys. 54 cm
Kat. Pc-1531
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tHeFt in 1993 From tHe cHurcH 
in ciSÓw (zacHodnio-PomorSKie 
VoiVodSHiP)

8. autHor unKnown
(darłowo workshop?)
St. Peter, 1st half of the 17th cent. 
Wood, wood stain and lacquer,
Height 80 cm
cat. Pc-116

9. autHor unKnown
(darłowo workshop?)
St. Paul, 1st half of the 17th cent. 
Wood, wood stain and lacquer,
Height 82 cm
cat. Pc-117

10. autHor unKnown
(darłowo workshop?)
Hope, 1st half of the 17th cent. 
Wood, wood stain and lacquer,
Height 39 cm
cat. Pc-119

11. autHor unKnown
(darłowo workshop?)
Faith, 1st half of the 17th cent. 
Wood, wood stain and lacquer,
Height 38 cm
cat. Pc-118

tHeFt in JulY 1997 From tHe 
cHurcH in radziKÓw 
(lubuSKie VoiVodSHiP)

12.autHor unKnown,
workshop of the altar from  
złoty Stok
St. Laurence, 1370-1380
Wood, polychrome and gilding,
Height c. 43 cm 
cat. Pc-1514

tHeFt in october 1996 From tHe 
cHurcH in buKowina bobrzańSKa 
(lubuSKie VoiVodSHiP)

13.autHor unKnown, (work-
shop from north western Silesia)
Madonna and Child, 16th cent.
Wood, polychrome and gilding,
height 130 (140) cm
cat. Pc-1530

loSS From tHe cHurcH in KroSina 
(zacHodnio-PomorSKie VoiVod-
SHiP) diScoVered in June 2010.

14. Pomeranian worKSHoP
St Luke the Evangelist, mid. 18th cent.
Wood, polychrome, gilding
Height 53 cm.
cat. Pc-1531

15. Pomeranian worKSHoP
St Mark the Evangelist, mid 18th cent.
Wood, polychrome, gilding,  
height 54 cm.
cat. Pc-1531
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PoCZTÓwki 
W grudniu 2010 r. z mieszkania w Krakowie skradziono kolekcję (ok. 2300 szt.) zabytkowych pocztówek. Najstarsze egzemplarze zostały wydane w końcu XIX w.; 
wiele pochodzi z początku wieku XX. Kartki można podzielić na kilka grup tematycznych, prezentujących m.in. widokówki poświęcone różnym miejscowościom i ich 
okolicom (m.in. takim, jak: Dukla, Jasło, Krosno, Iwonicz, Rymanów, Stara Wieś, Kraków, Słupsk), karty pocztowe o tematyce militarnej z okresu I wojny światowej. 
Znajdziemy  tu zbiór prezentujący rozwój przemysłu naftowego na Podkarpaciu, ale także różnie przedstawiane typy ludzkie charakterystyczne dla regionu Galicji, 
czy wreszcie kartki  z wizerunkami postaci historycznych. Poniżej prezentujemy tylko niektóre z nich ( KAT. RR-856a do RR-856ł); więcej można obejrzeć  
w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz na stronie http://malopolska.policja.gov.pl/node/345
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PoSTCARDS 
In December 2010 a collection of about 2300 historic postcards was stolen from a flat in Cracow. The oldest ones were published in the late 19th century; there are 
many from the early 20th century. The cards can be divided into a few categories according to their topics. There are, for example, cards devoted to different places 
and their surrounding areas (e.g. Dukla, Jasło, Krosno, Iwonicz, Rymanów, Stara Wieź, Kraków, Słupsk). Another category comprises military cards from World War I. 
Besides, we can find a collection presenting the development of the petroleum industry in the Subcarpathian area. There is a category depicting various types of 
people characteristic of the Galicia region, or cards with the portraits of historical figures. only some of them are presented below (Cat. RR-856a to RR-856ł); more 
can be seen in the national register  of historic objects that were stolen or illegaly taken abroad, as well as on the http://malopolska.policja.gov.pl/node/345 website.
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