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8. FISCHER Ludwig Hans
Świątynia egipska/Aegyptischer tempel
Olej, deska, 54 x 36 cm
Kraj kradzieży: Austria
Numer Interpolu: 2014/54591-1.33

9. MIELICH Alphons Leopold
Uliczka w Kairze/Strasse in Kairo
Olej, tektura, 34,6 x 25 cm
Kraj kradzieży: Austria
Numer Interpolu: 2014/54591-1.43

10. EISENSCHITZ Willy
Ogród z Minimes
/Der garten von Minimes
Olej, płótno, 96 x 100 cm
Kraj kradzieży: Austria
Numer Interpolu: 2014/54591-1.23

11. EISENSCHITZ Willy
Winobranie/Weinlese, 1926
Olej, płótno, 104 x 94,5 cm
Kraj kradzieży: Austria
Numer Interpolu: 2014/54591-1.4

12. WALDE Alfons
Ustronne domostwo/Einsame hausung
Olej, tektura, 34,6 x 25 cm
Kraj kradzieży: Austria
Numer Interpolu: 2014/54591-1.29

13. EYBL Franz
Martwa natura z winogronami 
i owocami pigwy
/Stillleben mit trauben 
und quitten
Olej, płótno, 42,5 x 52,5 cm
Kraj kradzieży: Austria
Numer Interpolu: 2014/54591-1.12

14. AMESEDER-ROHRWASSER 
Laura Amanda
Martwa natura z homarem
/Stillleben mit Hummer
Olej, płótno, 53,5 x 72,5 cm
Kraj kradzieży: Austria
Numer Interpolu: 2014/54591-1.11

15. JORDAENS Jacob (przypisany)
Merkury i Argus/Merkur und Argus
Olej, płótno, 96 x 100 cm
Kraj kradzieży: Austria
Numer Interpolu: 2014/54591-1.24

9. MIELICH Alphons Leopold
Street in Cairo/Strasse in Kairo
Oil, cardboard, 34.6 x 25 cm
Country of theft: Austria
Interpol number: 2014/54591-1.43

10. EISENSCHITZ Willy
The garden from Minimes
/Der garten von Minimes
Oil, canvas, 96 x 100 cm
Country of theft: Austria
Interpol number: 2014/54591-1.23

11. EISENSCHITZ Willy
Vintage/Weinlese, 1926
Oil, canvas, 104 x 94.5 cm
Country of theft: Austria
Interpol number: 2014/54591-1.4

12. WALDE Alfons
Secluded house/Einsame hausung
Oil, cardboard, 34.6 x 25 cm
Country of theft: Austria
Interpol number: 2014/54591-1.29

13. EYBL Franz
Still life with grapes and quince fruit
/Stillleben mit trauben und quitten
Oil, canvas, 42.5 x 52.5 cm
Country of theft: Austria
Interpol number: 2014/54591-1.12

14. AMESEDER-ROHRWASSER 
Laura Amanda
Still life with a lobster
/Stillleben mit hummer
Oil, canvas, 53.5 x 72.5 cm
Country of theft: Austria
Interpol number: 2014/54591-1.11

15. JORDAENS Jacob 
attributed to Jordaens Jacob
Mercury and Argus/Merkur und Argus
Oil, canvas, 96 x 100 cm
Country of theft: Austria
Interpol number: 2014/54591-1.24
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From the editor
Our quarterly is as usual devoted to looking for lost historic objects and the efforts directed at the restitution of valuable old Polish artifacts. This is the main 
problem discussed in most of the interview with Professor Małgorzata Omilanowska, Minister of Culture and National Heritage. The efficiency of the work car-
ried out by the Ministry has been proven by the recent recovery of a few artworks which are of great value for Polish culture and the restitution of the 15th century 
manuscript, Sermones scripti. The present edition of Valuable, Priceless, Lost also focuses on publications devoted to underwater cultural heritage and the legal 
aspects of protecting it. Moreover, it features catalogues of lost works of art which are being searched for. These are a regular element of the magazine and 
a chance to recover them. We also publish articles on the need to amend the legal regulations relating to the security and protection of our cultural heritage. 
Another topic is the turnover of artworks in Poland. The content of every article is summarised in English.
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Szanowni Państwo, 

Od osiemnastu lat na łamach „Cenne, bezcenne, utracone” za-
mieszczamy publikacje o ogromnych stratach, jakie poniosła kultura 
polska w okresie najazdu szwedzkiego, rozbiorów i dwóch wojen 
światowych. Niezwykle ważne jest odnalezienie i odzyskanie każde-
go zabytku, często w drodze żmudnych procesów restytucyjnych, 
darowizn czy wykupu. W tym numerze publikujemy, poza artykułami 
o historiach utraty konkretnych zabytków, wywiad, jakiego udzieliła 
naszej redakcji pani Małgorzata Omilanowska, Minister kultury i dzie-
dzictwa Narodowego, przedstawiając działania resortu w zakresie 
ochrony i restytucji dóbr kultury. Potwierdzeniem ich skuteczności 
jest odzyskanie w 2014 r. i powrót do kraju kilku obrazów o ogrom-
nej wartości dla kultury polskiej, a ostatnio średniowiecznego rę-
kopisu Sermones scripti, pochodzącego z pierwszej połowy XV w.,  
co jest kolejnym dowodem na zaangażowanie polskich instytucji 
w podejmowanie działań na rzecz zwrotu utraconych w przeszłości 
dzieł sztuki. Świadczy o tym również konferencja Zrabowane – Od-
zyskane, dobra kultury – przypadek Polski, z udziałem specjalistów 
z wielu krajów. jak ważne dla potwierdzenia proweniencji poszuki-
wanego zabytku było wcześniejsze dokumentowanie i ewidencjo-

nowanie zbiorów polskich, pokazują artykuły o przemieszczonych, 
rozproszonych i utraconych zabytkach. dawny sposób dokumen-
towania dzisiaj zastąpiła cyfryzacja, która pozwala na powszechny 
dostęp do zbiorów. Stałymi pozycjami w „CBU” są katalogi poszu-
kiwanych i utraconych dzieł sztuki, które zawsze są szansą na ich 
odzyskanie. Publikujemy też artykuły o potrzebie dostosowania 
zmian w przepisach prawnych, odnoszących się do bezpieczeń-
stwa i ochrony naszego dziedzictwa.

Nowym tematem w „CBU” są artykuły o podmorskim dziedzi-
ctwie kulturowym. Obiekty o znaczeniu historycznym, kulturowym 
i archeologicznym, spoczywające pod wodą, są również zabytka-
mi. Mowa tu o eksploracji leżących na dnie wraków i konstrukcji 
portowych, która wymaga rozwiązań prawnych związanych z za-
bezpieczaniem cennych przekazów historii oraz prowadzeniem 
archeologicznych prac badawczych w środowisku morskim. 

Mamy nadzieję, że wszystkie artykuły w tym wydaniu „CBU” 
wzbudzą Państwa zainteresowanie.

barbara Kobielska
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