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Skróty

Spis Treści

akwf. – akwaforta;
bdb. – bardzo dobry;
chromolit. – chromolitografia;
cz.-b. – czarno-biały;
db. – dobry;
druk. – drukował;
drzew. – drzeworyt;
fot. – fotografia;
ilustr. – ilustracja/ował/owany;
jęz. – język;
k. – koło;
kolor. – kolorowany;
lit. – litografia;
miedz. – miedzioryt;
niem. – niemiecki;
nlb. – nieliczbowane
(nienumerowane);
nr – numer;
ok. – około;
oprac. – opracował/anie;
pol. – polski;
przedtyt. – przedtytułowa;
rys. – rysował;
ryt. – rytował;
sł. – słaby;
str. – strona/on;
ss. – suma stron;
st. – stan;
sygn. – sygnatura/owane;
szt.– sztorcowy
św. – świętej/go;
tyt. – tytuł/owy;
ur. – urodzony;
wyd. – wydał, wydano;

Formaty Książek
Formaty
16m
16o
16d
8o
4o
folio

Wymiary w cm
5-10
10-15
15-20
20-25
25-35
powyżej 35

1. Plany i widoki miast
2. Kartografia
3. Rękopiśmienne mapy biegu Wisły
i jej dopływów
4. Portrety
5. Plakaty
6. Varia
7. Fotografie
8. Diapozytywy
9. Teki, albumy, atlasy
10. Książki
11. Starodruki
12. Morze Bałtyckie, marynistyka
13. Rękopisy
Indeks miejscowości

Strona
5
39

Pozycje
1-97
98-140

52

141-146

54
56
59
65
72
72
78
91
100
103
115

147-154
155-167
168-184
185-218
219
220-229
230-263
264-280
281-288
289-301
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● Ikonografia Wrocławia – red. P. Łukaszewicz, oprac. E. Halawa,
M. Szafkowska, K. Bartnik, Ikonografia Wrocławia, tom I. Grafika, katalog
zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
● Imago Silesiae... – M. Dworsatschek, Imago Silesiae. Z kolekcji Tomasza
Niewodniczańskiego, Wrocław 2002.
● Imago Poloniae... – red. T. Niewodniczański, oprac. K. Kozica,
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Nationalmuseum w Norymberdze, Norymberga 1982.
● Von Stettin... – red. W. Pülhorn, Von Stettin bis Breslau. Ansichten,
Stadtpläne und Landkarten von Pommern, Östlicher Mark Brandenburg
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1
1.

BIECZ. Panorama miasta, pierwotnie na wspólnym arkuszu z panoramą Sandomierza, pochodzi z:
Civitates Orbis Terrarum, tom 6, oprac. Georg Braun i Frans Hogenberg, wyd. Abraham Hogenberg,
Kolonia 1617; miedz. cz.-b., st. bdb., passe-partout; wymiary widoku: 444x145 mm; tyt. pod górną
ramką: BIECZ (litera Z w lustrzanym odbiciu); [por. Imago Poloniae... K103/4, Dantiscum... G65/4]
Cena: 1650 zł

2
2.

BRANIEWO. Widok miasta w 1635 r. z lotu ptaka, ryt. Conrad Götke, wyd. Paul Ster(t)zell, XIX-wieczna
odbitka z oryginalnych płyt; sztafaż figuralny, w górnych narożnikach herby, w lewym dolnym rogu
ozdobny kartusz z dedykacją; miedz. kolor., odbity z 2 płyt, st. bdb., na lewym marginesie naprawione
nieznaczne ubytki papieru, ślady złożeń; wymiary płyty: 613x305 mm; tyt. w górze, bez kartusza:
Vera delineatio Veteris Ciuitatis Brunsbergk Epatus Varmien in Prussia Metropolis...; [por. Dantiscum... G73]
Cena: 2800 zł
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3.

3

CZĘSTOCHOWA. Widok klasztoru na Jasnej
Górze ostrzeliwanego przez wojska szwedzkie,
ryt. i wyd. Gabriel Bodenehr, pochodzi z: Curioses
Staats und Kriegs Theatrum in Polen..., Augsburg,
ok. 1720; w prawym dolnym rogu sygn. autora,
po obu str. obszerny opis i legenda; w prawym
górnym rogu na materii podtrzymywanej przez
putto wizerunek Matki Boskiej; miedz. cz.-b.,
st. bdb., uszkodzenia marginesów; wymiary płyty: 278x168 mm; Das Veste Closter / CZENSTOCHAV / Mit dem wunderthatigen / Bildnisse / U:L:
Frauen; [Imago Poloniae... H20/2] Cena: 750 zł

4 a-b
4.

DUSZNIKI-ZDRÓJ. Zestaw 2 tonowanych lit., przedstawiających: 1) dawny zakład leczniczy
Kozodoje (obecnie Kozia Hala, gdzie od 1800 r. prowadzono hodowlę kóz i owiec – dr Jerzy Filip
Mogalla wprowadził wówczas w Dusznikach kurację żętycą, czyli serwatką, z mleka kóz i owiec),
wymiary widoku: 220x143 mm, Ziegen-Anstalt / bei Reinerz; 2) nieistniejące zabudowania dawnej huty
żelaza w Dolinie Strążyskiej, wymiary widoku: 219x142 mm; Eisenschmelze bei Reinerz; oba widoki rys.
Ferdinand Koska, Lith. Anst. v. Mercier & Loeillot, Berlin, pochodzą z: Sudeten-Album. Die Schlesischen
Bäder und ihre Umgebungen..., wyd. Eduard Trewendt, 1846-1862; st. bdb.; Cena: 850 zł

5.

DZIERŻONIÓW, ŚWIDNICA, STRZEGOM, KSIĄŻ, KAMIENNA GÓRA, ŚWIEBODZICE, SOBÓTKA. Widoki 9 miast śląskich: Dzierżoniowa, Świdnicy (2 widoki), Strzegomia, zamku w Książu
(2 widoki), Kamiennej Góry, Świebodzic i Sobótki; według rys. Friedricha Bernharda Wernera, tablica VI z wydawnictwa Scenographia Urbium Silesiae, wyd.
oficyna Spadkobierców Homanna, Norymberga 17371752; w górnym prawym
narożniku odręczna numeracja; miedz. kolor., st. bdb.;
wymiary płyty: 595x495 mm;
SCENOGRAPHIA URBIUM
SILESIAE TAB: VI. das ist,
VORSTELLUNG der Prospecte von den Staedten SCHLESIENS, Sechste Tabell, / in welcher die Fürnehmsten Staedte
des Fürst. SCHWEIDNITZ
accurat vorgestellet werden...;
[Imago Silesiae... 260]
Cena: 2800 zł

5

Pl any i wid oki miast

S trona;

7

6
6.

ELBLĄG. Perspektywiczny plan miasta i fortyfikacji, najprawdopodobniej autorstwa Jacoba
Hoffmanna; w górze panorama miasta autorstwa Johannesa Bassa (bez tyt.), po obu str. panoramy
herby; wyd. Joannes Janssonius w VI części Teatrum Urbium, Amsterdam 1657; w prawym dolnym
rogu ramka z przekrojem muru obronnego; na verso tekst w jęz. łacińskim: ELBINGA; miedz. kolor.,
st. bdb.; wymiary płyty: 523x426 mm; tyt. w dole, w niewielkim kartuszu: ELBING; [Dantiscum...
G73/3; Von Danzig... 86] Cena: 3200 zł

7
7.

ELBLĄG. Plac Fryderyka Wilhelma (obecnie plac Słowiański), rys. i lit. F. Bils, Królewiec 1837, druk.
i wyd. Lith. Inst. von A. Rahnke, Elbląg; lit. cz.-b., st. bdb.; wymiary: 378x274 mm; DER FRIEDRICH
WILHELMS PLATZ IN ELBING; Cena: 4500 zł
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8.

ELBLĄG. Widok miasta od
str. rzeki, rys. z natury i lit.
R. Hülker, druk. Louis Zöllner, Berlin 1846; lit. kolor.,
st. bdb., widok po fachowej konserwacji; wymiary:
435x310 mm; ELBING;
Cena: 3500 zł

9.

GDAŃSK. Panorama miasta
z Biskupiej Górki (od południowego zachodu), kopia
panoramy Gdańska Aegidiusa Dickmanna, wykonana
ok. 1640 r. przez Matthäusa
Meriana; pochodzi z: Zeiller,
Martin, Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus
Pomeraniae, wyd. Spadkobiercy Matthäusa Meriana,
Frankfurt n. Menem 1652;
pod dolną ramką legenda;
miedz. kolor., odbity z 2
płyt, st. bdb., po konserwacji, uzupełniony lewy margines i nieznaczne ubytki
papieru; wymiary widoku:
480x198 mm; DANTISCVM. /
herb miasta / Dantzig; [Dantiscum... G101/1] Cena: 1850 zł

9
10. GDAŃSK. Panorama
miasta ze wzgórza Grodzisko, pochodzi z: Civitates Orbis Terrarum, tom II,
wyd. Georg Braun i Frans
Hogenberg, Kolonia 1575;
na pierwszym planie
sztafaż figuralny, w górze
herby Polski i Gdańska,
w lewym dolnym narożniku kartusz z opisem;
na verso tekst w jęz.
francuskim: DANZICH;
miedz. kolor., st. bdb.,
rama i szkło; wymiary
widoku: 480x325 mm,
wymiary z ramą: 643x507
mm; Dantzigt; [Dantiscum... G95/1, ale inny
tekst na verso, Von Danzig... 17] Cena: 2900 zł
10
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11

12
11. GDAŃSK. Panorama miasta,
anonim, pochodzi z: Horne, Thomas
Hartwell, The Triumphs of Europe
(drugi tyt.: An Illustrated Record
of important events in the Annals of
Europe, during the years 1812, 1813,
1814 & 1815), wyd. T. Bensley dla
Roberta Bowyera, Londyn 1815;
akwatinta kolor., st. bdb., passepartout, minimalne uszkodzenia krawędzi; wymiary widoku: 315x218 mm; DANTZIC; Cena: 950 zł
12. GDAŃSK. Plan miasta, wyd. Matthäus Seutter, Augsburg, ok. 1735; jedno z bardziej efektownych
przedstawień Gdańska; w dolnej części panorama miasta, wzorowana na widoku Friedricha Bernharda
Wernera z 1724 r. (tyt. DANTZIG); miedz. kolor. (panorama cz.-b.), st. bdb., nieznaczne zażółcenia
i zabrudzenia, naprawione drobne rozdarcie lewego dolnego narożnika, złożenie atlasowe; wymiary
płyty: ok. 583x500 mm; tyt. dwujęzyczny, w kartuszu w formie cokołu: DANTISCUM s. Gedanum
Celeberrimum...; / DANZIG eine berühmte...; [Imago Poloniae... K114/3, Dantiscum... G106/5, Von Danzig...
44] Cena: 4300 zł

13

14

13. GDAŃSK. Ratusz Głównego Miasta, rys. Nicolas Marie Joseph Chapuy, lit. Arnout, pochodzi z:
Le Moyen-Age Monumental et Archéologique..., wyd. A. Hauser, Paryż 1840-1843, druk Lemercier,
Benard et Ce.; lit. cz.-b., st. bdb., passe-partout; wymiary widoku: 215x305 mm; Hôtel de Ville, de Danzig;
Cena: 750 zł
14. GDAŃSK. Widoki miasta w 9 sekcjach: 1) ul. Mariacka z Bazyliką Mariacką – Die Frauengasse mit
dem Hintergiebel der Marienkirche; 2) Długie Pobrzeże – Die lange Brücke; 3) widok miasta z Biskupiej
Górki – Ansicht vom Bischofsberge aus; 4) ratusz – Der lange Markt mit dem Rathhausthurm, rechts die Börse;
5) Plac Dominikański z Basztą Dominikańską (nazywaną Kiek in de Kök, czyli patrz do kuchni, ponieważ
z najwyższego piętra baszty można było obserwować kuchnię klasztoru dominikanów), w tle kościół
św. Katarzyny – St. Katharinenkirche. Dominikanerplatz. Kiek in de Kök; 6) Brama Mariacka i Dom
Przyrodników – Das Frauenthor mit der Sternwarte; 7) Brama Wysoka – Das hohe Thor; 8) Żuraw –
Das Krahnthor; 9) Targ Węglowy z Teatrem Miejskim i Wielką Zbrojownią – Der Kohlenmarkt. Das Theater.
Hintergiebel des Zeughauses; rys. Gottlob Theuerkauf, pochodzi z: Ueber Land und Meer. Allgemeine
Illustrirte Zeitung, 1874; drzew. szt. kolor., st. bdb., uzupełnione niewielkie ubytki papieru na złożeniu;
wymiary: 518x312 mm; Danzig. Originalzeichnung von G. Theuerkauf; Cena: 950 zł
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15. GDAŃSK. Zestaw 51 cz.-b. miedz. z akwf. autorstwa Johanna Carla Schultza; widoki pochodzą ze
znanego cyklu Danzig und seine Bauwerke, na który składają się 3 albumy miedziorytów, ukazujące
się w Gdańsku w latach 1855-1868; na cykl składa się łącznie 54 rycin wykonanych w latach 18421867, tutaj brakuje 3; dodatkowo 12 kart z opisami; na każdej płycie, w obrębie kompozycji, łączone
inicjały ICS i data; część I: 1) karta tytułowa – Danzig und seine Bauwerke / in / malerischen OriginalRadierungen mit geometrischen Details und Text / von / Johann Carl Schultz...; 2) karta tytułowa z Bramą
Wyżynną – DANZIG UND SEINE BAUWERKE / SEINER MAIESTAET FRIEDRICH WILHELM IV. /
ALLERGNAEDIGSTEN KÖNIGE UND HERRN / IN TIEFSTER EHRFURCHT GEWIDMET; 3) panorama
miasta – DANZIG, naprawione rozdarcia dolnego marginesu; 4) Wieża Więzienna i Katownia –
STOCKTHURM und ehemalige PEINSTUBE; 5) Ulica Długa z przedprożami na pierwszym planie –
LANGGASSE, naprawione rozdarcie dolnej krawędzi; 6) kamienice z przedprożami – WOHNHÄUSER;
7) przedproża przy ulicy Piwnej – BEISCHLAEGE. / 1660; 8) sień jednego z miejskich budynków
– HAUSFLUR, naprawione rozdarcia; 9) Długi Targ z ratuszem – LANGE-MARKT, naprawione
rozdarcia; 10) Ratusz Głównego Miasta – RATHHAUS / der Rechtstadt; 11) sień Ratusza Głównego
Miasta – RATHHAUS-FLUR, naprawione rozdarcia dolnej krawędzi; 12) Wielka (Letnia) Sala Rady
ratusza w 1593 r. – SOMMER-RATHSSTUBE / 1593; 13) Dwór Artusa z Fontanną Neptuna – ARTUSHOF MIT DEM SPRINGBRUNNEN; 14) Wielka Hala Dworu Artusa – ARTHUS-HOF, naprawione
rozdarcia marginesów; 15) rzuty poziome – porównanie wielkości gdańskich kościołów do rzymskiej
Bazyliki Św. Piotra – Grössenverhältniss der Danziger Kirchen unter sich und zur St. Peters-Kirche in Rom;
16) rzuty pionowe kościoła św. Katarzyny, Bazyliki Mariackiej i kościoła św. Piotra i Pawła –
St. Katharinen / St. Marien / St. Peter u. Paul, naprawione rozdarcia; 17) Bazylika Wniebowzięcia NMP –
ST. MARIEN; 18) południowa nawa kościoła mariackiego – SÜDLICHER SEITENSCHIFF VON ST. MARIEN;
19) szpital Bożego Ciała – HEIL. LEICHNAM; 20) kościół św. Trójcy i kaplica św. Anny – ST. TRINITATIS
UND ST. ANNEN; 21) Brama Mariacka i Dom Towarzystwa Przyrodniczego – FRAUENTHOR;
22) Dwór Miejski – STADT-HOF; 23) Baszta Schultza – THURM am STADTHOFE. / erbaut 1343,
abgetragen 1846, naprawione rozdarcie i ubytek papieru na dolnym marginesie; 24) widoki miasta
w 4 sekcjach – AUS DEM XV. JAHRHUNDERT; część II: 25) karta tytułowa z panoramą miasta – Danzig
und seine Bauwerke / in malerischen Original Radirungen mit geometrischen Details und Text / Johann Carl
Schultz. / Königl. Preussischem Professor etc. / ZWEITE FOLGE / SEINER MAJESTÄT WILHELM 1. KÖNIG
VON WÜRTEMBERG / ehrfurchtsvoll gewidmet vom Autor, naprawione rozdarcie prawego marginesu;
26) kościół św. Elżbiety, w tle kościół św. Józefa – ST. ELISABETH- UND KARMELITER-KIRCHE;
27) kościół św. Bartłomieja (obecnie Konkatedra greckokatolicka św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej
Bogurodzicy w Gdańsku – ST. BARTHOLOMÄI; 28) kościół św. Katarzyny – CHOR-ABSCHLUSS
/ VON / ST. CATHARINEN, rozdarcia marginesów (wszystkie poza jednym – najmniejszym –
naprawione); 29) wnętrze kościoła św. Trójcy – CHOR VON ST. TRINITATIS, naprawione rozdarcia
marginesów; 30) kanał Raduni przed Wielkim Młynem – RADAUNEN-INSEL, naprawione rozdarcia
prawego marginesu, niewielkie rozdarcia górnej krawędzi; 31) Ratusz Starego Miasta – RATHHAUS
der ALTSTADT; 32) kościół św. Brygidy i Wielki Młyn w 4 sekcjach – ST. BIRGITTEN UND GROSSE
MÜHLE, zażółcenia, po fachowej konserwacji; 33) Wielka Zbrojownia w 2 ujęciach: od strony
Targu Węglowego i od strony ul. Piwnej – ALTES ZEUGHAUS; 34) kamienice przy Długim Targu –
WOHNHÄUSER DER LANGGASSE; 35) sień jednej z kamienic – HAUSFLUR EINES BÜRGERHAUSES,
naprawione rozdarcia, niewielkie rozdarcie górnej krawędzi, zażółcenia; 36) kamienice gotyckie
– GOTHISCHE WOHNHÄUSER, w kilku miejscach zaprasowany papier; 37) kościół św. Mikołaja –
ST. NICOLAI. DOMINICANER; 38) kościół św. Jana – ST. JOHANNIS-KIRCHE; 39) Kamlaria z siedzibą
w Ratuszu Głównego Miasta – KÄMMEREI-KASSE; 40) złoty posąg króla Zygmunta Augusta z wieży
Ratusza Głównego Miasta – SIGISMUND AUGUST, naprawione rozdarcie w górnej części; część III:
41) karta tytułowa z Fortem Grodzisko (Górą Gradową) – Danzig und Seine Bauwerke / in malerischen
Original-Radirungen mit geometrischen Details und Text..., naprawione rozdarcia; 42) ul. Piwna –
IOPENGASSE; 43) rokokowa ambona w kościele mariackim – ROKOKO KANZEL IN ST. MARIEN;
44) detal z Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga – AUS DEM DANZIGER BILDE: „DAS JÜNGSTE
GERICHT”, rozdarcie dolnej krawędzi, rdzawe plamki; 45) kamienice przy Długim Targu – ECKHAUS
DER LANGGASSE, naprawione niewielkie rozdarcia krawędzi; 46) barokowa sień jednej z kamienic
przy ul. Mariackiej – BAROCKE HAUSFLUR; 47) dom z czasów krzyżackich – WOHNHAUS AUS DER
ORDENSZEIT, minimalne naddarcie lewej krawędzi; 48) Dwór Bractwa św. Jerzego – DIE HALLE;
49) przedproża przy ulicy Korzennej – BEISCHLAG; 50) detal z Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga
– ANDERE GRUPPE AUS DEM „JÜNGSTEN GERICHT”, rdzawe plamki; 51) sień rodzinnego domu
J.C. Schultza – HAUSFLUR MEINES VATERHAUSES. 1798, naprawione niewielkie rozdarcie lewej
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krawędzi; każdy arkusz opatrzony tłoczonym znakiem; st. bdb. i db., niektóre karty po fachowej
konserwacji; arkusze o różnych wymiarach (niektóre marginesy przycięte), wymiary arkuszy:
od ok. 452x520 do ok. 515x682 mm; różne wymiary płyt: od ok. 198x250 do ok. 680x515 mm; całość
umieszczona w sztywnej tece, po konserwacji, wymiary: 570x730 mm; Cena: 39 500 zł
Johann Carl Schultz (1801-1873), gdański artysta malarz, grafik, pedagog, społecznik. Edukację artystyczną odbył
w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Johanna A. Breysiga; w późniejszych latach kształcił się na uczelniach
artystycznych w Berlinie i Monachium. W latach 1824-1828 i 1839-1840 przebywał we Włoszech. Od 9 VI 1832
do śmierci był profesorem, a następnie dyrektorem (w latach 1843-1873) Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych.
Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (1835 r.). Postulował zachowanie i ochronę zabytków Gdańska.
Współzałożyciel i działacz Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Starodawnych Budowli i Zabytków Sztuki
Gdańska (1856 r.), współpracował z malborskim Zarządem Odbudowy Zamku. Od 1829 r. członek berlińskiego
Towarzystwa Malarzy, Rzeźbiarzy, Architektów i Miłośników Sztuki, od 1836 r. – Królewskiej Akademii Sztuk
Pięknych w Berlinie, od 1861 r. – Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i Śląskiego Towarzystwa
na rzecz Rodzimej Kultury we Wrocławiu. Tworzył obrazy olejne, rysunki i inne prace graficzne. Szczególne
znany dzięki swemu cyklowi 54 miedziorytów wykonanych w latach 1842-1867 (wyd. 1855-1868): Danzig
und seine Bauwerke – grafiki te wykorzystano między innymi przy odbudowie Głównego Miasta Gdańska
po II wojnie światowej.

16. GDAŃSK, OTOMIN. Widok
na Jezioro Otomińskie, rys.
z natury C.G. Ludwig, 1825,
lit. Lütke Junior, wyd. Gerhardschen Buchhandlung, Gdańsk
1826; lit. cz.-b., st. bdb., passe-partout;
wymiary
widoku: 490x364 mm; Ottomin;
RZADKIE; Cena: 2500 zł
17. GDAŃSK, WISŁOUJŚCIE.
Uproszczony plan Gdańska z
mapą najbliższej okolicy, ujściem
Wisły i Twierdzą Wisłoujście;
w dolnej części panorama Gdań16
ska, wzorowana na widoku
Jeremiasa Wolffa – PROSPECT
von DANTZIG; wyd. Spadko17
biercy Homanna, Norymberga
1739; miedz. kolor. (panorama
cz.-b.), st. bdb., ślad złożenia
atlasowego, dolny margines
przycięty (brak odcisku płyty);
wymiary płyty: ok. 587x510 mm;
w górze ramka z dwujęzycznym tyt., przedzielonym herbem
miasta: Die Königl. POLNISCHE
u. PREUSSISCHE Hansee – und /
Handels-Stadt DANTZIG...; / herb
/ Urbs Hanseatica BORUSSIAE
POLONICAE DANTISCUM, / vel
Gedanum, Polon. Gdansko in Pomerellia sita...; [Dantiscum... G111/1,
Von Danzig... 45] Cena: 3500 zł
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18. GDAŃSK, ŻUŁAWY. Uproszczony
plan Gdańska z mapą Żuław Gdańskich i Malborskich; w dolnej części
panorama Gdańska na ozdobnym
cokole – Prospect der / Stadt DANZIG;
po bokach alegorie astronomii oraz
handlu; prezentowany egzemplarz stanowi pierwszy z 2 wariantów; oprac.
i wyd. Johann Baptist Homann, Norymberga, ok. 1720; miedz. kolor., st. bdb.,
złożenie atlasowe, nieznaczne naddarcie górnej krawędzi; wymiary płyty:
ok. 597x500 mm; tyt. w górze, w ramce:
PROSPECT, GRUNDRIS und GEGEND
der Polnischen vesten Reichs und Handels-Stadt DANTZIG und ihrem WERDER;
[Imago Poloniae... K114/2, Dantiscum...
G106/1, Von Danzig... 39] Cena: 2800 zł
18

19

20

19. GLISNO. Widok na pałac, anonim, ok. 1820; na verso informacja, że obraz został wywieziony
z pałacu w Gliśnie w IV 1945 r. i uratowany przed nacierającą Armią Czerwoną; akwarela, st. bdb., rama
i szkło; wymiary widoku: 138x111 mm, wymiary z ramą: 233x204 mm; tyt. w dole, odręcznie: Gleissen;
Cena: 1400 zł
20. GRODNO (biał. Гро́дна). Ochotnicy opuszczający Grodno, aby dołączyć do powstańców, ryt. Adolphe Jean Best, Joseph BurnSmeeton i Joachim Jean Cosson, rys. Jules
Worms, pochodzi z: L’Illustration, Journal
Universel, 1863; drzew. szt. kolor., podklejony
sztywnym papierem, st. bdb., ślad złożenia
książkowego; wymiary widoku: 486x316
mm; Événements de Pologne. – BANDE DE VOLONTAIRES QUITTANT GRODNO POUR
REJOIDRE L’ARMÉE INSURRECTIONELLE.
– D’après un croquis de M.K; widok reprodukowany w wydawnictwie: Lizak, Wojciech
i Karol, Powstanie Styczniowe. Nieznane obrazy,
zapomniane wiersze; Cena: 650 zł
21
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21. JELENIA GÓRA, KOWARY. Pejzaż z okolic Jeleniej Góry i Kowar, rys. z natury Sebastian Carl
Christoph Reinhardt, ryt. Gottfried Daniel Berger, 1795; akwf. ręcznie kolor., st. bdb., drobne rdzawe
plamki, rama i szkło; wymiary widoku: 404x277 mm, wymiary z ramą: 570x463 mm; Gegend von
Hirschberg nach Schmiedeberg in Schlesien; Cena: 1900 zł
22. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA. Widok sanktuarium; w oddali po
lewej widoczny zamek
w Lanckoronie; pochodzi
z: Civitates Orbis Terrarum,
tom 6, wyd. Georg Braun
i Frans Hogenberg, Kolonia 1617; pod górną ramką kartusz z portretem
papieża Pawła V (PAVLVS
V. PONT. MAX. / locum
hunc Benedictione sua prosequi / et Indulgentÿs ditare
dignatus est); z prawej str.
kolejny ozdobny kartusz
z dedykacją dla fundatora klasztoru, Mikołaja
Zebrzydowskiego i datą
1600; na verso tekst w jęz.
22
łacińskim: MONTIS CALVARIAE IN POLONIA, / ad similitudinem eius qui in Palaeftina est, Typus; miedz. cz.-b., st. bdb., w górze
(przy lewej krawędzi) minimalna perforacja, lewy margines uzupełniony; wymiary płyty: 455x325
mm; tyt. pod górną ramką: MONS / CALVARIAE; [Imago Poloniae... nie notuje] Cena: 3850 zł

23
24

25
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23. KAMIENIEC PODOLSKI. Widok Kamieńca z lotu ptaka, Nicholas de Fer, Paryż 1691; w dolnych
narożnikach ramki z tyt. i objaśnieniami, w lewej ramce odręczna adnotacja; miedz. cz.-b., st. bdb.,
w górnej części niewielki ubytek papieru, na lewym marginesie perforacja; wymiary płyty: 295x219
mm; KAMIENIEC PODOLSKI / Ville Forte des Estats de Pologne...; Cena: 1400 zł
24. KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. Widok pałacu od strony zachodniej, pochodzi z: Allgemeine Bauzeitung,
1850; stal. cz.-b., st. bdb., minimalne zagniecenia i delikatne zabrudzenia; wymiary arkusza: 422x278
mm; SCHLOSS CAMENZ IN SCHLESIEN; Cena: 1100 zł
25. KARKONOSZE. Zestaw 2 barwnych lit., wyd. Ernst Wilhelm Knippel, Kowary, ok. 1830: 1) widok
Śnieżki – Schneekoppe / gesehen aus dem Riesengrunde; 2) gospoda Stefana Hübnera na Przełęczy Okraj
– Stefan Hübner’s Gast & Weinhaus / i. d. Grenzbauden; obie lit. naklejone na ozdobny papier z epoki,
dodatkowo oba arkusze podklejone wspólnie większym arkuszem papieru; wymiary widoków:
108x73 i 106x73 mm, wymiary arkusza: 336x290 mm; Cena: 700 zł
26. KOLBUDY GÓRNE. Panorama okolic miejscowości,
rys. C.G. Ludwig, lit. Lütke
Junior, wyd. Gerhardschen
Buchhandlung, Gdańsk 1826;
lit. kolor., st. bdb.; wymiary
widoku: 487x362 mm; Ober-Kahlbude; Cena: 2500 zł
27. KOŁOBRZEG. Plan drugiego
oblężenia Kołobrzegu przez
wojska rosyjskie w czasie wojny siedmioletniej (4 VI-12 XII
1761); pochodzi z: Geschichte
des siebenjahrigen Krieges in
Deutschland... gen. Lloyda,
tom V, wyd. J.F. Unger, Berlin
1794; orientacja południowa;
miedz. cz.-b., powstał przez
wtórne złożenie 2 odbitek,
26
ślady złożeń, w treści kilka
rdzawych plamek; wymiary
arkusza: 902x440 mm; tyt. w
okrągłym kartuszu, w prawym dolnym rogu: Plan /
des verschantzten Lasgers / vor
/ COLBERG / nebst dem / Kaisl. Russischen Angriften / vom
4ten Iunÿ bis 12ten Decbr: 1761;
Cena: 2200 zł

27

Antykwariat Wu-eL oraz Szczecińskie Muzeum Historii i Pamięci oferuje swoje usługi
w zakresie tłumaczenia tekstów łacińskich, w tym rękopisów,
od średniowiecza po nowożytność.
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29

28. KORNIEWO (ros. Корнево, pol. Cynty). Panorama Korniewa, anonim, ok. 1840; lit. cz.-b., st. db.,
charakterystyczne żółtawe plamy, widok podklejony tekturą; wymiary widoku: 474x318 mm;
tyt. odręcznie w dole: Zinten. Ost-Preussen; Cena: 1550 zł
29. KOWARY. Panorama miasta; ryt. i wyd. najprawdopodobniej Ernst Wilhelm Knippel i Carl Julius
Rieden, ok. 1830; lit. ręcznie kolor. w epoce, podklejona oryginalnym papierem z epoki, st. bdb.;
wymiary widoku: 483x328 mm; tyt. w dole, na szyldziku: SCHMIEDEBERG. / aufgenommen auf dem
Birkberge ohnweit der Terrasse; Cena: 1900 zł

30

30. KRAKÓW.
Panorama
miasta,
ryt. Matthäus Merian,
widok zamieszczony
w: Gottfried, Johann
Ludewig, Neuwe archontologia cosmica...,
Frankfurt n. Menem
1638 w dole ramka z
objaśnieniami; miedz.
cz.-b., st. bdb., po fachowej
konserwacji
(uzupełnione boczne
marginesy); wymiary
widoku: 373x205 mm;
tyt. na tle nieba: CRACOVIA; [Imago Poloniae... K104/1]
Cena: 2750 zł

31. KRAKÓW. Panorama miasta ze sztafażem figuralnym na pierwszym planie,
pochodzi z: La Galerie agréable du monde..., wyd. Pieter van der Aa, Lejda 1729;
miedz. cz.-b., st. bdb., przycięte marginesy (odcisk płyty widoczny), passe-partout; wymiary płyty: 273x217 mm; CRACOVIE, / Ville de la Petite Pologne; [por. Imago
Poloniae... K105/5, ale bez ozdobnej ramki
i noty wyd.] Cena: 1650 zł
31
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32. KRAKÓW. Panorama miasta, wyd. Pieter van der Aa,
Lejda, ok. 1730; pod dolną
ramką objaśnienia; miedz.
32
cz.-b., st. bdb.; wymiary płyty: 369x304 mm; tyt. na tle
nieba, na falującej wstędze:
CRACOVIE, / Ville de la Petite
Pologne; Cena: 3800 zł
33. KRAKÓW. Panorama miasta od strony Podgórza,
lit. Jędrzej Brydak według
fot. Walerego Rzewuskiego, Litografownia Czasu
W. Kirchmayera w Krakowie, nakładem D.E. Friedleina w Krakowie, 1864;
lit. na tincie, st. bdb., delikatne
zażółcenia papieru, nieznaczne uszkodzenia krawędzi,
z prawej str. naprawione
rozdarcie; wymiary widoku: 595x169 mm; WIDOK KRAKOWA / od Podgórza; Cena: 1400 zł

33

34
34. KRÓLEWIEC (obecnie Kaliningrad, ros. Калининград). Widok miasta z lotu ptaka, pierwotnie
zamieszczony na wspólnym arkuszu z panoramą Rygi; pochodzi z: Civitates Orbis Terrarum, tom 3,
wyd. Georg Braun i Frans Hogenberg, Kolonia 1583 (wyd. francuskie); miedz. cz.-b., st. bdb.; wymiary
widoku: ok. 410x195 mm; tyt. pod górną ramką: Die Fürslichte Hauptt Statt Konigßbergk / in Preussen;
w prawym dolnym rogu kartusz z drugim tyt.: MONS REGIVS; PRVSSIAE, / SIVE BORVSSIAE, VRBS
/ MARITIMA, ELEGANTIS: // SIMA PRINCIPIS SEDES; [Dantiscum... G17/1] Cena: 1950 zł
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35. KRÓLEWIEC (obecnie Kaliningrad,
ros. Калининград). Plan miasta, wyd.
Johann Baptist Homann, pochodzi z:
Maior Atlas scholasticus ex triginta sex
generalibus et specialibus, wyd. Oficyna
Spadkobierców Homanna, Norymberga, II poł. XVIII w.; nad górną ramką
napis: REGNUM BORUSSIAE EPISCOPATUS WARMIENSIS. PALATINATUS
MARIAEBURGENSIS, w prawym dolnym narożniku ramka z objaśnieniami; miedz. kolor., st. bdb., naddarcia
i uszkodzenia krawędzi; wymiary płyty: 575x480 mm; PLAN DER STADT /
KOENIGSBERG; RZADKIE;
Cena: 2600 zł
35

36
36. KRÓLEWIEC (obecnie Kaliningrad, ros. Калининград). Rozległa panorama miasta z zaznaczonymi
ważniejszymi budynkami, według rys. Friedricha Bernharda Wernera, wyd. Johann Friedrich Probst,
Augsburg, ok. 1760; w prawym dolnym rogu nota wyd.: Ioh: Friederich Probst excudit Aug. Vind.;
w górnych narożnikach herby, pod dolną ramką legenda; miedz. kolor., odbity z 2 płyt, st. bdb.,
minimalne ślady wilgoci i zażółcenia; wymiary płyty: ok. 1010x350 mm; tyt. na falującej wstędze,
na tle nieba: Konigsberg; NIEZWYKLE EFEKTOWNY WIDOK! Cena: 9500 zł
37. KWIDZYN. Widok zamku, sygn.
w prawym dolnym rogu W. Grund,
II poł. XIX w.; obraz na płótnie,
drewniana rama; wymiary w świetle ramy: 885x635 mm, wymiary
z ramą: 1045x795 mm; bez tyt.;
Cena: 1800 zł

37
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38
38. KWIDZYN. Widoki miasta i zamku w 17 sekcjach: 1) centralnej części widok zamku – Marienwerder
von Mareese aus gesehen; 2) konkatedra św. Jana Ewangelisty – Domkirche; 3) gmach sądu – Königl.
Appellationsgericht; 4) gmach Rejencji – Königl. Regierung; 5) gmach Gimnazjum – Königl. Gymnasium;
6) rynek miejski – Marktplatz; 7) Loża Masońska (?) – Loge; 8) strzelnica – Schützenhaus; 9) Gospoda
Ziegelscheune – Ziegelscheune; 10) Rozpędziny – Rospitz; 11) Nicponie – Liebenthal; 12) Górki – Gorken;
13) Gościniec nad Źródłem – Gasthaus an der Quelle; 14) teatr miejski – Schauspielhaus; 15) młyn –
Bäckermühle; 16) Korzeniewo – Kurzebrack; 17) Widlice – Fiedlitz; anonim, ok. 1850; chromolit., st. bdb.,
w środkowej części oraz na górnym marginesie, a także przy lewej krawędzi naprawione uszkodzenia
papieru, rama i szkło; wymiary lit.: 510x362 mm, wymiary z ramą: 645x523 mm; Marienwerder mit
seiner nächsten Umgebung; BARDZO RZADKIE; Cena: 7800 zł

39

40
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39. LEGNICA. Plac Klasztorny, rys. G. Schmiedel, 1927, sygn. autora wraz z datą w lewym dolnym rogu;
rys. węglem; st. bdb., rama i szkło; wymiary w świetle ramy: ok. 515x 385 mm; wymiary z ramą:
675x545 mm; tyt. odręcznie w prawym dolnym rogu: Alt Liegnitz Klosterplatz b Ecke Marienstraße (Golde
Schmieder); Cena: 1900 zł
40. LEGNICA. Wnętrze Mauzoleum Piastów Śląskich, anonim, ok. 1840; lit. cz.-b., st. bdb.; wymiary
widoku: 221x172 mm; DIE FÜRSTENGRUFT IM JESUITEN COLLEGIUM / zu Liegnitz; Cena: 600 zł

42
41
41. LITWA. Fantazyjne przedstawienie Litwy, pochodzi z: Schedel, Hartmann, Liber Chronicarum (Kronika
Świata, tzw. Kronika Norymberska), wyd. Anton Koberger, Norymberga 1493; powyżej i na verso tekst
w jęz. łacińskim; drzew. cz.-b., st. bdb., lekkie zażółcenia; wymiary widoku: 224x192 mm; tyt. nad
górną ramką: Lituania; Cena: 1200 zł
42. LWÓW. Plan miasta z wykazem ulic, nakładem Lwowskiego Biura dzienników i ogłoszeń Nowa
Reklama, Lwów 1934; dołączona książeczka: Horbay, Plan Lwowa z przewodnikiem (zawiera spis m.in.
ulic i placów, 20 str., format: 16d, okładka miękka, liczne drobne rdzawe plamki); druk offsetowy,
kolor., st. db., rozdarcia na złożeniach; wymiary: 570x495 mm; tyt. w górze: HORBAYA PLAN
ORJENTACYJNY WIELKIEGO LWOWA; Cena: 300 zł

44
43
43. MALBORK. Panorama miasta z zamkiem, rys. i ryt. F. Frick, pochodzi z: Frick, Friedrich, Stadt und
Schloss Marienburg in Preussen, Berlin 1799; widok i tyt. w owalu; akwatinta sepia, st. bdb., z lewej
str. ślady wilgoci, rdzawe plamki; wymiary: 500x364 mm; STADT UND SCHLOSS / MARIENBURG /
IN PREUSSEN; Cena: 1200 zł

S trona;

22

Pl any i wid oki miast

44. MALBORK. Widok na zamek, lit. Arthur Bendrat, 1906, wyd. B.G. Teubner, Lipsk, Kunstanstalt Wilhelm
Hoffmann A.-G. Dresden; chromolit., st. bdb.; wymiary widoku: 410x300 mm; Das Hochmeisterschloss
Marienburg in W.-Pr.; Cena: 700 zł

45
45. MALBORK. Widok ogólny zamku od str. Nogatu, litografował znany artysta malarz i grafik, Theodor
Bolesław Urtnowski (1881-1963), lata 20. XX w.; lit. barwna, st. bdb., passe-partout; wymiary w świetle
passe-partout: 877x386 mm; bez tyt.; BARDZO EFEKTOWNA GRAFIKA! Cena: 2500 zł
46. MALBORK. Widoki zamku w 5 sekcjach:
1) brama prowadząca na zamek średni
– Eingang zum mittleren Schlosse; 2) jeden
z korytarzy – Korridor in der ersten Keller
Etage; 3) sala z kolumnami – Saal in der
zweiten Keller Etage; 4) Baszty Mostowe –
Das Wasser-Thor; 5) Baszta Maślankowa
– Der Buttermilchs-Thurm; rys. F. Frick
(widoki 1, 2, 4 i 5) oraz Friedrich Gilly
(widok 3), pochodzi z: Frick, Friedrich,
Stadt und Schloss Marienburg in Preussen,
Berlin 1799; akwatinta sepia, st. bdb.,
z lewej str. i w dole ślady wilgoci, rdzawe
plamki; wymiary: 523x375 mm; [Zamek
46
Malborski... 30, 37, 38] Cena: 1500 zł
47. MIŁKÓW, ŚNIEŻKA. Widok na Śnieżkę
z okolic Miłkowa, rys. z natury Sebastian
Carl Christoph Reinhardt, ryt. Gottfried
Daniel Berger, 1794; akwf. ręcznie kolor.,
st. bdb., passe-partout; wymiary: 406x278
mm; Ansicht der Schneekuppe in der Gegend
von Arensdorff in Schlesien; Cena: 1900 zł

47
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48 a-f

48. NYSA. Zestaw 6 widoków miasta: 1) dom poety Josepha von Eichendorffa na rogu ulic Bergstrasse
i Mittelstrasse, w dole odręcznie data: 15 April 1880; tyt. odręcznie w dole: v. Eichendorffs Sterbehaus. Berg
u. Mittel Str. Eitec. Inschrift: In diesen Hause starb an 26 Novemb. 1857 der Dichter Joseph Fr. v. Eichendorff
(v. Steinwehs Wohn v. Lazareth); 2) kościół ewangelicko-augsburski Jezusa Chrystusa (dawniej św.
Barbary), w dole odręcznie data: 18 April 1880; tyt. odręcznie w prawym dolnym rogu: Protestantishe
Kirche: Neisse. / Manon Isenburg getauft; 3) kościół św. Franciszka z Asyżu przy ul. Bramy Grodkowskiej,
w dole odręcznie data: 5 Aug. 1879; tyt. odręcznie w lewym dolnym rogu: Priesterhaus. an der / Grottkauer
Barriere; 4) Most Wrocławski (dziś nieistniejący) na przedłużeniu ul. Wolności, w dole odręcznie
data: 4 Aug. 1879; tyt. odręcznie w lewym dolnym rogu: die Neisse / Breslauer Brücke / Wasserhebewerk
/ Wellenbad Neissedamm / Kriegsschule; 5) panorama miasta, w dole odręcznie data: 27 Juli 1879;
tyt. odręcznie w prawym dolnym rogu: Blick auf Neisse vom hohen Retranchement; 6) widok dzisiejszej
Al. Wojska Polskiego (Rochus Allee) z kościołem św. Rocha i cmentarzem, strzelnicą; w dole odręcznie
data: 22 Juni 1880; w dole odręcznie opisy: Rochus Allee / Kathol Kirchhof / Schiefsstände / Kleist Ruh / Zgl.
23 Regl. / Eppens / Gärtnerei / Villa Pohl; widoki pochodzą ze szkicownika zawierającego widoki Nysy
i innych miast – Scizzen Album von Isenburg, Hauptmann angelegt Mai 1879 in Neiße, autorstwa pruskiego
oficera Felixa Alexandra Franza Isenburga, wykonane zostały w latach 1875-1880, techniką akwareli,
st. bdb.; wymiary arkuszy: ok. 260x148 mm; UNIKATOWY ZBIÓR! Cena: 15 000 zł
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Felix Alexander Franz Isenburg służył podczas wojny francusko-pruskiej, otrzymał Żelazny Krzyż I Klasy,
napisał Das Brandenburgische Fuesilier-Regiment Nr. 35 in Frankreich 1870 bis 1873. W momencie powstania albumu
był kapitanem a la suite i nauczycielem szkoły wojennej w Nysie.

49. NYSA, BARDO, OSOBŁOGA (Osoblaha
w Czechach), OTMUCHÓW, GŁUCHO
-ŁAZY, ZŁOTE GÓRY (Zlaté Hory w
Czechach), JAWORNIK (Javorník w
Czechach), GRODKÓW, PACZKÓW.
Widoki 9 miast śląskich: Nysy, Barda,
Osoblahy, Otmuchowa, Głuchołazów,
Zlatych Hor, Jawornika, Grodkowa
i Paczkowa; według rys. Friedricha Bernharda Wernera, tablica IV (błędnie opisana jako VI) z wydawnictwa Scenographia
Urbium Silesiae, wyd. oficyna Spadkobierców Homanna, Norymberga 1737-1752;
w górnym prawym narożniku odręczna numeracja; miedz. kolor., st. bdb.,
ślad przegięcia; wymiary płyty: 590x510
mm; SCENOGRAPHIA URBIUM SILESIAE TAB. VI. das ist VORSTELUNG der
Prospecte von den Staedten SCHLESIENS,
Vierte Tabell in welcher die Fürnehmsten
Staedte des Fürstenthums NEISE accurat
vorgestellet werden...; [Imago Silesiae... 258]
Cena: 2850 zł

49

50
50. NYSA, KRAKÓW (woj. małopolskie),
LUBEKA (Szlezwik-Holsztyn). Kompletne panoramy Nysy, Krakowa i Lubeki, pochodzi z: Schedel, Hartmann,
Liber Chronicarum (Kronika Świata, tzw.
Kronika Norymberska), wyd. Anton Koberger, Norymberga 1493; powyżej
każdej ryciny tekst w jęz. łacińskim;
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na verso prawej str. panoramy Krakowa znajduje się lewa część panoramy Lubeki, natomiast na verso prawej str. widoku Lubeki znajduje się lewa część panoramy Nysy; każdy widok odbity z 2 płyt,
filigrany; drzew. cz.-b., st. bdb., ślady wilgoci, zabrudzenia i zażółcenia marginesów, uszkodzenia
papieru na złożeniach; wymiary widoków: Kraków ok. 525x253 mm, Lubeka 522x200 mm, Nysa
ok. 525x200 mm; CRACOVIA; / LVBECA; / NISSA; [Imago Poloniae... H4/2] Cena: 6000 zł
51. POZNAŃ, KROSNO n. Wisłokiem. Widok Poznania z lotu ptaka, na wspólnym arkuszu z panoramą Krosna; pochodzi z: Civitates
Orbis Terrarum, tom 6, oprac. Georg
Braun i Frans Hogenberg, wyd.
Abraham Hogenberg, Kolonia 1617;
na verso tekst w jęz. łacińskim: POSNANIA / CROSNA oraz numer str.
46; miedz. kolor., st. bdb., arkusz
powstał poprzez wtórne zestawienie 2 osobnych (ale pochodzących
najprawdopodobniej ze wspólnego arkusza) widoków Poznania
i Krosna, złożenia wzmocnione
od verso paskami papieru; wymiary
płyty: ok. 465x353 mm; tyt. widoku
51
Poznania w kartuszu: POSNANIA /
elegans Poloniae in fi // nibus Silesiae
Ciuitas; tyt. widoku Krosna pod
górną ramką: CROSNO; [Imago Poloniae... K103/3, Dantiscum... G65/3]
Cena: 3800 zł
52. PRZEMYŚL. Widok miasta od strony Sanu, pochodzi z: Civitates Orbis
Terrarum, tom 6, edycja łacińska,
oprac. Georg Braun i Frans Hogenberg, wyd. Abraham Hogenberg,
Kolonia 1618; na verso tekst w jęz.
łacińskim: PRAEMISLIA oraz numer str. 52; miedz. kolor., st. bdb.,
marginesy lekko zażółcone; wymiary płyty: ok. 490x350 mm; tyt. na
falującej wstędze, na tle wzgórza:
52
PREMISLIA CELEBRIS RVSSIAE
CIVITAS; [por. Dantiscum... G65/7]
BARDZO EFEKTOWNY WIDOK!
Cena: 3900 zł
53. RADZYŃ CHEŁMIŃSKI. Ruiny
zamku, sygn. odręcznie E. Römer,
przełom XIX/XX w.; na verso opis:
Schloßruinen Rauden b. Marienwerder; ołówek, akwarela, st. bdb., nieznaczne zabrudzenia, w górnej części lekka, rdzawa plama; wymiary
arkusza: 349x260 mm; bez tyt.;
Cena: 900 zł
53
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55
54. RADZYŃ CHEŁMIŃSKI. Widok na ruiny zamku, lit. Arthur
Bendrat, 1906, wyd. B.G. Teubner, Lipsk, Kunstanstalt Wilhelm
Hoffmann A.-G. Dresden; chromolit., st. bdb.; wymiary widoku:
300x410 mm; Ruine der Ordensburg Rheden in W.-Pr.; Cena: 700 zł

54

55. SANDOMIERZ. Panorama miasta, sygn. CB, pochodzi z: Meissner, Daniel, Thesaurus Philopoliticus,
Frankfurt n. Menem 1621-1631; nad górną ramką sentencja: CURIOSUS ACCEPTO DAMNO QUIESCIT;
miedz. cz.-b., st. bdb., passe-partout; wymiary płyty: 147x102 mm; Sandomiria in Polen; Cena: 900 zł

56

56. SANDOMIERZ, BIECZ. Panoramy
miast na wspólnym arkuszu (odbite
z 1 płyty); pochodzi z: Civitates Orbis
Terrarum, tom 6, oprac. Georg Braun
i Frans Hogenberg, wyd. Abraham
Hogenberg, Kolonia 1617; na verso
teksty w jęz. łacińskim: SENDOMIRIA;
/ BIETSAE DESCRIPTIO; / BIETSA;
miedz. kolor., st. bdb., verso w 2 miejscach podklejone papierem, nieznaczne naddarcia krawędzi; wymiary płyty:
445x322 mm; tyt. widoku Sandomierza
w kartuszu, pod górną ramką: SENDOMIRIA; tyt. widoku Biecza pod górną
ramką, bez kartusza: BIECZ (litera Z
w lustrzanym odbiciu); [Imago Poloniae...
K103/4, Dantiscum... G65/4]
Cena: 3800 zł
57. STANISZÓW. Widok na Góry Łomnickie z okolic miejscowości, rys. z natury
Sebastian Carl Christoph Reinhardt,
ryt. Gottfried Daniel Berger, 1792;
akwf. ręcznie kolor., st. db., rdzawe zaplamienia, w górze naddarcia, w dole
ślady kornika, passe-partout; wymiary
widoku: 406x280 mm; Gegend um Stonsdorff beÿ dem sogenannten Affenbusche in
Schlesien; Cena: 1900 zł

57
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58. STRZEGOM. Kościół śś. Piotra i Pawła, dawny joannitów,
ryt. Bernhardt Mannfeld (w prawym dolnym narożniku
sygn. autora), ok. 1900; piórko, st. bdb.; wymiary arkusza:
58
280x348 mm; tyt. na verso, odręcznie: Johanniter Kirche in
Striegau in Schlesien; Cena: 1900 zł
59. SZCZECIN. Dzisiejsze Wały Chrobrego, ryt. Richard Adler,
odręczna sygn. autora w prawym dolnym rogu, okres
międzywojenny; akwf. cz.-b., st. bdb.; wymiary płyty: 273x195
mm; tyt. w dole, odręcznie: Stettin, Hakenterasse; Cena: 500 zł
60. SZCZECIN. Plan Starego Miasta, do użytku wojskowego,
1931; podziałka: 1 : 5000; na verso pieczęcie; druk jednobarwny, st. db., po konserwacji (uzupełniona część lewego
marginesu); wymiary mapy: 484x494 mm; tyt. nad górną
ramką: Stettin-Altstadt; Cena: 400 zł
61. SZCZECIN. Plan oblężenia miasta w 1677 r. przez wojska
Fryderyka Wilhelma I; pochodzi z: Theatrum Europaeum, wyd.

59

60

61

Spadkobiercy Matthäusa Meriana, Frankfurt n. Menem, ok. 1680; w dolnym prawym rogu sztafaż
figuralny, orientacja zachodnia, pod dolną ramką legenda; miedz. cz.-b., st. bdb., nieznaczne rozdarcie
dolnego marginesu; wymiary płyty: 344x273 mm; tyt. pod górną ramką, bez kartusza: Die Belagerung
von die Statt Stettin; Cena: 550 zł

62

63

62. SZCZECIN. Port z Wałami Chrobrego, ryt. Paul Fuhrmann (odręczna sygn. w prawym dolnym rogu),
okres międzywojenny; akwf. cz.-b., st. bdb.; wymiary płyty: 280x185 mm; tyt. w dole, odręcznie: Stettin;
Cena: 400 zł
63. SZCZECIN. Uproszczony plan miasta z mapą okolicy, oprac. Königl. Preuss. Landes-Aufnahme, 1894;
podziałka 1 : 25 000; druk cz.-b., st. bdb., wielokrotne złożenia, nieznaczne naddarcia na złożeniach,
niewielkie uszkodzenia górnej krawędzi; wymiary mapy: 464x460 mm; tyt. nad górną ramką: Stettin;
Cena: 450 zł
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64. SZCZECIN. Widok miasta z
lotu ptaka, pochodzi z: Civitates Orbis Terrarum, tom 4, wyd.
Georg Braun i Frans Hogenberg, Kolonia 1588; na verso
tekst w jęz. łacińskim: STETINVM; na planie zaznaczono
m.in. Zamek Książąt Pomorskich, ratusz miejski, kościoły św. Jakuba, św. Jana i św.
Mikołaja (dziś nieistniejący),
przedmieścia, ogrody podmiejskie, mosty Długi i Kłodny; w
oddali widoczna panorama
Dąbia, zaznaczono również
Stargard, Klęskowo, Podjuchy,
Gryfino i Gartz; przy lewej kra64
wędzi legenda; miedz. kolor.,
st. bdb., w centralnej części niewielki ślad kornika, przycięte
marginesy, passe-partout; wymiary płyty: 484x337 mm; tyt.
na tle nieba, bez kartusza: ALTEN STETTIN; Cena: 3500 zł

65. SZKLARSKA PORĘBA.
Zestaw 2 widoków: 1) podmiejska droga zimą – VERSCHNEIT / DORFSTRASSE
65 a-b
IN NIEDER-SCHREIBERHAU,
niewielkie naddarcia i zagniecenia krawędzi, rdzawe ślady
na górnym marginesie; wymiary widoku: 282x201 mm; 2) zimowa noc – WINTERNACHT / MOTIV
AUS MARIENTHAL-SCHREIBERHAU, wymiary widoku: 199x279 mm; lit. Ernst Müller-Bernburg
(sygn. na płycie), pochodzi z teki: Das Riesengebirge. I. Vier Winterbilder, wyd. K.G.Th. Scheffer, Lipsk
1907; chromolit., st. bdb.; Cena: 550 zł

66
66. ŚWIDNICA. Rozległa panorama miasta z zaznaczonymi ważniejszymi budynkami, według rys.
Friedricha Bernharda Wernera, wyd. Spadkobiercy Jeremiasa Wolffa [Johann Friedrich Probst],
ok. 1760; w prawym dolnym rogu nota wyd.: Haered. Ier. Wolffy exc. A.V.; w prawym górnym rogu herb
miasta; miedz. kolor., odbity z 2 płyt, pod dolną ramką legenda, st. bdb.; wymiary: 988x295 mm; tytuł
na falującej wstędze, na tle nieba: SCHWEIDNITZ; BARDZO EFEKTOWNE! Cena: 9500 zł
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67. ŚWIEBODZIN. Perspektywiczny plan miasta, pochodzi z:
Civitates Orbis Terrarum, tom
5, wyd. Georg Braun i Frans
Hogenberg, Kolonia 1598;
w górnej części herby Knobelsdorffów i miasta Świebodzina, przy lewej krawędzi
pusty kartusz; na verso tekst
w jęz. łacińskim: SVIBVSIVM;
miedz. kolor., st. bdb., w dole
ślady kornika; wymiary płyty:
ok. 470x345 mm; tyt. pod górną krawędzią, podzielony herbem: Die Stat / SWYBVSCHIN
/ in nider / Schlesien;
Cena: 2500 zł
67

68

69

68. TORUŃ. Kościół św. Jakuba, lit. Arthur Bendrat, 1906, wyd. B.G. Teubner, Lipsk, Kunstanstalt Wilhelm
Hoffmann A.-G. Dresden; chromolit., st. bdb.; wymiary widoku: 300x410 mm; Die alte Jakobkirche
in Thorn; Cena: 700 zł
69. TORUŃ. Obóz wojsk polskich oblegających miasto w czasie potopu szwedzkiego, ryt. Willem
Swidde według rys. Erika Jönssona Dahlbergha, pochodzi z: Pufendorf, Samuel, Histoire Du Regne
De Charles Gustave Roy De Svede...,
wyd. Christoph Riegel, Norymberga
1697; w górnych narożnikach
kartusze z legendą; miedz. cz.-b.,
odbity z 2 płyt, st. bdb., złożenie
książkowe;
wymiary
widoku:
463x247 mm (odcisk płyty: 467x253
mm); Delineatio / Schenographica
Urbis Thoruniensis...; [Von Danzig...
323, Dahlbergh... 31] Cena: 800 zł
70. TORUŃ. Perspektywiczny plan
miasta od strony Wisły, pochodzi
z IV tomu dzieła Theatrum Urbium,
wyd. Joannes Janssonius, Amsterdam 1657; widok skopiowany
z tomu Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae,
wchodzącego w skład 31-tomowej

70
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serii: Martin Zeiler, Topographia Germaniae, wyd. Spadkobiercy Matthäusa Meriana, Frankfurt
n. Menem 1642-1688; verso czyste; miedz. cz.-b., st. bdb., złożenia książkowe, passe-partout; wymiary
planu: 510x366 mm; tyt. w górze, bez ramki: THORVNIVM. / Thoren; [Von Danzig... 322, por. Dantiscum... G71/2] Cena: 3950 zł

71

72

73

71. WAPLEWO WIELKIE (powiat sztumski). Widok na kościół (dawna kaplica przypałacowa
Sierakowskich), poniżej przekroje budynku; rys. E. Jakobsthal, Lith. Anst. v. W. Loeillot, pochodzi z:
Zeitschrift für Bauwesen, wyd. Ernst & Korn, Berlin 1867; chromolit., st. bdb.; wymiary widoku: 187x216
mm; Grabkapelle für den Grafen Sierakowski zu Waplitz; Cena: 250 zł
72. WARSZAWA. Krakowskie Przedmieście z kościołem św. Krzyża, anonim, ok. 1830; chromolit.,
st. bdb., przycięte marginesy (brak tyt.); wymiary widoku: 153x110 mm; Cena: 250 zł
73. WARSZAWA. Krakowskie Przedmieście z kościołem św. Krzyża, ryt. Verico, rys. F. Dietrich, pochodzi
z: Zaydler, Bernardo, Storia della Polonia, wyd. Florencja 1831; miedz. kolor., st. bdb., delikatne
zażółcenia; wymiary widoku: 168x119 mm; SUBBORGO DETTO DI CRACOVIA / dalla parte della Chiesa
di S. Croce in Warsavia; Cena: 350 zł

74

75

76

74. WARSZAWA. Mennica przy ul. Bielańskiej,
ryt. Verico, rys. F. Dietrich, pochodzi z: Zaydler, Bernardo, Storia della Polonia, wyd.
Florencja 1831; miedz.
kolor., st. bdb., delikatne zażółcenia, minimalnie przybrudzone
marginesy; wymiary
widoku: 167x119 mm;
ZECCA; Cena: 400 zł
75. WARSZAWA. Pałac
Mostowskich, ryt. Verico, rys. F. Dietrich,
pochodzi z: Zaydler,
Bernardo, Storia della
Polonia, wyd. Florencja 1831; miedz. kolor.,
st. bdb., delikatne zażółcenia na marginesach; wymiary widoku: 167x119 mm;
PALAZZO
DELLA
MUNICIPALITA / in
Warsovia; Cena: 400 zł
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76. WARSZAWA. Panorama bitwy o Warszawę – dzień pierwszy, według rys. Erika Jönssona Dahlbergha,
pochodzi z: Pufendorf, Samuel, Histoire Du Regne De Charles Gustave Roy De Svede..., wyd. Christoph
Riegel, Norymberga 1697; miedz. z akwf. cz.-b., odbity z 2 płyt, st. bdb., złożenia książkowe, lekkie
zardzewienia krawędzi; wymiary widoku: 562x280 mm; Praelii. / ad / WARSAVIAM / dies primus Vbi
S.R.M. Sueciae...; [Imago Poloniae... H20b/4, Dahlbergh... 18] Cena: 1500 zł

77

78

77. WARSZAWA. Plac Krasińskich, ryt. Nasi, pochodzi z: Zaydler, Bernardo, Storia della Polonia, wyd.
Florencja 1831; miedz. kolor., st. bdb., delikatne zażółcenia; wymiary widoku: 167x114 mm; PIAZZA
DETTA DEI KRASINSKI; Cena: 350 zł
78. WARSZAWA. Plan miasta, rys. W.B.
Clarke, ryt. T.E. Nicholson, wyd.
Baldwin & Cradock, [Londyn] 1831;
orientacja planu zachodnia; stal. kolor.,
st. bdb., passe-partout; wymiary
płyty: 410x330 mm; tyt. bez kartusza:
WARSAW / (WARSZAWA) / Published
under the Superintendence of the Society
for the / Diffusion of Useful Knowledge;
Cena: 900 zł

79

79. WARSZAWA. Ulica Kanonia, rys. i
ryt. Ignacy Łopieński (sygn. ołówkiem
w dole), okres międzywojenny; akwf.
tonowana, st. bdb., rama i szkło; wymiary w świetle passe-partout: 348x283
mm, wymiary z ramą: 659x493 mm;
tyt. odręcznie w dole: Kanonia – Warsz;
Cena: 1500 zł

80. WARSZAWA. Widok części miasta, A. Rouargue (?), ryt. Adolphe Jean Best, Joseph Burn-Smeeton
i Joachim Jean Cosson, pochodzi z: L’Illustration, Journal Universel, 1863; drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem (nieznacznie przybrudzonym w dole), st. bdb., ślad złożenia książkowego;
wymiary widoku: 487x148 mm; VUE GÉNERALE DE VARSOVIE; widok reprodukowany w wydawnictwie: Lizak, Wojciech i Karol, Powstanie Styczniowe. Nieznane obrazy, zapomniane wiersze; Cena: 850 zł

80

S trona;

32

Pl any i wid oki miast

81. WARSZAWA. Widok Warszawy z
lotu ptaka; nie obejmuje terenów Cytadeli, które – jako
ścisła
tajemnica
wojskowa – objęte
były
całkowitym
zakazem publikacji;
pochodzi z: Illustrirte Zeitung, 1863; w
dole krótkie objaśnienia; szt. kolor.,
podklejony sztywnym papierem, st.
bdb., ślad złożenia książkowego;
wymiary widoku:
508x346 mm; Vo81
gelschansicht der polnischen Hauptstadt
Warschau; widok reprodukowany w wydawnictwie: Lizak, Wojciech i Karol, Powstanie Styczniowe.
Nieznane obrazy, zapomniane wiersze; Cena: 1500 zł

82 a-c

82. WARSZAWA. Zestaw 3 kolor. drzew. szt.,
przedstawiających widoki miasta w czasie
powstania styczniowego: 1) oddziały rosyjskie
pod dzisiejszym pałacem prezydenckim
w 1864 r. (widok od str. ogrodu) – ASPECT DU
JARDIN DE L’HOTEL DE LA PRESIDENCE
A VARSOVIE, PENDANT LE BAL. – D’après
un croquis de M. Dz..., na podstawie szkicu
H. Dziarkowskiego, 1864, wymiary widoku:
220x158 mm; 2) pożar pałacu Zamoyskiego
w Warszawie (w 1863 r. z frontowego okna
pałacu rzucono bombę w str. przejeżdżającego powozu namiestnika Berga) – INCENDIE DES PALAIS
DU COMTE ZAMOISKI, A VARSOVIE. – D’après un croquis de notre correspondant spécial, 1863, wymiary
widoku: 317x220 mm; 3) egzekucja Kosińskiego na Placu Bankowym – ÉVÉNEMENTS DE POLOGNE:
EXÉCUTION DE KOSINSKI SUR LA PLACE DE LA BANQUE, A VARSOVIE. – D’après un croquis
de notre correspondant spécial, rys. Janet-Lange, 1863, wymiary widoku: 315x222 mm; wszystkie widoki
ryt. Adolphe Jean Best, Joseph Burn-Smeeton i Joachim Jean Cosson, pochodzą z: L’Illustration, Journal
Universel, st. bdb., podklejone sztywnym papierem; reprodukowane w wydawnictwie: Lizak, Wojciech
i Karol, Powstanie Styczniowe. Nieznane obrazy, zapomniane wiersze; Cena: 850 zł
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83. WARSZAWA. Zestaw 4 grafik autorstwa Paula E. Schneidera, powstałych ok. 1915: 1) żydowska
handlarka, w prawym dolnym rogu łączony inicjał; drzew. kolor., podklejony sztywnym papierem,
wymiary widoku: 81x122 mm; 2) żydowski handlarz uliczny, w lewym górnym rogu łączony
inicjał; drzew. kolor., podklejona sztywnym papierem, wymiary widoku: 79x120 mm; 3) w dzielnicy
żydowskiej, w prawym dolnym rogu łączony inicjał, drzew. kolor., podklejony sztywnym papierem,
wymiary widoku: 89x124 mm; 4) uliczka żydowska, w prawym dolnym rogu łączony inicjał, lit. cz.-b.
na cienkiej bibule, wymiary widoku: 132x183 mm; stan wszystkich grafik bdb.; Cena: 950 zł
Paul E. Schneider (1884-1969), malarz i rysownik. W latach 1908-1915 studiował na Królewskiej Akademii Sztuk
Graficznych i Handlowej w Lipsku. Dzięki znajomości z Herminą Reuss-Hohenzollern (1° voto von SchönaichCarolath), drugiej żony Wilhelma II, stał się malarzem dworu cesarza. W 1915 r. zmobilizowany, przebywał
w Warszawie, gdzie dokumentował życie codzienne mieszkańców miasta. Po pierwszej wojnie światowej
uczył litografii na Akademii, a następnie prowadził w Lipsku zakład, w którym produkował ilustr. do książek
i czasopism.

84 a-f
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84. WARSZAWA. Zestaw 6 kolor. drzew. szt., przedstawiających widoki miasta w czasie powstania
styczniowego: 1) obóz żołnierzy rosyjskich na Placu Zamkowym – CAMPEMENT DES TROUPES
RUSSES SUR LA PLACE D’ARMES, A VARSOVIE, ryt. Adolphe Jean Best, Joseph Burn-Smeeton
i Joachim Jean Cosson, rys. Godefroy Durand, na podstawie fot. M. Korsuna, pochodzi z: L’Illustration,
Journal Universel, 1863, wymiary widoku: 225x317 mm; 2) kozacy w podziemiach zamku (obecnie
Arkady Kubickiego) – Die Leibwache des Gouverneurs von Warschau, rys. H. Fritzmann, ok. 1884, wymiary
widoku: 239x153 mm; 3) obóz żołnierzy rosyjskich na Placu Saskim – La place de Saxe à Varsovie, rys.
Godefroy Durand na podstawie fot. Karola Beyera, pochodzi z: L’Illustration, Journal Universel, 1864,
wymiary widoku: 224x137 mm; 4) Krakowskie Przedmieście z widokiem na kościół św. Krzyża i Pałac
Staszica – Eglise Sainte-Croix (Varsovie), Auguste-Victor Deroy, wymiary widoku: 92x76 mm, 5) Plac
Zamkowy – Varsovie. – Place du Château royal, anonim, wymiary widoku: 151x137 mm; 6) żołnierze
rosyjscy przed pałacem Jabłonowskich – Das Rathhaus in Warschau. Nach einer Photographie, anonim,
wymiary widoku: 160x126 mm; wszystkie ryciny w st. bdb., podklejone sztywnym papierem; widoki
reprodukowane w wydawnictwie: Lizak, Wojciech i Karol, Powstanie Styczniowe. Nieznane obrazy,
zapomniane wiersze; Cena: 1800 zł
85. WARSZAWA, ŁOWICZ.
Plan Warszawy, poniżej
ramka z panoramą Warszawy od str. Wisły; w górnych
narożnikach 2 niewielkie
ramki z widokiem ogólnym zamku w Łowiczu
(VEÜE DU CHATEAU DE
LOWICZ) i uproszczonym
planem zamku (PLAN DU
CATEAU DE LOUWICTZ
OU LOWICZ); ryt. Antoine
Coquart (1668-1707) według Nicolasa de Fera, plan
zamieszczany w atlasach
de Fera L’atlas curieux ou le
monde réprésente dans des car85
tes générales et particulières
du ciel et de la terre..., Paryż
1700-1735; miedz. kolor., st. bdb., w kilku miejscach uzupełnione ubytki papieru; wymiary płyty:
346x238 mm; plan i widok Warszawy bez tyt.; Cena: 2800 zł
86. WIELICZKA. Widok miasta i okolicy
oraz przekrój wnętrza kopalni soli, ryt.
Benard, pochodzi z: Diderot, Denis;
d’Alembert, Jean, Wielka Encyklopedia
Francuska (Encyclopédie, ou dictionnaire
raisonné des sciences, des arts, et des métiers),
Paryż 1751-1766 (późniejsze wydania
1772, 1777, 1780); nad górną ramką
napis: Minéralogie, 7me Collection. Filons et
travaux des Mines; miedz. cz.-b., st. bdb.,
nieznaczne naddarcia górnej krawędzi;
wymiary płyty: 460x357 mm; Histoire
Naturelle, vue Générale de la Mine de Sel
de WIELICZKA en Pologne près Cracovie;
Cena: 1200 zł

86
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87. WIELICZKA. Wnętrze kopalni soli, rys. Lauvergne, lit. Sabatier, druk. Lemercier, pochodzi z:
Gaimard, Paul (kier.), Voyage en Scandinavie, en Laponie au Spitzberg et aux Feröe […] Atlas Historique
et Pittoresque, wyd. Arthus Bertrand, Paryż, ok. 1840; lit. tonowana, st. bdb., passe-partout; wymiary
widoku: 426x287 mm; VUE PRISE DANS LES MINES DE WIELICZKA / 20 Mars 1840; Cena: 1200 zł
88. WIELICZKA. Wnętrze kopalni soli, rys. Lauvergne, lit. Sabatier, druk. Lemercier, pochodzi z:
Gaimard, Paul (kier.), Voyage en Scandinavie, en Laponie au Spitzberg et aux Feröe […] Atlas Historique
et Pittoresque, wyd. Arthus Bertrand, Paryż, ok. 1840; lit. tonowana, st. bdb., passe-partout; wymiary
widoku: 425x278 mm; VUE PRISE DANS LES MINES DE WIELICZKA / 20 Mars 1840 / (Pol[...]e);
Cena: 1200 zł

89 a-e

89. WIELICZKA. Zestaw 5 widoków miasta i kopalni: 1) msza w kopalni
– Gottesdienst im Salzbergwerk Wieliczka, według obrazu P. Stachiewicza,
pochodzi z: Moderne Kunst, wyd. Richard Bong, Berlin, ok. 1890,
wymiary: 325x204 mm; 2) powódź w kopalni – Die Ueberschwemmungen
in Salzbergwerk zu Wieliczka: Die Kammer Kloski mit eingestürzten Streben,
rys. Aleksander Gryglewski, pochodzi z: Illustrirte Zeitung, 6 III 1869,
wymiary: 336x232 mm; 3) górnicy opuszczani na linie – Les mineurs de
Wieliczka descendent dans le puits de mine, ryt. J. Gauchard, pochodzi z:
Le Monde Illustré, ok. 1870, wymiary: 119x179 mm; 4) wybuch w kopalni – Le Monde souterrain. –
Le coup de mine, ryt. J. Gauchard i Brunier, pochodzi z: Le Monde Illustré, ok. 1870, wymiary: 179x120 mm;
5) widoki miasta i kopalni w 9 sekcjach – Die Salzbergwerke von Wieliczka, pochodzi z: Illustrirte Zeitung,
9 I 1869, minimalne zażółcenia, wymiary arkusza: 247x365 mm; wszystkie widoki: drzew. szt. kolor.,
st. bdb., podklejone sztywnym papierem; Cena: 1550 zł
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90. WOLANY k. Kłodzka. Widok
na pałac feldmarszałka Georga
Oliviera hrabiego von Wallis; Lith.
Anst. v. W. Loeillot, pochodzi z: Zeitschrift für Bauwesen, wyd. Ernst & Korn, Berlin 1861; chromolit.,
st. bdb., nieznaczne zagięcia narożników, delikatne zażółcenia krawędzi; wymiary widoku: 342x248
mm; Schloss Wallisfurth bei Glatz; Cena: 700 zł
91. WROCŁAW. Kamera królewska i kościół św. Macieja z cmentarzem i konduktem pogrzebowym;
według rys. Friedricha Bernharda Wernera, wyd. Georg Balthasar Probst, Augsburg, ok. 1760; w dole
opis (fragment opisu częściowo przycięty, część ucięta całkowicie): Regia domus cameralis, unacum
ecclesia S. Matthiae cruciferorum cum / [stella rufa, Vratislaviae]; / [La Maison du Thrésor Royal, avec l’Eglise
S. Matthias, de l’Ordre des / chanoines de la Croix à l’Etoile rouge à Breslau]; / La Casa del Tesoro Reale,
colla Chiesa S. Mattia dell’Ordine dei Canonici / [della Croce alla Stella rossa, a Breslavia]; / [Das Königl.
Camer-Hauß, nebst der Kirche S. Matthias des Ordens der Creuz= / Herrn mit dem Rothen Stern, zu Breslau];
widok z serii Guckkastenblatt – przeznaczony do oglądania w specjalnych skrzynkach optycznych
(w tzw. latarni magicznej); miedz. z akwf. kolor., st. bdb., wnętrza okien wycięte i podklejone papierem,
górna i dolna krawędź przycięta (modyfikacje te zostały wykonane w epoce i wynikają z adaptacji
obiektu do pokazów nocnych), zaplamienia; na verso odręczny opis; wymiary widoku: 406x274
mm; pierwotnie nad górną ramką tyt. w lustrzanym odbiciu [La Maison du Thrésor Royal, avec l’Eglise
S. Mathias, à Breslau]; tutaj brak tyt.; [Ikonografia Wrocławia 107] Cena: 2400 zł
92. WROCŁAW. Kościół św. Marii
Magdaleny; według rys. Friedricha Bernharda Wernera, wyd.
Georg Balthasar Probst, Augsburg, ok. 1760; w dole opis (fragment opisu częściowo przycięty,
część ucięta całkowicie): Prospectus Ecclesiae Evangelicae ad St. Mariae Magdalenae, Vratislaviae; / [Vuë
de l’Eglise Lutherienne a St. Marie
Madelaine, à Breslau]; / Veduta della Chiesa Luterana di Sta Maria Madalena, a Breslavia; / [Prospect der
Evange. Luth. Kirche zu St. Maria
Magdalena, zu Breslau]; widok
z serii Guckkastenblatt – przeznaczony do oglądania w specjalnych
92
skrzynkach optycznych (w tzw.
latarni magicznej); miedz. z akwf. kolor., st. bdb., wnętrza okien wycięte i podklejone papierem, górna
i dolna krawędź przycięta (modyfikacje te zostały wykonane w epoce i wynikają z adaptacji obiektu
do pokazów nocnych), zaplamienia, w środkowej części delikatne zaprasowanie papieru; wymiary
widoku: 394x272 mm; pierwotnie nad górną ramką tyt. w lustrzanym odbiciu [Vuë de l’Eglise de Ste
Marie Madeleine, à Breslau]; tutaj brak tyt.; [Ikonografia Wrocławia 100] Cena: 2400 zł
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93. WROCŁAW. Perspektywiczny
(aksonometryczny) plan miasta;
oparte na oprac. F. Grossa, 1587,
pochodzi z: Civitates Orbis Terrarum, tom IV (Liber quartus Urbium
Praecipuarum totius Mundi), wyd.
Georg Braun i Frans Hogenberg,
Kolonia 1572-1618; w górnych
narożnikach herby Czech i Wrocławia, w dolnych – kartusze z objaśnieniami; na verso tekst w jęz.
francuskim: BRESLAVV; miedz.
cz.-b., st. bdb., ślad złożenia atlasowego, lekkie zabrudzenia marginesów; wymiary ryciny: 483x360
mm; tyt. w górze: WRATISLAVIA;
[Von Stettin... 21, por. Imago Silesiae... 228, por. Śląsk w dawnej... 109,
por. Ikonografia Wrocławia 3]
Cena: 1900 zł
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94. WROCŁAW. Widok miasta –
pierwsze ikonograficzne przedstawienie Wrocławia, pochodzi
ze słynnego ilustr. wydawnictwa
Liber Chronicarum (Kronika Świata,
tzw. Kronika Norymberska) autorstwa Hartmanna Schedla, wyd.
Anton Koberger, Norymberga
1493; powyżej i na verso tekst
w jęz. niemieckim; drzew. kolor.,
st. bdb., po fachowej konserwacji,
wokół ryciny i wzdłuż złożenia
książkowego zażółcenie; wymiary
widoku: 524x233 mm; tyt. bez ramki, na tle nieba: BRESSLA; [Imago Silesiae... 225, Von Stettin... 20]
Cena: 3800 zł
94
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95. WROCŁAW. Rozległa panorama miasta z zaznaczonymi ważniejszymi budynkami, ryt. Johann Jakob
Steltzer (ok. 1706-1780), miedziorytnik pracujący w Augsburgu, specjalizujący się w widokach miast;
rys. F.I. Saur, wyd. Georg Balthasar Probst, Augsburg, ok. 1740; w prawym dolnym rogu nota wyd.:
Georg Balthasar Probst excud: Aug. V.; w lewym górnym rogu podtrzymywany przez putta herb, pod
dolną ramką legenda; bogaty sztafaż figuralny; miedz. cz.-b., odbity z 2 płyt, st. bdb., zażółcenia, spore
rozdarcie dolnej krawędzi; wymiary płyty: ok. 1045x390 mm; tyt. na falującej wstędze, na tle nieba:
Vratislavia, Bresslau; NIEZWYKLE RZADKIE! Cena: 12 000 zł

96

96. WROCŁAW. 9 widoków (w większości nieustalonych autorów)
miasta z poł. XIX w., podklejonych
wspólnie arkuszem: 1) panorama miasta – bez tyt., miedz. cz.-b.,
110x52 mm; 2) widok na Uniwersytet – bez tyt., akwf. cz.-b., 99x67 mm;
3) panorama miasta, ryt. Franke –
bez tyt., miedz. cz.-b., 114x56 mm;
4) kaplica na Świętym Wzgórzu na
Osobowicach – bez tyt., miedz. cz.-b., 132x88 mm; 5) brama triumfalna
na wjazd Fryderyka Wilhelma IV –
Ehrenpforte / zum festlichen Einzuge
Ihrer Königl. / Majestäten von Preussen in Breslau, lit. cz.-b., 57x87 mm;
6) widok części miasta – bez tyt.,
miedz. cz.-b., 132x88 mm; 7) pawilon wystawowy, K. Ihl – DIE FEST-HALLE, lit. cz.-b., 95x57 mm; 8) parada górników dolnośląskich przed
królem Fryderykiem Wilhelmem IV
– Aufzug des Niederschlesischen Bergbaus vor Seiner Majestät dem Könige
v. Preussen. / am 14 September 1841,
lit. piórkiem, 110x78 mm; 9) Nowy
Teatr – Das neue Theater zu Breslau,
akwf. kolor., 94x56 mm; st. widoków bdb. i db. (niektóre arkusze
zażółcone lub przybrudzone); wymiary arkusza: 408x270 mm; [zob.
Ikonografia Wrocławia 423]
Cena: 1350 zł

97
97. ZGORZELEC/GÖRLITZ. Panorama miasta z prawego brzegu Nysy; ryt. Frans Hogenberg, pochodzi
z: Civitates Orbis Terrarum, tom 2, wyd. Georg Braun i Frans Hogenberg, Kolonia 1575; w górnych
narożnikach, na tle nieba 2 herby; na verso tekst w jęz. łacińskim: GORLITIVM; miedz. cz.-b., st. bdb.,
liczne, bardzo drobne rdzawe plamki, passe-partout, ślad złożenia atlasowego; wymiary płyty: 499x307
mm; tyt. w ozdobnym kartuszu, na tle nieba: GORLITZ; w lewym dolnym rogu kartusz z drugim tyt.:
GORLITIVM, VRBS SVPE: / RIORIS LVSATIAE, AD / VIVVM DELINEATA, ANNO / SALVTIS, CIC.
IC.LXXV.; Cena: 1900 zł
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artografia

98

99

98. AMERYKA. Mapa Ameryki Południowej, Środkowej oraz wschodniej części Ameryki Północnej; wyd.
Matthäus Seutter, Augsburg, ok. 1730; w lewym górnym rogu ozdobny kartusz z opisem: Novus Orbis.
/ Non ratione creationis sed titulo inventionis...; miedz. kolor., st. bdb., mapa po fachowej konserwacji,
uzupełniony dolny margines (brak odcisku płyty), w dolnej części (zwłaszcza przy narożnikach i na
złożeniu atlasowym) nieznaczne zabrudzenia, w kilku miejscach niewielkie rdzawe plamki; wymiary
płyty: ok. 580x500 mm; w lewym dolnym rogu ozdobny kartusz tyt.: NOVUS ORBIS / SIVE / AMERICA
/ MERIDIONALIS ET SEP // TENTRIONALIS, / PER SUA REGNA, PROVINCIAS / ET INSULAS IUXTA
OBSERVA // TIONES ET DESCRIPTIONES RE // CENTISS. DIVISA ET ADORNATA / CURA ET OPERA
/ MATTH. SEUTTER, SAC. CAES. MAJ. / GEOGR. AUG. VIND.; Cena: 2000 zł
99. BABIMOST. Mapa powiatu Babimost, lit. Anton Freudenreich, Poznań 1821; w lewym dolnym rogu
ramka z legendą; lit. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb.; wymiary mapy: 503x310 mm; tyt. w owalnym
kartuszu w prawym górnym rogu: Special Karte / von dem / BOMSTER KREISE / 1821; NIEZWYKLE
RZADKIE; Cena: 2800 zł

101
100

S trona;

40

K arto grafia

100. WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE. Mapa dzisiejszej Białorusi, części Litwy i Ukrainy, wyd. Oficyna
Spadkobierców Homanna, Norymberga 1775; zaznaczone granice I rozbioru dokonanego przez Rosję;
miedz. kolor. powierzchniowo i liniowo; st. bdb., passe-partout, delikatne uszkodzenia papieru na
złożeniu atlasowym, w obrębie dolnej ramki niewielka plamka; wymiary mapy: 442x556 mm; tyt.
w ozdobnym kartuszu: CHARTE / von / RUSSISCH LITAUEN, / welche die von Polen an Russland /
Abgetretene Woiewodschaften, / Liefland, Witepsk, Mscislaw, / und einem Theil der Woiewodschaften / Polock
und Minsk Enthalt; Cena: 1950 zł
101. BUK. Mapa powiatu bukowskiego, lit. Anton Freudenreich, Poznań 1821; w lewym dolnym rogu
ramka z legendą; lit. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb.; wymiary mapy: 508x316 mm; tyt. w owalnym
kartuszu w prawym górnym rogu: Special Karte / von dem / Buker Kreise / 1821; NIEZWYKLE RZADKIE;
Cena: 2800 zł

102
103
102. DZIAŁDOWO. Rzadka i bardzo dokładna mapa okolic Działdowa w czasie stacjonowania wojsk
napoleońskich; rys. L. de Salvatori, wyd. Gatti & Dura, Neapol, ok. 1830; lit. cz.-b., po konserwacji,
st. db., zardzewienia; wymiary lit.: 369x235 mm; PIANTA / dei contorni / DI / SOLDAU...; Cena: 800 zł
103. DŹWINA. Mapa biegu Dźwiny od źródeł do ujścia w Archangielsku, bieg przedstawiony w trzech
odcinkach, oprac. i wyd. Joan Blaeu, Amsterdam 1665; kartusz podziałkowy pusty, na verso tekst
w jęz. łacińskim: DWINA / FLVVIVS; miedz. kolor., st. bdb., naddarcie w dole złożenia atlasowego;
wymiary płyty: 550x428 mm; tyt. w górze, w kartuszu zwijanym: DWINA FLVVIVS; Cena: 3000 zł

104

105

104. EUROPA. Mapa Europy autorstwa Tobiasa Conrada Lottera, Augsburg, ok. 1760; w lewym dolnym
narożniku ramka z podziałkami, w prawym – ramka ze współrzędnymi geograficznymi wybranych
miast europejskich; miedz. kolor., st. bdb., złożenie atlasowe, ślady wilgoci, zagięcia na złożeniu,
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lekkie naddarcia krawędzi; wymiary płyty: ok. 590x495 mm; tyt. w ozdobnym kartuszu, w lewym
górnym rogu: EUROPA / REGNORUM, / PROVINCIARUM REGIONUM / in iisdemque / Religionis
Christianae...; Cena: 1950 zł
105. GALICJA, LODOMERIA. Generalna mapa poczt i dróg Galicji, Lodomerii z zaznaczonymi pocztami;
R.A. Schulz, wyd. Artaria & Co., Wiedeń 1851; w lewym dolnym rogu duża ramka z planem Lwowa
i najbliższej okolicy – PLAN / von / LEMBERG; lit. cz.-b. z kolorem liniowym, mapa podzielona na 18
części podklejonych wspólnie płótnem; wymiary arkusza: 762x567 mm; R.A. Schulz’s / General Postund Strassenkarte / des Kronlandes / GALIZIEN UND LODOMERIEN / mit / AUSCHWITZ, ZATOR und
KRAKAU; / so wie / des Kronlandes / BUKOWINA; Cena: 950 zł
106. GÓRNY ŚLĄSK. Mapa geognostyczna Górnego Śląska,
oprac. Rudolf von Carnall, wyd. Simon Schropp’schen
Landkarten-Handlung, Berlin 1857, mapa wydana
na podstawie rękopisu oprac. przez R. von Carnalla
w 1828 r.; chromolit., st. db., mapa podzielona na 20
części podklejonych wspólnie płótnem, zabrudzenia,
delikatne ślady wilgoci; wymiary arkusza: 660x823 mm;
Geognostische Karte / VON / OBER-SCHLESIEN / entworfen /
von / R. Carnall; dołączona karta przedstawiająca przekroje
geologiczne Górnego Ślaska, rys. R. v. Carnall, lit. C. Birk;
chromolit., 5 arkuszy podklejonych wspólnie płótnem,
st. db., lekkie zabrudzenia; wymiary arkusza: 653x203
mm; Gebirgs-Durchschnitte zu der geognostischen Karte von
Oberschlesien...; całość umieszczona w sztywnej, płóciennej
okładce z ozdobnymi tłoczeniami i złoconym tyt., st. db.,
przetarcia; tyt. okładkowy: R. von Carnall’s / Geognostische
/ Karte / von / Ober-Schlesien; RZADKIE! Cena: 1950 zł
106

107 a-b
107. KŁAJPEDA, GĄBIN (obecnie Gusiew, ros. Гусев). Mapa okręgów: Kłajpedy, Tylży, Ragnety (obecnie
Nieman, ros. Неман) i Instenburga (obecnie Czerniachowsk, ros. Черняховск) na 2 arkuszach, wyd.
Spadkobiercy Homanna, Norymberga 1735; w prawym górnym rogu ozdobny kartusz, poniżej
schematyczny plan Gąbina – PLAN von der in Lithauen neu angelegten Stadt / GUMBINNEN, a także
niewielki kartusz z podziałką; miedz. kolor., st. bdb., nieznaczne rozdarcie w dolnej części jednego
z arkuszy; wymiary płyt: ok. 596x500 mm, wymiary mapy po złożeniu: 580x980 mm; Potentissimo
/ BORUSSORUM REGI / FRIDERICO WILHELMO / Majesate Fortitudine Cle // mentia Augustissimo /
Hancce / LITHUANIAM BORUSSICAM / in qva loca colonijs Salisburg. / ad incolendum Regio nutu con // cessa
chorographice exhibentur / DDD / REGIAE SUAE MAIESTATIS...; [Prussia-Karten... 304] Cena: 6500 zł
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108. KOŚCIAN. Mapa powiatu
kościańskiego, lit. Anton Freudenreich, Poznań 1821; w lewym
dolnym rogu ramka z legendą;
lit. cz.-b. z kolorem liniowym,
st. bdb., nieznaczne zabrudzenie
na dolnym marginesie; wymiary
mapy: 503x314 mm; tyt. w owalnym kartuszu w prawym górnym
rogu: Special Karte / von dem / Kostener Kreise / 1821; NIEZWYKLE
RZADKIE; Cena: 2800 zł

109. KRESY. Zestaw 44 map wojskowych, obejmujących ziemie kresowe, leżące dziś na terenie wschodniej Polski, Litwy, Białorusi i Ukra108
iny, Kartographische Abtheilung d.
Königl.-Preuss. Landes-Aufnahme,
1914-1915; opracowane na początku XX w. mapy stanowią niezwykle dokładny zapis topograficzny
polskich Kresów przed ich dewastacją dokonaną przez ofensywę
wojsk niemieckich i austriackich
w 1915 r., rewolucję bolszewicką
w 1917 r., wojnę polsko-bolszewicką, władzę sowiecką na ziemiach
utraconych na mocy postanowień
traktatu ryskiego, II wojną światową; mają ogromne znaczenie jako
źródło historyczne, można wręcz
napisać, że lektura książek Floriana
Czarnyszewicza, Melchiora Wańkowicza, czy Michała Pawlikowskiego bez znajomości tych map
jest niemożliwa; przedstawiona na
nich sieć osiedleńcza wydaje się
109
być kompletną – z każdym zapomnianym chutorem, przysiółkiem, drobnoszlacheckim folwarkiem; na uwagę zasługuję także szlaki
komunikacyjne (bo zdecydowaną większość z nich trudno nazwać drogami), stan zalesienia itd.; nad
górną ramką (na każdym arkuszu): Karte des westlichen Russlands; na verso każdego arkusza (poza
trzema): RUSSLAND 1 : 100 000 oraz tyt. poszczególnych sekcji: 1) C33 Koło; 2) H29 Przasnysz; 3) J17
Sałanty; 4) J29 Oßtrolenka; 5) O20 Kiejdany; 6) O23 Preny; 7) O24 Olita; 8) O25 Merecz; 9) O26 Porjetschje;
10) O27 Grodno-Ost; 11) O28 Indura; 12) O29 Świsłocz; 13) Q20 Kowarsk; 14) Q21 Gruppe I; 15) Q22 Gruppe
I; 16) Q23 Wilna; 17) Q24 Gruppe I; 18) Q25 Ejszyszki; 19) Q26 Lida; 20) Q27 Bielica; 21) Q28 Wenzowiec;
22) Q29 Słonim; 23) R18 Rakischki; 24) R27 Nowogródek; 25) R28 Zdziencioł; 26) R29 Derewna; 27) R30
Bitten; 28) R31 Swataja Wolja; 29) R32 Motol; 30) R33 Iwanowo; 31) R34 Ljubaschewo; 32) R35 Ugrinitschi;
33) R36 Leschnewka; 34) R37 Kolki; 35) R38 Kiwercy; 36) R39 Ołyka; 37) R41 Krzemieniec; 38) S20 Lyngmjany; 39) S22 Michalischki; 40) S23 Worniany; 41) S24 Oszmiana; 42) S25 Wischnew; 43) S26 Ljubtscha;
44) S29 Ljachowitschi; druk cz.-b. lub dwubarwny, st. bdb., miejscami rozdarcia na złożeniach, zażółcenia, niektóre arkusze z zabrudzeniami; wymiary arkuszy po rozłożeniu: ok. 415x360 mm; BARDZO
CENNE ŹRÓDŁO TOPOGRAFICZNE I HISTORYCZNE DO DZIEJÓW KRESÓW; Cena: 4000 zł
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110. KROBIA. Mapa powiatu krobskiego, lit. Anton Freudenreich, Poznań 1821; w prawym
dolnym rogu ramka z legendą;
lit. cz.-b. z kolorem liniowym,
st. bdb.; wymiary mapy: 510x313
mm; tyt. w owalnym kartuszu
110
w lewym górnym rogu: Special
Karte / von dem / Kroebener Kreise
/ 1821; NIEZWYKLE RZADKIE;
Cena: 2800 zł

111

112

111. KROTOSZYN. Mapa powiatu
krotoszyńskiego, lit. Anton Freudenreich, Poznań 1821; w lewym
dolnym rogu ramka z legendą;
lit. cz.-b. z kolorem liniowym,
st. bdb.; wymiary mapy: 507x310
mm; tyt. w owalnym kartuszu
w prawym górnym rogu: Special
Karte / von dem / Krotoßiner Kreise
/ 1821; NIEZWYKLE RZADKIE;
Cena: 2800 zł

113

112. POLSKA. Mapa I Rzeczypospolitej, oprac. Pierre Duval, ryt. Frederick de Lapointe, Paryż 1667;
na verso odręczna adnotacja z epoki: N. 10 / La Pologne par / du Val.; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym,
st. bdb., delikatne zabrudzenia, złożenia atlasowe, przy górnej krawędzi 2 symetryczne plamki
(atrament?); wymiary płyty: ok. 555x400 mm; LES ROYAVMES DV NORT / où Sont principalement / LES
ESTATS / DE LA COURONNE / de / POLOGNE...; [Imago Poloniae... K12/2] Cena: 2000 zł
113. POLSKA. Mapa I Rzeczypospolitej, wyd. Gilles i Didier Robert de Vaugondy, Paryż 1752; miedz.
cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., lekkie zażółcenia krawędzi, nieznaczne rozdarcia na złożeniu;
wymiary płyty: 560x497 mm; LE ROYAUME DE / POLOGNE, / divisé / en ses DUCHÉS et PROVINCES,
et / subdivisé en Palatinats; [Imago Poloniae... K47/2] Cena: 2000 zł
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114

115

114. KRÓLESTWO PRUS. Mapa Królestwa Prus, wyd. Georges-Louis Le Rouge, Paryż 1742; miedz. kolor.,
st. bdb., delikatne żółtawe plamki na marginesach, lewy górny narożnik podklejony; wymiary płyty:
564x490 mm; LE / ROYAUME / DE / PRUSSE / Suivant les Nouvelles / Observations; Cena: 1600 zł
115. KSIĘSTWO MAZOWIECKIE. Mapa Księstwa Mazowieckiego z województwami czerskim, bielskim
i płockim; ryt. Abraham Peyrounin (sygn. nad dolną ramką, inicjał łączony: APeyrounin Sculp.), wyd.
Nicolas Sanson d’Abbeville, Paryż 1665; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., zagięcia narożników,
niewielkie naddarcie na złożeniu atlasowym; wymiary płyty: 554x417 mm; MASOVIE / DUCHÉ, / et
POLAQUIE; / ou sont / les PALATINATS de / CZERSK, BIELSK, / et PLOCSKO; Cena: 2800 zł

116

117

116. KSIĘSTWO POMORSKIE, LIWONIA, KSIĘSTWO OŚWIĘCIMSKO-ZATORSKIE. Trzy mapy w
osobnych ramkach, odbite ze wspólnej płyty na jednym arkuszu: 1) mapa Pomorza od Rostocku na
zachodzie po Elbląg na wschodzie; tyt. w okrągłym kartuszu: POME: // RANIAE, / WANDALI: // CAE
REGIO // NIS, TYP; wymiary: 498x155 mm; 2) mapa Liwonii autorstwa Joannesa Portantiusa; LIVONI:
//AE NOVA / DESCRIP: // TIO, / Joanne Portantio / auctore; wymiary: 245x220 mm; 3) mapa Księstwa
Oświęcimsko-Zatorskiego autorstwa Stanisława Porębskiego, DVCATVS OSWIECZENSIS, ET /
ZATORIENSIS, DESCRIPTIO; w górnym lewym narożniku sygn. autora: Sta. Por. pinxit; wymiary:
245x219 mm; wyd. Abraham Ortelius, Antwerpia po 1573; mapy zamieszczane od 1573 r. w kolejnych
wyd. Theatrum Orbis Terrarum; miedz. kolor., st. bdb., nieznaczne rozdarcie w dolnej części złożenia
atlasowego; wymiary płyty: 502x388 mm; [por. Imago Poloniae... K87/2] Cena: 2200 zł
117. LIWONIA, KURLANDIA. Mapa Liwonii i Kurlandii, wyd. Johann Baptist Homann, Norymberga,
przed 1715; miedz. kolor., st. bdb., nieznaczne naddarcie dolnej krawędzi, w kilku miejscach żółtawe
plamki; wymiary płyty: 578x492 mm; tyt. w kartuszu w formie materii trzymanej przez putta:
DVCATVVM / LIVONIAE / et / CVRLANDIAE / cum vicinis Insulis / Nova Exhibitio Geographica / editore;
[por. Von Danzig... 162] Cena: 1800 zł
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118. MIĘDZYRZECZ. Mapa powiatu międzyrzeckiego, lit. Anton Freudenreich,
Poznań 1821; w lewym dolnym rogu
ramka z legendą; lit. cz.-b. z kolorem
liniowym, st. bdb.; wymiary mapy:
502x310 mm; tyt. w owalnym kartuszu
w prawym górnym rogu: Special Karte /
118
von dem / MESERITZER KREISE / 1821;
NIEZWYKLE RZADKIE; Cena: 2800 zł
119. OBORNIKI. Mapa powiatu obornickiego, lit. Anton Freudenreich, Poznań
1821; w lewym dolnym rogu ramka z legendą; lit. cz.-b. z kolorowymi oznaczeniami, st. bdb.; wymiary mapy: 507x313
mm; tyt. w owalnym kartuszu w prawym górnym rogu: Special Karte / von
dem / Oborniker Kreise / 1821; NIEZWYKLE RZADKIE; Cena: 2800 zł
119

120. OSTRZESZÓW. Mapa powiatu ostrzeszowskiego, lit. Anton Freudenreich,
Poznań 1821; w prawym dolnym rogu
ramka z legendą; lit. cz.-b. z kolorem
liniowym, st. bdb.; wymiary mapy:
494x308 mm; tyt. w owalnym kartuszu
w lewym górnym rogu: Special Karte /
120
von dem / Ostrzekower Kreise / 1821;
NIEZWYKLE RZADKIE; Cena: 2800 zł
121. PLESZEW. Mapa powiatu pleszewskiego, lit. Anton Freudenreich, Poznań 1821;
w lewym dolnym rogu ramka z legendą;
lit. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb.;
wymiary mapy: 498x314 mm; tyt. w owalnym kartuszu w prawym górnym rogu:
Special Karte / von dem / Pleschener Kreise
/ 1821; NIEZWYKLE RZADKIE; Cena:
2800 zł

121
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122
123

122. POLSKA. Mapa Rzeczypospolitej Guillaume Delisle’a z przedstawieniem granic po I rozbiorze, wyd.
Philippe Buache, Paryż 1773; miedz. częściowo kolor., st. bdb., zażółcenia krawędzi, kilka rdzawych
plamek na marginesach, minimalne naddarcia krawędzi; wymiary płyty: 645x493 mm; LA POLOGNE
/ Dressèe sur ce qu’en ontdonné / Starovolsk, Beauplan, Hartnoch, et autres Auteur...; [Imago Poloniae... K37/9]
Cena: 1800 zł
123. POLSKA. Warstwicowa mapa Polski – jedna z pierwszych hipsometrycznych map Polski, oprac.
Stanisław Majerski, bez daty [przed 1914]; chromolit., st. db., mapa ścienna, podklejona płótnem,
z wałkami do zwijania i sznurem do
wieszania, zagniecenia i inne uszkodzenia
wynikające z użytkowania mapy, ślady
wilgoci; wymiary: 1670x1450 mm; POLSKA
/ MAPA ŚCIENNA WARSTWICOWA;
Cena: 1900 zł
124. POLSKA, LITWA. Mapa Polski i Litwy,
ryt. i wyd. Matthäus Seutter, Augsburg,
po 1731; miedz. kolor., st. bdb., żółtawe
plamki, głównie na marginesach, naddarcia
na złożeniu atlasowym; wymiary płyty:
587x502 mm; tyt. w ozdobnym kartuszu:
POLONIAE / REGNUM / UT ET / MAGNI /
DUCATUS LITHUANIAE. / ACCURATISS.
DELINEATIONE / REPRAESENTAT...;
[Imago Poloniae... K18/3] Cena: 3000 zł
124
125. POLSKA, LITWA. Mapa Rzeczypospolitej Obojga
Narodów i Prus; oprac. Johann Baptist Homann,
wyd. Spadkobiercy Homanna, Norymberga, ok.
1736; miedz. z akwf. kolor., st. bdb., mapa po fachowej konserwacji minimalne uszkodzenia krawędzi,
delikatne zabrudzenia marginesów; wymiary płyty:
580x497 mm; tyt. w ozdobnym kartuszu, w lewym
górnym rogu: REGNI / POLONIAE / MAGNIQUE
DUCATUS9 / LITHUANIAE / Nova et exacta tabula...;
[Imago Poloniae... K17/3, Von Danzig... 242]
Cena: 2200 zł
125
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127

126. POLSKA, LITWA. Mapa Polski i Litwy, pochodzi z: Atlante novissimo, ryt. i wyd. Giambattista Albrizzi,
Wenecja 1750; filigrany; miedz. kolor., st. bdb., lekkie rozdarcia na złożeniu atlasowym, na verso brzeg
podklejony taśmą, rdzawe zabrudzenia prawej krawędzi, delikatne zagniecenia; wymiary płyty: 360x295
mm; REGNO / DI / POLONIA / DIVISO NEI SUOI PALATINATI; [Imago Poloniae... K20/8] Cena: 1100 zł
127. POLSKA, LITWA. Mapa Polski i Litwy, oprac. Tobias Mayer, ryt. Akerman, wyd. Oficyna
Spadkobierców Homanna, Norymberga 1750; stan pierwszy z drugiej płyty; pod kartuszem tyt.
sztafaż monetarny, w lewym dolnym rogu dekoracyjny kartusz z tarczami herbowymi; miedz. kolor.,
st. bdb., w górze ślady wilgoci, nieznaczne naddarcie dolnej części złożenia atlasowego; wymiary
płyty: 564x4949 mm; tyt. w jęz. łacińskim w kartuszu: Mappa Geographica / REGNI POLONIAE / ex
novissimis quotquot sunt / mappis specialibus composita...; nad górną ramka tyt. w jęz. francuskim: Carte
des Etats de la COVRONNE de POLOGNE...; [Imago Poloniae... K 44/2] Cena: 1950 zł

128

129

128. POLSKA, LITWA, UKRAINA. Mapa Polski, Litwy i Ukrainy, pochodzi z: Gueudeville, Nicolas
(oprac.), Atlas historique, ou Nouvelle introduction a l’Histoire, à la Chronologie & à la Géographie Ancienne
& Moderne..., tom IV, wyd. Henri Abraham i Zacharias Chatelain, Amsterdam 1714; w lewym górnym
rogu ramka z tekstem: Remarque Historique; w lewym dolnym rogu oraz pod mapą ramki z wykazem:
TABLE DES PALATINATS, CHATELAINS ET VILLES...; miedz. cz.-b., st. db., mapa po konserwacji,
nieznaczne naddarcia krawędzi, uszkodzenia papieru; wymiary płyty: 604x515 mm; tyt. nad górną
ramką: NOUVELLE CARTE DU ROYAUME DE POLOGNE, DIVISÉE SELON SES PALATINATS
ET SES PROVINCES, AVEC DES REMARQUES HISTORI- // QUES POUR L’INTELLIGENCE DE
L’HISTOIRE; Cena: 2800 zł
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129. POLSKA, WIELKOPOLSKA, NOWA MARCHIA. Mapa północnej Wielkopolski i części Nowej
Marchii, XVII arkusz, ryt. Johann Christian Berndt, wyd. Johann Wilhelm Abraham Jaeger
w kompilacyjnym wydawnictwie Grand Atlas d’Allemagne en LXXXI Feullies [...], Frankfurt n. Menem,
1789; miedz. kolor. liniowo, st. bdb., nieznaczne naddarcia krawędzi; wymiary płyty: 657x507 mm;
CARTE TOPOGRAPHIQUE D’ALLEMAGNE / Contenant ûne Partie de la NEU MARC et les Frontieres du
Royaume de POLOGNE...; Cena: 1800 zł
130. POZNAŃ. Mapa powiatu poznańskiego, lit. Anton Freudenreich, Poznań 1821; w prawym dolnym rogu
ramka z legendą; lit. cz.-b. z kolorem
liniowym, st. bdb.; wymiary mapy:
500x312 mm; tyt. w owalnym kartuszu w lewym górnym rogu: Special
Karte / von dem / Posener Kreise / 1821;
NIEZWYKLE RZADKIE;
Cena: 2800 zł

130
131

131. PRUSY. Mapa Prus, pochodzi z: Speculum Orbis Terrare, wyd. Cornelis de Jode, Antwerpia 1593;
na verso tekst w jęz. łacińskim: PRVSSIA; miedz. cz.-b., st. bdb., delikatne zażółcenie na złożeniu
atlasowym; wymiary płyty: 498x366 mm; tyt. w kartuszu zwijanym w lewym górnym rogu: PRVSSIAE
/ REGIONIS SARMA // TIAE EVROPAE NOBIBI // lissimae Noua et vera descriptio; NIEZWYKŁA
RZADKOŚĆ; [Prussia-Karten... 32] Cena: 15 000 zł
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Speculum Orbis Terrarum – atlas wydany przez Cornelisa de Jode w Antwerpii w 1593 r. W dużej części była to
kontynuacja niedokończonego dzieła ojca Cornelisa, zmarłego w 1591 r. Gerarda de Jode. W tym samym czasie
pojawił się na rynku atlas Theatrum Orbis Terrarum Orteliusa. Mimo, że gorzej opracowany, bez dokładności
topograficznej, którą charakteryzowały się mapy de Jode, wyparł tego ostatniego z rynku i jego mapy praktycznie
się nie sprzedawały. Po śmierci Cornelisa w 1600 r. płyty kupił Johann Baptist Vrients, aby je – jako konkurencyjne
– zniszczyć. W ten sposób mapa de Jode stała się wielką rzadkością, niemal niewystępującą na współczesnym
rynku antykwarycznym.

132 a-e
132. PRUSY POŁUDNIOWE. Wielkoformatowa mapa Prus
Południowych (prowincja Królestwa Prus istniejąca
w latach 1793-1807 na części ziem uzyskanych po
rozbiorach Rzeczypospolitej), autorstwa Davida von
Gilly’ego i Langnera, wyd. S. Schropp u. Comp., Berlin
1802-1803; mapa podzielona na 13 sekcji, z których każda
składa się z 12 wspólnie podklejonych płótnem części,
każda sekcja opisana na verso nazwami największych
miejscowości; na 12 sekcji wykaz powiatów, na które podzielone były departamenty warszawski,
poznański i kaliski – Statistische Tabelle der in drei Kriegs- und Domainen-Kammer-Departements...;
dołączony niewielki arkusz (również podklejony płótnem, wymiary: 180x156 mm) przedstawiający
pomniejszoną wersję mapy – Tableau zum Atlas von Südpreussen; całość umieszczona w tekturowym
etui; stal. cz.-b., st. bdb., na każdym arkuszu liczne rdzawe plamy; wymiary arkuszy: ok. 610-720x510530 mm; po rozłożeniu ma kształt krzyża o ramionach: 270x240 cm; Special Karte von Suedpreussen...;
Cena: 9000 zł
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133

134

133. SZWECJA. Mapa Królestwa Szwecji, wyd. Johann Baptist Homann, Norymberga, po 1715; miedz.
kolor., st. bdb., lekkie zagniecenia; wymiary płyty: 583x493 mm; REGNI / SUECIAE / in omnes suas
Subjacentes / Provincias accurate divisi / Tabula Generalis; Cena: 1000 zł
134. ŚLĄSK. Mapa Śląska, pochodzi z: Theatrum Europaeum, wyd. Matthäus Merian, Frankfurt n. Menem
1633-1718; w prawym górnym rogu herb Śląska; miedz. cz.-b., st. bdb., lekkie zażółcenie marginesów;
wymiary płyty: 255x187 mm; ABRIS DER / LANDSCAFFT / SCHLESIEN / Sampt der Angrentzeten /
Königreick und Landern; Cena: 450 zł
135. ŚLĄSK. Mapa Śląska, wyd. Petrus Schenk, Amsterdam, ok. 1720;
w lewym dolnym narożniku niewielkie ramki z legendą i podziałką; miedz. kolor., st. bdb., minimalnie podniszczone krawędzie; wymiary płyty: 595x504 mm; MAPPA
135
GEOGRAPHICA EXACTISSIMA
/ Continens / Imperatoris Haereditarium Dominium / SILESIAM, / nec
non eiusdem Provincias...; BARDZO
RZADKA; Cena: 3800 zł

136

136. ŚLĄSK. Mapa traktów wiodących z
Pragi do Legnicy (przez Königgrätz
– obecnie Hradec Králové –
i Świdnicę), a także do Wrocławia
(przez Hradec Králové i Kłodzko),
w okresie wojny siedmioletniej;
ryt. S. Weibel, 1805, pochodzi z:
Jomini, Antoine-Henri de, Traite
des grandes operations militaires, et
histoire critique..., ok. 1810; miedz.
cz.-b., st. bdb., żółtawe plamki,
złożenia książkowe, przetarcia
na złożeniach, rdzawe plamki,
zażółcone krawędzie, minimalne
naddarcia krawędzi; wymiary
ryciny: 728x472 mm; CARTE
GÉNÉRALE / POUR / l’Intelligence
de la Guerre / de Sept-Ans.;
Cena: 850 zł
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138

137. ŚLĄSK, WROCŁAW. Mapa Śląska w czasie I wojny śląskiej (1741-1742); w lewym dolnym rogu
ramka z planem Wrocławia – PLAN DE BRESLAW / CAPITALE DE LA SILESIAE; wyd. Georges-Louis
Le Rouge, Paryż 1741; pod kartuszem tyt. objaśnienia (bez ramki), odręczne adnotacje z epoki; miedz.
kolor., st. bdb., rozdarcia krawędzi podklejone od verso; wymiary płyty: 657x509 mm; THEATRE / DE
LA GUERRE / EN SILESIAE /NOUVELLE CARTE...; [Imago Silesiae... 102] Cena: 1500 zł
138. UKRAINA. Mapa biegu Dniepru od Kijowa do ujścia do Morza Czarnego w Oczakowie; wyd. Petrus
Schenk i Gerard Valck, Amsterdam, po 1683; bieg przedstawiony w trzech odcinkach, w środkowej
części kartusz podziałkowy; w lewym dolnym rogu ślady usuniętej sygn.; miedz. kolor., st. bdb.,
naddarcie prawej krawędzi; wymiary płyty: 543x462 mm; TRACTUS / BORYSTHENIS / vulgo DNIEPR
et NIEPR dicti, / á KIOVIA
ad Urbum OCZAKOW ubi in
/ PONTUM EUXINUM / se
exonerat; [por. Imago Poloniae...
K95/3] Cena: 2500 zł

139
140

139. WSCHOWA. Mapa powiatu wschowskiego, lit. Anton
Freudenreich, Poznań 1821;
w lewym dolnym rogu ramka
z legendą; lit. cz.-b. z kolorem
liniowym, st. bdb.; wymiary mapy: 504x313 mm; tyt.
w owalnym kartuszu w prawym górnym rogu: Special Karte / von dem / FRAUSTAEDTER
KREISE / 1821; NIEZWYKLE
RZADKIE; Cena: 2800 zł

140. ŻUŁAWY WIŚLANE. Mapa Żuław Wiślanych,
oprac. Olof Hansson Gotho (Svart), wyd. Joan
Blaeu, 1662; sztafaż marynistyczny, na verso
tekst w jęz. łacińskim: DESCRIPTIO / TRIVM
INSVLARVM, / Germanice / WERDERS, / IN /
DVCATV BORVSSIAE; sztafaż marynistyczny,
orientacja wschodnia; miedz. kolor., st. bdb.;
wymiary płyty: 535x423 mm; TRACTVVM
BORVSSIAE, / circa Gedanum et Elbingam, /
ab incolis WERDER ajpellati; cum / adiuncta
NERINGIA, nova et / elaboratißima delineatio;
[Dantiscum... G81/3] Cena: 1600 zł
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141. CZANIEC k. Bielska-Białej. Plan przebudowy koryta Domaczki na południe od
miejscowości Czaniec, brak sygn. autora,
po 1813; wzdłuż lewej krawędzi przekrój
poprzeczny potoku na wysokości mostu –
Querprofil m-n nach der Leunge der Bruecke
beim Ueberfuhrhaus; zaznaczone pastwiska,
zarośla, bagna; plan niezwykle dokładny
i staranny; rys. kolor. (tusz i akwarela),
st. bdb., ślady złożeń, zagniecenia, zabrudzenia, żółtawe zaplamienia i nieznaczne
naddarcia; wymiary arkusza: 680x543 mm;
bez tyt.; UNIKAT; Cena: 1950 zł
142. GÓRKA, WITÓW k. Krakowa. Mapa
najbliższej okolicy miejscowości Górka
i Witów nad Wisłą; rys. Wilhelm Gustav
Moritz, VIII 1798; schemat regulacji linii
brzegowej, do przeprowadzenia z upoważnienia wysokiej rady miasta Tarnowa,
na podstawie wniosku złożonego na początku VII 1793 r. przez wielmożnego
Franciszka Witalisa Żeleńskiego, dotyczącym cofnięcia naszkicowanej rzeki przez
mierniczego Adalberta Tetmaiera (przodka poety Kazimierza Przerwy-Tetmajera);
zaznaczono browar, pracownię stolarza;
w lewym górnym rogu objaśnienia; rys. kolor. (tusz i akwarela), st. bdb., ślady złożeń;
wymiary arkusza: 406x270 mm; Copia Mappae / MAPPA / In Ordine Instituendae Actionis Finium regundorum / ad Mandatum Excelsi Fori Nobilium Tarno // viensis...; UNIKAT;
Cena: 1650 zł

141

142

143. KAZIMIERZ DOLNY k. Puław. Plan przebudowy koryta Wisły w okolicy Kazimierza, oprac. inż. powiatowy von Höfern,
1785; po lewej str. ramka z opisem, w dole
przekroje budowli regulujących koryto
rzeki; rys. kolor. (tusz i akwarela), st. bdb.,
ślady złożeń, zagniecenia, lekkie zabrudzenia, naddarcia krawędzi; wymiary arkusza:
745x524 mm; Plan / Über den beÿ der K. K.
Casimirer Salz-Nieder- // lag an dem Weixel
Stromm neü zu erbauen Kommende...; na verso kolejny opis: Weichsel Flusz bey zur Kazymierer...; UNIKAT; Cena: 1950 zł
143
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144. LIPOWA k. Krakowa. Mapa biegu odcinka
Wisły w okolicy miejscowości Lipowa
nad Wisłą; rys. Zygmuntowski, 1826; rys.
kolor. (tusz i akwarela), st. bdb.; wymiary
arkusza: 340x213 mm; Ideal Skitze / des /
Weichsel Flusses / bei / Lipowa / zum Behuf
der Comissions / Verhandlung um 26ten / April
1826; UNIKAT; Cena: 950 zł
145. SIEDLEC, ILKOWICE k. Tarnowa. Bieg
Dunajca od miejscowości Siedlec na południu do Ilkowic na północy, zaznaczone
również dominium Parytń, Łęg, Bobrowniki; rys. inż. wodny Vu Kasovich (sygn.
w prawym dolnym rogu), 1810; oprac. znany austriacki inżynier Beneventus Losy von Losennau;
wyjątkowo rzadkie i niezwykle dokładnie odzwierciedlone zabudowania, zadrzewienie, linia brzegowa; w
prawym górnym narożniku
pieczęć lakowa (częściowo
wykruszona) i adnotacja:
Copies / mit dem Originale gleielslauland bestättige...; rys. kolor. (tusz i akwarela), st. bdb.,
lekkie naddarcia, rozdarcie
w środkowej części, zagięcia;
wymiary arkusza: 528x445
mm; Plan / des Wasserbaues
in der / Herrschaft Partyn / im
Jahre 810; UNIKAT;
Cena: 2900 zł

144

145

146

146. ŚMIŁOWICE, SIEROSŁAWICE k. Krakowa. Bieg
Wisły w okolicy Śmiłowic
i Sierosławic, sygn. autora
nieczyt., 1781; zaznaczone
mielizny, pastwiska, zarośla;
plan niezwykle dokładny
i staranny; rys. kolor. (tusz
i akwarela), st. bdb., ślady
złożeń, zagniecenia, żółtawe
zabrudzenia i nieznaczne
naddarcia; wymiary arkusza: 916x508 mm; PLAN / Von
einem Theil des Weichsel-Stroh
// mes samtdessen erzeugende
Inseln und Sand bänken, oberund unterhalb der Salz-Niederlaag / Sziroslawice genannt.
Geometrisch aufgenommen und
/ ausgemessen in Monath Septembris 781; UNIKAT;
Cena: 3000 zł
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147. BURZYŃSKI, ADAM PROSPER (1753-1830), biskup sandomierski, misjonarz, senator Królestwa
Polskiego; druk. Jchafner (?); nieznana odbitka wzorowana na obrazie Jana Feliksa Piwarskiego,
nienotowana w Katalogu Portretów...; lit. cz.-b., st. bdb., po fachowej konserwacji, delikatne żółtawe
zaplamienia; wymiary odbitki: 185x227 mm, wymiary arkusza: 297x374 mm; ADAM PROSPER
BURZYŃSKI / Biskup Sandomierski / Senator Krolestwa Polskiego; RZADKIE! [por. Katalog portretów...
604] Cena: 980 zł
148. DOROSZENKO, PETRO (1627-1698), hetman kozacki w latach 1665-1676; portret w owalnej
ramie wspartej na cokole, pochodzi z: Happel, Eberhard Werner: Historia moderna Europae, oder eine
Historische Beschreibung des heutigen Europae..., wyd. Matthäus Wagner, Ulm 1692; miedz. cz.-b., st. bdb.;
wymiary płyty: 182x310 mm; PETRVS DOROSZENCO / Cossacorum
Zaporoviensium / Generalis; [Katalog portretów... 1017] Cena: 1700 zł
149. FRYDERYK I PRUSKI (1657-1713), od 1688 r. elektor Brandenburgii
(jako Fryderyk III), od 1701 r. pierwszy król pruski; pochodzi z:
Hartknoch, Krzysztof, Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer
Historien..., Frankfurt-Lipsk-Królewiec 1684; portret sylwetkowy;
miedz. cz.-b., st. bdb., lekkie zardzewienia na krawędziach; wymiary
płyty: 167x275 mm; Der Durchlauchtigste Furstund Herz Herz Friderkh /
Marggrafs und Chur Prinz Zu Brandenburg in Preussen; Cena: 600 zł
150. KOSSAKOWSKI, JÓZEF (1738-1794), senator, biskup inflanckopiltyński, działacz polityczny, członek konfederacji grodzieńskiej w
1793 r., publicysta, powieściopisarz, komediopisarz i tłumacz; ryt. Józef
Holewiński; drzew. szt. cz.-b., st. db., zażółcone krawędzie, niewielki
ubytek papieru w górnej części prawego marginesu; wymiary ryciny:
98x125 mm; JÓZEF KOSSAKOWSKI / BISKUP INFLANDZKI; [Katalog
portretów... nie notuje] Cena: 450 zł
150
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151. KOZŁOWSKI, ks. SZYMON (1819-1899), biskup łucki i żytomierski (1883-1891), arcybiskup
mohylewski, rektor Akademii Duchownej w Petersburgu, biblista, popularyzator teologii; lit.
w zakładzie Maksymiliana Fajansa, Warszawa, ok. 1860; półpostać w owalu; lit. tonowana, st. bdb.,
po fachowej konserwacji; wymiary lit.: 143x171 mm, wymiary arkusza: 225x315 mm; KS. SZYMON
KOZŁOWSKI. / Rektor Rz: Kat: Duchownej Akademii, / PRAŁAT KATEDRY WILEŃSKIEJ; [Katalog
portretów... nie notuje] Cena: 480 zł
152. POTOCKI, STANISŁAW REWERA (ok. 1589-1667), senator, hetman polny koronny; portret w owalu,
pochodzi z: Gualdo-Priorato, Galeazzo, Historia du Leopoldo Cesare..., t. I, Wiedeń 1670; miedz. cz.-b.,
st. bdb., ciemna plama na prawym marginesie; wymiary płyty: 165x230 mm; POTOSKI GENERALE
DELLA CORONA DI / POLONIA CONTRO MOSCOVITI &c; [Imago Poloniae... H16/5, por. Katalog
portretów... 4206] Cena: 1150 zł
153. RADZIWIŁŁ, KRZYSZTOF MIKOŁAJ (1585-1640), wojewoda wileński, hetman wielki litewski; wyd.
Balthasar Moncornet, ok. 1650; portret w owalu, miedz. cz.-b., w górze i w dole zażółcenia, niewielkie
naddarcie dolnej krawędzi; wymiary płyty: 117x163 mm; Tres-haut & Tres-Puissant Seigneur Christophle
/ Radziuil par la Grace de Dieu...; [Katalog portretów... 4404] Cena: 1500 zł
154. SAPIEHA, PAWEŁ JAN (1609-1665), senator, podstoli litewski, wojewoda witebski i wileński, hetman
wielki litewski; portret w owalu, ryt. Cesare Laurentio (sygn. Cesare Laurentio Fece), ok. 1670; miedz.
cz.-b., st. bdb., lewa krawędź zażółcona; wymiary płyty: 165x228 mm; Sapietta Generale de Polacchi;
[Imago Poloniae... H17/13, Katalog portretów.... nie notuje] Cena: 1250 zł
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155. GÓRNY ŚLĄSK. 8 sekcji z widokami kopalni, godłem górniczym, wizerunkami
św. Barbary oraz górników w mundurze
i przy pracy; anonim, ok. 1910; chromolit.,
podklejona kartonem, st. bdb., lekkie przetarcia w środkowej części; wymiary: 388x507
mm; Boże chroń górnictwo. / Z Bogiem;
Cena: 6000 zł

155

156

156. HOŁDANOWICZ, LESZEK (ur. 1937). Plakat do filmu Requiem dla 500 tysięcy, realizacja: Jerzy
Bossak i Wacław Kaźmierczak, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych w Warszawie; plakat autorstwa
L. Hołdanowicza, współtwórcy polskiej szkoły plakatu, 1963; druk cz.-b., st. bdb., w kilku miejscach
minimalne naddarcia krawędzi; wymiary arkusza: 570x830 mm; Cena: 400 zł

157
158 159
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157. JANISZEWSKI, JERZY (ur. 1952). Solidarność, NSZZ Solidarność, Region Pomorza Zachodniego,
Polska’80; plakat autorstwa J. Janiszewskiego, 1980; druk kolor., st. bdb., plakat podwójnie złożony,
zażółcenia i niewielkie naddarcia krawędzi, niewielkie zabrudzenia i ślady wilgoci; wymiary arkusza:
842x588 mm; Cena: 300 zł
158. JASIŃSKI, SEWERYN. Caritas wzywa – ratujmy człowieka, Zakłady Graficzne Styl, Kraków 1947; druk
kolor., st. bdb., plakat kilkakrotnie złożony; wymiary arkusza: 710x1070 mm; Cena: 350 zł
159. JASIŃSKI, SEWERYN. Tydzień Miłosierdzia, od 5 X-12 X 1947, fot. H. Frączak, Zakłady Graficzne
Styl, Kraków 1947; druk kolor., st. bdb., plakat kilkakrotnie złożony, minimalne naddarcia krawędzi;
wymiary arkusza: 708x1080 mm; Cena: 350 zł

161

162

160. JODŁOWSKI, TADEUSZ (1925-2015). Plakat upamiętniający 15. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, 1943-1958 Bojownikom Getta Warszawy; plakat autorstwa T. Jodłowskiego (sygn. T.J.),
160
1958; druk kolor., st. db./bdb., uszkodzenia krawędzi,
z prawej str. rozległy ślad wilgoci; wymiary arkusza: 673x938 mm; Cena: 1800 zł
161. LIPIŃSKI, ERYK (1908-1991). Plakat do filmu Królewskie dzieci, reżyseria: Frank Beyer, produkcja
Defa, w rolach głównych: Annekathrin Bürger, Armin Müller Stahl, Ulrich Thein; plakat autorstwa
E. Lipińskiego, 1962; druk kolor., st. bdb., w kilku miejscach minimalne naddarcia papieru; wymiary
arkusza: 560x850 mm; Cena: 500 zł
162. MŁODOŻENIEC, JAN (1929-2000). Plakat do filmu według powieści Emila Zoli Wszystko dla pań,
reżyseria: Julien Duvivier, w rolach głównych: Gérard Philipe, Dany Carrel, Danielle Darrieux, plakat
autorstwa J. Młodożeńca, 1962; druk kolor., st. bdb., minimalne uszkodzenia krawędzi (głównie lewej),
w kilku miejscach prawie niewidoczne ubytki papieru; wymiary arkusza: 595x850 mm; Cena: 800 zł
163. OSTEN-OSTACHIEWICZ, HENRYK.
Zestaw 2 plakatów autorstwa Henryka
Osten-Ostachiewicza: 1) Międzynarodowy Dzień Głuchoniemych, 28 IX 1958
– wydruk próbny, w dole, na złożeniu,
niewielkie rozdarcie; 2) Światowa Federacja Głuchych / Międzynarodowy Dzień
Głuchoniemych – wersja ostateczna, odręcznie poprawiona data (28 IX 1958
zmieniono na 27 IX 1959), druk Dorgan,
w dole, przy prawej krawędzi niewielkie zaplamienie, powstałe w czasie od163
bijania grafiki; plakat otrzymał I nagroa-b
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dę w Międzynarodowym Konkursie na Plakat Światowej Federacji Głuchych, Bruksela 1958; sitodruk
kolor., oba plakaty w st. bdb., ze śladami złożeń, nieznaczne naddarcia na złożeniach, na verso doklejone współczesne, krótkie noty biograficzne autora; wymiary arkuszy: 503x704 mm; Cena: 950 zł
Henryk Ryszard Ostachiewicz (1911-1974), polski artysta malarz, plakacista. Mając rok zachorował na szkarlatynę,
w wyniku której stracił słuch. Uczęszczał do warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych oraz na
wieczorowe kursy malarstwa i sztuki stosowanej, organizowane
przez Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej. W 1929 r.,
po ukończeniu Instytutu, rozpoczął naukę w Szkole Rysunków
i Malarstwa im. K. Krzyżanowskiego, a następnie w Miejskiej
Szkole Sztuk Zdobniczych i malarstwa. Jednocześnie rozpoczął
studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom
w 1939). W czasie II wojny światowej służył w straży obrony
przeciwlotniczej w Warszawie w drużynie głuchoniemych, brał
też czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie przeniósł
się na stałe do Szczecina, gdzie został jednym ze współzałożycieli
Związku Polskich Artystów Plastyków w Szczecinie (1945 r.)
oraz inicjatorem utworzenia Koła Polskiego Związku Głuchych
(1949 r.), którego prezesem był w latach 1949-1954. W pracy
artystycznej specjalizował się w malarstwie sztalugowym
i grafice użytkowej, brał udział w wystawach ogólnopolskich
i międzynarodowych, otrzymał również wiele odznaczeń
państwowych.

164. RUMIŃSKI, TOMASZ (1930-1982). Polskie Linie Lotnicze
LOT Polish Airlines; plakat autorstwa T. Rumińskiego, 1961,
fot. Jerzy Proppe, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
164
RSW Prasa; druk kolor., st. bdb., plakat kilkakrotnie złożony,
minimalne zagniecenia i naddarcia krawędzi; wymiary arkusza:
672x980 mm; Cena: 700 zł

165 a-b

165. SOLIDARNOŚĆ. 3 plakaty, NSZZ Solidarność, Region
Pomorza Zachodniego, J. Bujnowski, 1981; druk kolor., st. bdb.;
wymiary arkuszy: 293x418 mm; Cena: 350 zł
166. WROCŁAW. Plakat teatru Liebicha, Wrocław 1918, Druckerei
Schenkalowsky; na plakacie wymienione nazwiska: Ernest
Thorn, Doley und Partner, Leo Morgenstern und Komp., Georg
Neumüller, Käte Loisset i in.; druk dwubarwny, podklejony
płótnem, st. bdb.; wymiary: 318x945 mm; Cena: 2500 zł

166
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167. Zestaw 2 plakatów: 1) Pierwszy efekt IX Zjazdu PZPR / obcięcie
racji żywnościowych!; sygn. KD, 1981; druk cz.-b., st. bdb., lekko
zażółcone krawędzie, delikatne zagniecenia; wymiary arkusza:
290x415 mm; 2) Mury jeszcze są nasze – Solidarność / „Zejdziemy
z murów, gdy wejdziemy na anteny i ekrany”, Ogólnopolska akcja protestacyjna na rzecz uspołecznienia środków
masowego przekazu – początek 17.XI.1981, wyd. NSZZ Solidarność – Reg. Pomorza Zachodniego, druk
kolor., st. bdb., lekko zażółcone, zagięte i minimalnie ponaddzierane krawędzie; wymiary arkusza:
425x294 mm; Cena: 300 zł

V

aria

168. ŁÓDŹ. Teatr Polski w Łodzi – program wodewilu Warszawiacy
w Ameryce Adolfa Philippa, w reżyserii Józefa Zaremby; druk
St. Książka, Łódź, przed 1915; na verso tekst w jęz. rosyjskim; druk
cz.-b., st. bdb., ślady złożeń i zagniecenia, kilka naddarć; wymiary
168
arkusza: 122x326 mm; Teatr Polski. Pod kierunkiem artystycznym Czesława
Janowskiego. Warszawiacy w Ameryce. Wodewil z tańcami i śpiewami...;
Cena: 120 zł

169 a-b
169. OSTRÓW WIELKOPOLSKI, PSARY. Zestaw 2 kwitów (druki z rękopisem): 1) rachunek
A. Szczepańskiego dla Pani Brodowskiej za 4 pary trzewików, 18 VI 1867, st. bdb., delikatne żółtawe
zabrudzenia, z lewej str. perforacja, wymiary arkusza: 171x213 mm; 2) rachunek Jacoba Fuchsa
dla Pana Brodowskiego z Psar, 1 VII 1867, druk. Heinrich Lindner, Wrocław, st. db., widoczne
zagniecenia, żółtawe zabrudzenia, drobne ubytki papieru (głównie z lewej str.), podniszczone
krawędzie, wymiary arkusza: 227x137 mm; Cena: 550 zł
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170. POLSKA. Tablica przedstawiająca drzewo genealogiczne potomków króla Jana III Sobieskiego,
pochodzi z włoskiego wyd., po 1789; miedz.
cz.-b., st. bdb., passe-partout, ślady wilgoci; wymiary arkusza: 245x185 mm; GENEALOGICA TAVOLA DELLA FAMIGLIA DI GIOVANNI SOBIESCKI;
Cena: 250 zł

170

171. SUWAŁKI. 120 numerów dziennika
Suwalkier Zeitung, wydawanego przez
wojska niemieckie; numery od 34 (9
VI 1918) do 158 (1 XI 1918) – brakuje
numerów 36, 58, 151 i 152; bieżące wieści
z życia miasta o funkcjonowaniu
wojennej administracji miejskiej, podwyżkach, drożyźnie, a także o wydarzeniach kulturalnych – rewelacyjny zapis życia codziennego w zajętych przez
wojska niemieckie w Suwałkach; informacje m.in. o papierni, molennie staroobrzędowców w Suwałkach, Kanale Augustowskim itp., ponadto wiadomości
z frontu i liczne reklamy; st. db., papier
mocno zażółcony, rozdarcia i pęknięcia,
miejscami nieznaczne ubytki papieru;
171
wymiary: 315x470 mm; NIEZWYKLE
CENNE ŹRÓDŁO DO HISTORII MIASTA W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ; Cena: 6500 zł
172. TOPOLSKI, FELIKS. Grafika autorstwa wybitnego
polskiego artysty, Feliksa Topolskiego, przedstawiająca
młodą kobietę, sygnowana, ok. 1940, tusz, akwarela,
st. bdb., passe-partout; wymiary arkusza: 403x454 mm;
bez tyt.; Cena: 2400 zł
Feliks Topolski (1907-1989), polski, malarz i rysownik.
Kształcił się w Warszawie, w Szkole Sztuk Pięknych
(pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego), następnie
przebywał we Włoszech, Francji i Londynie. Podczas II wojny
światowej zajmował się tematyką wojenną: malował m.in.
konwoje wojenne i powstawanie armii generała Andersa.
Po wojnie tworzył portrety pisarzy (Herberta George’a
Wellsa, Grahama Greene’a), polityków i innych znanych
osobistości. Malował także murale, a w 1938 r. zilustrował
nową edycję książek George’a Bernarda Shawa.

172

Varia

173

S trona;

61

174

173. WARSZAWA. Dyplom cechowy zaświadczający o wpisie do księgi czeladników, przyznany Zenonowi
Wyczółkowskiemu przez Urząd Starszych Zgromadzenia Powoźników i Kołodziei, Warszawa 1919;
lit. W. Główczewski, rys. St. Zwolanowski, projektował Feliks Łopieński; w dole podpisy członków
Zgromadzenia Rzemieślniczego; lit. tonowana z odręcznymi dopiskami, opraw. w ramę, st. sł.,
ślady złożeń, zabrudzenia i zażółcenia, ślady wilgoci, zagięcia, w górze rozdarcie; wymiary z ramą:
ok. 540x450 mm; Urząd Starszych Zgromadzenia Powoźników i Kołodziei w stołecznem mieście Warszawie
[...] Dyplom niniejszy, stwierdzony podpisami i wyciśnięciem pieczęci cechowej wydany zostaje p. Zenonowi
Wyczółkowskiemu; Cena: 480 zł
174. WARSZAWA. Świadectwo (nr 72) ukończenia przez kaprala Stanisława Mazgaja kursu Powszechnego
Uniwersytetu Korespondencyjnego, zorganizowanego dla podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza,
1935; pieczęć i podpis szefa Oddziału Wychowania Żołnierza i dyrektora PUK; druk kolor., st. db., ślady
złożeń, przebarwienia, podklejenia taśmą, na verso pieczęć i zabrudzenia; wymiary arkusza: 325x245
mm; Powszechny uniwersytet korespondencyjny. Warszawa aleja róż 2. Świadectwo. Dyrekcja Powszechnego
Uniwersytetu Korespondencyjnego stwierdza, że pan Mazgaj Stanisław, kapral przerobił w czasie od 1.XI.1934
do 1.X.1935 pełny kurs nauki obywatelskiej...; Cena: 450 zł

175 a-c
175. WARSZAWA. Zestaw 3 grafik autorstwa Paula E. Schneidera, powstałych ok. 1915: 1) chłopi
przy wozie, pod dolną ramką odręczna sygn. autora i opis, autolit. cz.-b., wymiary płyty: 258x151
mm; 2) w drodze na targ, w prawym dolnym rogu łączony inicjał, pod dolną ramką odręczna
sygn. autora i opis,
na verso detal architektoniczny (być może znak
własnościowy autora),
drzew. kolor., wymiary grafiki: 204x76 mm;
3) drodze na targ, w
prawym dolnym rogu
łączony inicjał, na verso
detal architektoniczny,
drzew. kolor., wymiary
grafiki: 119x82 mm; stan
wszystkich grafik bdb.;
176 a-c
[por. pozycja 83] Cena: 550 zł
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176. WARSZAWA. Zestaw 3 grafik autorstwa Paula E. Schneidera, powstałych ok. 1915: 1) 2 widoki na
wspólnej płycie, jeden odwrócony o 180o: a) widok na targ – Straßen-Markt (tyt. w dole, ołówkiem);
b) kolejka przed biurem informacji na dworcu w Warszawie – Reise-Ausweine (tyt. w dole, ołówkiem;
dodatkowo tyt. na płycie, w lustrzanym odbiciu), 1918, lit. cz.-b., wymiary płyty: 238x295 mm; 2) typ
polski, w lewym dolnym rogu łączony inicjał, w dole odręczna sygn. autora i opis, na verso detal
architektoniczny (być może znak własnościowy autora), autolit. cz.-b., wymiary arkusza: 193x282 mm;
3) żebraczka przed kościołem, w lewym dolnym rogu łączony inicjał, pod dolną ramką odręczna sygn.
autora i opis, drzew. kolor., wymiary grafiki: 84x12 mm; stan wszystkich grafik bdb.; [por. pozycja 83]
Cena: 850 zł

177 a-c

177. WARSZAWA, KOWNO. Zestaw 3 grafik autorstwa Paula E. Schneidera, powstałych ok. 1915:
1) tureccy żołnierze w lazarecie, lit. cz.-b., wymiary płyty: 256x148 mm; tyt. nad dolną ramką: Türk.
Soldaten in Lazarett; 2) portret oficera, brak sygn. autora, na verso detal architektoniczny (być może
znak własnościowy autora), lit. cz.-b., wymiary arkusza: 124x198 mm; 3) lit. cz.-b. przedstawiająca
wycinek z niezidentyfikowanej kowieńskiej gazety (Kownoer Straßenszene): fragmenty tekstu oraz
2 przekupki, brak sygn. autora, wymiary płyty: 115x235 mm; stan wszystkich grafik bdb.; [por. pozycja
83] Cena: 200 zł

178 a-b

178. WEJHEROWO, KASZUBY. Zestaw 2 rycin: 1) para kaszubska w odświętnych stronach – Cassuben in
ihrer Sonntags-Tracht, wymiary widoku: 83x150 mm; 2) Kaszubi w drodze na jarmark – Wanderungen
der Bauern nach den Jahrmärkten in den Preuss. Dörfern, wymiary: 153x83 mm; anonim, ok. 1825; akwf.
kolor., st. bdb.; BARDZO RZADKIE; Cena: 1200 zł

Varia
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179. WILNO. OD / Podprefektury Powiatu
Wileńskiego / DO / Obywateli tegoż Powiatu
Odezwa, i WW. JPP. Inspe // ktorom Parafialnym
/ ZALECENIE...; dokument datowany 25 XI
1812, Wilno, podpisany: Jan Xiążę Giedroyć
Podprefekt; jedna karta, tekst dwustronny;
w górze pierwszej strony dopisek odręczny:
Świniec W.M. Borzymowskiego; st. bdb.;
wymiary arkusza: ok. 225x380 mm;
NIEZWYKLE RZADKIE! Cena: 1950 zł
Dokument powstał w okresie wyprawy Wielkiej
Armii Napoleona Bonapartego przeciwko Rosji,
która rozpoczęła się od przekroczenia przez nią
Niemna w dniu 23 VI 1812 r. Po opanowaniu
ziem litewskich cesarz Francuzów wprowadził
tymczasową administrację na tych terenach.
Rozkazem dziennym z dnia 1 VII 1812 r. została
179 a-b
utworzona Komisja Rządu Tymczasowego
Wielkiego Księstwa Litewskiego w skład, której wchodzili: prezesi (Józef Sierakowski, Stanisław Sołtan, Dirk
van Hogendorp), sekretarz generalny (Józef Ignacy Kossakowski) i członkowie (Louis Pierre Édouard Bignon –
rezydent francuski, Franciszek Jelski, Aleksander Stanisław Potocki, Karol Prozor, Aleksander Antoni Sapieha,
Jan Śniadecki, Józef Sierakowski, Ignacy Tyzenhauz). Podporządkowana jej została administracja lokalna,
kierowana przez podprefektów w poszczególnych powiatach. W powiecie wileńskim podprefektem został Jan
ks. Giedroyć, autor tego pisma. Jego treść wiąże się ściśle z zadaniami, jakie przed administracją stawiał Napoleon
Bonaparte. Polegały one na zapewnieniu Wielkiej Armii aprowizacji i tworzeniu miejscowych oddziałów, które
miały walczyć u boku Francuzów. W piśmie wskazuje się na problemy związane z wyegzekwowaniem od
obywateli furażu, furmanek i podatków. Dopisek odręczny wskazuje na jakiegoś Borzymowskiego. Może być
to przedstawiciel rodziny z tego regionu. Wiadomo, że w XVII w. nazwisko takie nosili: Borzymowski Jan
(1610-1673) superintendent zborów i Borzymowski Jan (zm. 1687) konsenior wileński, kaznodzieja. Miejscowość
Świeniec (później znana jako Świniec, lit. Švenčius) to wieś obecnie położona na Litwie w gminie rejonowej
Soleczniki.

180. WILNO. OD / Podprefektury Powiatu
Wileńskiego / DO / Obywateli tegoż Powiatu
/
Nayprzód:
Kommissya...;
dokument
podpisany: Jan Xże Giedroyć Podprefekt Pttu
Wileńskiego – Zgodno z Protokułem świadczę
Dominik Szklennik Sekretarz, datowany 16 X
1812, Wilno; w dole pierwszej strony dopisek
odręczny: Do Świnica W.M. Borzymowskiem;
jedna karta, tekst dwustronny; st. bdb.;
wymiary arkusza: ok. 225x380 mm;
NIEZWYKLE RZADKIE! Cena: 1950 zł
Dokument odnoszący się do funkcjonowania
tymczasowej administracji utworzonej na
polecenie Napoleona Bonaparte na terenie
Powiatu Wileńskiego; jego część stanowi apel
do miejscowej szlachty o zaangażowanie się
w tworzenie Korpusu Żandarmów, odwołuje
180 a-b
się do jej polskości i patriotyzmu. Wystosowanie
takiego apelu można tłumaczyć oporami części ziemian przed jednoznacznym poparciem Napoleona Bonaparte.
Związane one były z niepewnością co do ostatecznego wyniku wojny, a być może także ze złudzeniami
co do przychylności dla polskiej szlachty władcy Rosji Aleksandra I (w jego otoczeniu przed 1812 r. odgrywał
znaczącą rolę Adam Jerzy Czartoryski, znany na Wileńszczyźnie jako osoba zasłużona dla rozwoju polskiej
oświaty i Uniwersytetu Wileńskiego). W dokumencie mowa także o problemach związanych z opodatkowaniem
produkcji alkoholu i zaopatrzeniem szpitali wojennych, oraz wykorzystaniem furmanek na cele publiczne.
Podpisany podprefekt należy do znanego rodu książęcego pochodzenia litewskiego: Giedroyciów herbu
Hippocentaurus. Jego znanym przedstawicielem był wówczas Józef Jan Giedroyć, który od VII 1812 r. służył
w 18. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego w randze podporucznika.
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181 a-b
182
181. WILNO. Zestaw 2 cz.-b. stal. przedstawiających: 1) ołtarz św. Kazimierza w katedrze wileńskiej –
GRÓB I OŁTARZ S.GO KAZIMIERŻA / W KAPLICY MARMOROWEY PRZY KATEDRŻE WILEŃSKIEY,
zagięcie prawego dolnego narożnika, wymiary ryciny: 81x120 mm; 2) św. Franciszek z Asyżu – portret
według obrazu autorstwa Franciszka Lekszyckiego, z kościoła św. Michała – Sy. Franciszek Seraficki.
/ PODŁUG OBRAZU ZNAYDUIĄCEGO SIĘ W KOŚCIELE S. MICHAŁA / PP: BERNARDYNEK
W WILNIE..., lekkie zabrudzenia marginesów, zagięcia górnych narożników, wymiary ryciny: 74x119
mm; rys. Antoni Oleszczyński, pochodzi z: Album de Vilna 4.ime Série, druk. Chardon ainé et Fils, 1850;
st. bdb.; Cena: 450 zł
182. WROCŁAW. Dokumentacja architektoniczna kamienic przy rynku – zestaw, w skład którego wchodzi:
1) 46 arkuszy przedstawiających widoki, plany i przekroje budynków; wśród autorów projektów:
R. Enders, bracia Paul Hans i Richard Ehrlich, prof. Nedelkowitz, Kurt Langer, Hermann Wahlich,
Hugo Ulbrich, Gotth. Kolbe (?); druk. cz.-b.; plany pochodzą z różnych wydawnictw, wszystkie
podpisane ręcznie w epoce, różne wymiary arkuszy: od 80x112 do 173x305 mm; 2) 2 cz-b. szkice,
anonim, 250x160 i 167x250 mm; 3) cz.-b. fot. w formie widokówki, pierwotnie podklejona sztywnym
papierem (teraz osobno), 135x87 mm; 4) odręczne architektoniczne opisy trzech kamienic przy rynku
(numery: 3, 19 i 27), datowane 1907 i 1908 r., ok. 210x330 mm; 5) 2 arkusze z odręcznymi notatkami,
jeden z datą a 4 XI 1922 (nota inwentarzowa), drugi bez daty (opis tablicy epitafijnej rodu Horningów
w kościele św. Magdaleny), 228x183 i 210x165 mm; st. bdb. i db.; Cena: 600 zł
183. WROCŁAW. Dyplom czeladnika
młynarskiego, ryt. Friedrich Gottlob Endler, datowany 13 VI 1799;
napis w owalu, powyżej panorama
Wrocławia, w górze herb miasta;
bogaty sztafaż o tematyce związanej z młynarstwem (młyny wodne,
snopy zboża); całość ujęta w ramę
w formie ozdobnego cokołu, na
marginesach 3 pieczęcie; dyplom
uzupełniony odręcznie; miedz. z
akwf. cz.-b., st. db., ślady złożeń
(miejscami podklejone od verso), zażółcenia; wymiary arkusza:
555x430 mm; Wir / Gescheworne
Eltesten und Jüngsten Meister / des
Löblichen Müller Sewerks der Königl.
Preußischen im / Herzogthum Schlesien...; [por. Ikonografia Wrocławia
215-218, 261] Cena: 2950 zł

183

Foto grafie
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184 a-c

184. WROCŁAW, PSARY. Zestaw 3 kwitów: 1) rachunek jubilera, G. Günthera, dla Pana Brodowskiego
z Psar, 15 I 18[...], na kwicie jest też data 7 VIII 1845; lit. G. Ertel; lit. z rękopisem, st. db., widoczne
zagniecenia, nieznaczne zabrudzenia, drobne ubytki papieru (głównie z lewej str.), podniszczone
krawędzie; wymiary arkusza: 235x147 mm; 2) rachunek Adolfa Sachsa dla Pana Brodowskiego z Psar,
28 V 1867; lit. z rękopisem, st. db., widoczne zagniecenia, delikatne przebarwienia, drobne ubytki
papieru (głównie z lewej str.); wymiary arkusza: 139x239 mm; 3) rachunek Adolfa Sachsa dla Pana
Brodowskiego z Psar, 17 I 1867; Lith. Inst. H. Scheffer, Wrocław; lit. z rękopisem, st. db., widoczne
zagniecenia, liczne drobne rdzawe plamki, drobne ubytki papieru (głównie z lewej str.), uszkodzenia
i naddarcia prawej krawędzi; wymiary arkusza: 230x287 mm; Cena: 750 zł

F

185 a-b

otografia
185. BRODNICA. Zestaw 7 cz.-b. fot., ok. 1930, przedstawiających widoki brodnickich zabytków: 1-2)
wieża zamku krzyżackiego, wymiary: ok. 235x175
mm; 3) Brama Chełmińska (Kamienna), wymiary: 121x160 mm; 4-5) kościół św. Katarzyny, wymiary: ok. 177x125 mm; 6-7) wnętrze kościoła
św. Katarzyny, wymiary: 129x177 mm; na verso
odręczne opisy; niektóre fot. z pieczęciami autora: Karl Heinz Clasen, historyk sztuki, specjalizujący się w gotyku, szczególnie zainteresowany
zamkami krzyżackimi, a także fotograf aktywny
w latach 20.; st. wszystkich fot. bdb.; Cena: 400 zł

186 a-c
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186. BYTOM. Zestaw 3 cz.-b. fot. przedstawiających widoki miasta: 1) dzisiejszy Plac Tadeusza Kościuszki
(dawniej Kaiser-Franz-Joseph-Platz); 2) Kopalnia Węgla Kamiennego Szombierki; 3) Rynek; anonim,
ok. 1925; na verso naklejone arkusze z opisem (maszynopis); wszystkie fot. w st. bdb., passe-partout;
wymiary fot.: 240x180 mm; Cena: 1200 zł

187 a-b
188 a-b
187. CHEŁMNO. Zestaw 7 cz.-b. fot., ok. 1925, przedstawiających kościół Wniebowzięcia NMP: 1-4) widoki
ogólne kościoła w różnych ujęciach; 5) jeden z portali; 6-7) widoki wnętrza (ołtarz); na verso odręczne
opisy; st. wszystkich fot. bdb.; wymiary: ok. 180x130 mm; Cena: 200 zł
188. CHEŁMŻA. Zestaw 4 cz.-b. fot., ok. 1925, przedstawiających konkatedrę św. Trójcy: 1-2) widoki
ogólne; 3-4) widoki wnętrza; na verso odręczne opisy; st. wszystkich fot. bdb., na verso miejscami
widoczne bardzo delikatne ślady wilgoci; wymiary: 129x178 mm; Cena: 150 zł

189 a-c
189. ELBLĄG, FISZEWO, JELONKI, STALEWO. Zestaw 11 cz.-b. fot., ok. 1925, przedstawiających:
1) pokój jednej z kamienic przy Rynku w Elblągu; 2) szpital św. Ducha w Elblągu, fot. Karl Heinz
Clasen (na verso pieczęć autora); 3) kamienica przy Rynku w Elblągu – korytarz; 4) wnętrze katedry
św. Mikołaja w Elblągu; 5) ołtarz w kościele św. Marii w Elblągu; 6) krużganek kościoła św. Marii;
7) sień jednej z kamienic w Elblągu, na verso odręczne opisy; 8) kościół (obecnie w ruinie) w Fiszewie,
na verso odręczny opis; 9) dom podcieniowy w Jelonkach, na verso odręczny opis; 10) podcieniowy
budynek szachulcowy w Stalewie; 11) wnętrze kościoła w Stalewie, na verso odręczne opisy;
st. wszystkich fot. bdb.; wymiary: od 113x161 mm do 180x129 mm; Cena: 580 zł

190

191

192

Foto grafie
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190. GDAŃSK. Bazylika Wniebowzięcia NMP, fot. Rudolf Theodor Kuhn, Gdańsk 1895; w lewym dolnym
rogu opis; fot. sepia, podklejona kartonem, st. bdb.; wymiary fot.: 265x199 mm; DANZIG. / No. 104.
DIE OBER-PFARRKIRCHE ZU ST. MARIEN. 1895; Cena: 420 zł
191. GDAŃSK. Długi Targ z ratuszem, anonim, ok. 1890; na verso opis; fot. sepia, podklejona kartonem,
st. bdb., minimalne zażółcenia krawędzi kartonu; wymiary fot.: 210x265 mm; Cena: 350 zł
192. GDAŃSK. Długie Pobrzeże, fot. Rudolf Theodor Kuhn, Gdańsk, ok. 1895; w lewym dolnym rogu
tłoczone nazwisko autora, na verso opis; fot. sepia, podklejona kartonem, st. bdb., minimalne zażółcenia
krawędzi i zagięcia narożników kartonu; wymiary fot.: 267x211 mm; tyt. odręcznie: Danzig. Lange
Brücke; Cena: 420 zł

193

194

195

196

193. GDAŃSK. Kościół św. Katarzyny, fot. Rudolf Theodor Kuhn, Gdańsk 1895; w prawym dolnym rogu
opis, na verso opis; fot. sepia, podklejona kartonem, st. bdb.; wymiary fot.: 203x274 mm; DANZIG. /
No. 129. DIE KATHARINENKIRCHE. 1895; Cena: 420 zł
194. GDAŃSK. Wielka Zbrojownia widziana od strony ulicy Piwnej, fot. Rudolf Theodor Kuhn, Gdańsk
1895; w prawym dolnym rogu opis; fot. sepia, podklejona kartonem, st. bdb.; wymiary fot.: 205x265
mm; DANZIG. / No. 128. DAS ZEUGHAUS O. S. 1895; Cena: 420 zł
195. GDAŃSK. Wieża Więzienna i Katownia, fot. Rudolf Theodor Kuhn, Gdańsk 1895; w prawym dolnym
rogu opis; fot. sepia, podklejona kartonem, st. bdb., niewielkie zabrudzenia i ślad wilgoci w dolnej części
kartonu; wymiary fot.: 202x272 mm; DANZIG. / No. 124. D. STOCKTHURM U. D. HAUPTWACHE.
1895; Cena: 420 zł
196. GDAŃSK. Złota Kamienica, anonim, ok. 1890; na verso opis; fot. sepia, podklejona kartonem, st. bdb.;
wymiary fot.: 207x281 mm; Cena: 420 zł

197

198 a-b

197. GLIWICE. Dawny hotel Haus Oberschlesien, obecna siedziba Urzędu Miejskiego, anonim, ok. 1910;
na verso naklejony arkusz z opisem (maszynopis); fot. cz.-b., st. bdb., passe-partout; wymiary fot.:
243x179 mm; Cena: 400 zł
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198. GOLUB DOBRZYŃ. Zestaw 4 cz.-b. fot., ok. 1920, przedstawiających widoki zamku krzyżackiego:
1) ruiny zamku (część z salą kapitularną), fot. dr Franz Stoedtner, wymiary: 171x224 mm; 2) sklepienie
kaplicy, wymiary: 210x142 mm; 3-4) widoki ogólne zamku, wymiary: 178x129 mm; na verso odręczne
opisy; wszystkie fot. w st. bdb.; Cena: 190 zł

199 a-b
200
199. KWIDZYN. Zestaw 9 cz.-b. fot., ok. 1920, przedstawiających: 1-3) wnętrze katedry św. Jana
Ewangelisty, wymiary: 128x177 mm, na verso odręczne opisy; oraz widoki zamku: 4-5) gdanisko,
fot. Karl Ernst Osthaus (na verso jednej fot. pieczęć), wymiary: ok. 170x120 mm; 6-9) widoki zamku
w różnych ujęciach, fot. Karl Heinz Clasen (na verso trzech fot. pieczęć autora), wymiary: 240x180
i 224x165 mm, na verso odręczne opisy; st. wszystkich fot. bdb.; Cena: 550 zł
200. LUTÓWKO (powiat sępoleński). Budynek mieszkalny nadleśniczego, fot. Eugen Rogorsch, Gdańsk,
ok. 1900 (na verso pieczęć atelier); w dole odręczna adnotacja z epoki; fot. cz.-b., oprawiona w ozdobione
tłoczonymi wzorami passe-partout, rdzawe zaplamienia, w górnej części niewielkie uszkodzenie;
wymiary fot. w świetle passe-partout: 218x168 mm; Cena: 450 zł
201. MALBORK. Zestaw 7 cz.-b.
fot., ok. 1925, przedstawiających
widoki ogólne zamku w różnych
ujęciach; na verso jednej z fot.
pieczęć autora, Karla Heinza
Clasena; na verso odręczne
opisy; st. bdb., część zdjęć –
późniejsze odbitki, na jednej
z fot. wada kliszy; wymiary:
ok. 180x125 mm; Cena: 200 zł
201 a-b

202 a-b

202. MALBORK. Zestaw 7 cz.-b. fot.,
ok. 1925, przedstawiających widoki miasta i zamku w różnych
ujęciach: 1) widok części miasta; 2) część miasta z ratuszem;
3) Kapitularz na zamku; 4) jeden
z zamkowych korytarzy; 5) kościół zamkowy; 6) widok ogólny
zamku; 7) wnętrze kościoła św.
Jana Chrzciciela; fot. prawdopodobnie Karl Heinz Clasen; na
verso odręczne opisy; st. bdb.,
część zdjęć – późniejsze odbitki;
wymiary 6 fot.: ok. 180x130 mm,
wymiary 1 fot.: 119x156 mm;
Cena: 150 zł

Foto grafie
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203. MALBORK. Zestaw 7 cz.-b. fot.,
ok. 1930, przedstawiających zamek i jego wnętrza: 1) Letni Refektarz; 2) Zimowy Refektarz;
3) widok ogólny zamku;
4) szczyt infirmerii, fot. Karl
Heinz Clasen (na verso pieczęć
autora); 5) studnia na dziedzińcu Zamku Wysokiego; 6) podziemia zamkowe; 7) Refektarz
Konwentu na Zamku Wysokim,
w kilku miejscach uszkodzenia
kliszy; na verso odręczne opisy;
wszystkie fot. w st. bdb.; wymiary: ok. 235x180 mm; Cena: 290 zł

203 a-b

204. MAZURY, ŻUŁAWY,
KAMIENSKOJE (ros. Каменскоe, niem. Saalau). Zestaw 12
cz.-b. fot., ok. 1925, przedstawiających w większości niezidentyfikowane budynki i miejsca na
Warmii i Mazurach: 1) drewniana chata; 2) kościół ewangelicki
(?); 3) romański portal kościoła;
4) witraże w prezbiterium go204 a-b
tyckiego kościoła; 5) krużganek
z płytami nagrobnymi; 6) wnętrze kościoła ewangelickiego – widok na ołtarz ambonowy; 7) wnętrze kościoła z barokowym ołtarzem i malunkami na stropie; 8) dom podcieniowy; 9-10) dwie fot. przedstawiające wnętrze kościoła;
11) widok fragmentu zamku krzyżackiego w Kamienskoje (ros. Каменскоe, niem. Saalau); 12) pozostałości zamku krzyżackiego w Niekrasowie (?), ros. Некрасово, pol. Szaki; na verso części zdjęć
odręczne opisy, wszystkie fot. w st. bdb.; wymiary wszystkich fot.: ok. 128x177 mm; Cena: 250 zł
205. MŁYNARY (powiat pasłęcki).
Zestaw 3 fot., przedstawiających
wnętrza domu mieszkalnego,
ok. 1925; na verso odręczne
opisy; fot. cz.-b., st. bdb.; wymiary: 180x130 mm; Cena: 250 zł

205

207

206

208

206. NIDZICA. Zestaw 3 cz.-b. fot.,
ok. 1925, przedstawiających
widoki zamku: 1) widok od południowego-zachodu, fot. Karl
Heinz Clasen (na verso pieczęć
autora), wymiary: 236x173 mm;
2-3) widoki od południowego-zachodu i od południa; na
verso odręczne opisy; st. bdb.;
wymiary: 177x129 mm;
Cena: 180 zł
207. OLSZTYN. Zestaw 4 cz.-b. fot.,
przedstawiających Zamek Kapituły Warmińskiej w różnych
ujęciach, fot. Karl Heinz Clasen
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(na verso jednej fot. pieczęć autora), ok. 1925; na verso odręczne opisy; st. wszystkich fot. bdb.; wymiary: ok. 240x180 mm; Cena: 380 zł
208. PELPLIN. Zestaw 3 cz.-b. fot., ok. 1925, przedstawiających: 1) bazylikę katedralną Wniebowzięcia
NMP; 2-3) krużganki klasztoru cysterskiego; na verso odręczne opisy; st. bdb.; wymiary wszystkich
fot.: 129x176 mm; Cena: 110 zł

210
209
209. PŁYTNICA (powiat szczecinecki). Młodzi Eberhard i Kurt Wendroth przed chatką myśliwską, 1901;
w dole odręczny opis z epoki; fot. cz.-b., st. bdb., passe-partout, rdzawe plamki; wymiary w świetle
passe-partout: 220x170 mm; Cena: 790 zł
210. POLSKA. Dworek w niezidentyfikowanej miejscowości, na verso odręcznie data: 28.VI.1912;
fot. cz.-b., st. bdb., passe-partout, rdzawe plamki; wymiary w świetle passe-partout: 219x168 mm;
Cena: 50 zł

211

212 a-b

211. RADZYŃ CHEŁMIŃSKI. Zestaw 3 cz.-b. fot., ok. 1925, przedstawiających:
1) kościół św. Anny, wymiary: 129x177 mm; 2-3) ruiny zamku krzyżackiego,
fot. Karl Heinz Clasen (na verso pieczęcie autora), wymiary: 234x168
i 243x173 mm; na verso odręczne opisy; st. bdb.; Cena: 190 zł
212. RESZEL. Zestaw 8 cz.-b. fot., przedstawiających widoki zamku i kościoła
św. Apostołów Piotra i Pawła w różnych ujęciach; fot. Karl Heinz Clasen
(na verso pięciu fot. pieczęcie autora), ok. 1925; na verso odręczne opisy;
st. bdb., na jednej z fot. kilka narysowanych ołówkiem linii; różne
wymiary: od 167x118 do 239x180 mm; Cena: 420 zł
213. ŚWIECIE. Zestaw 2 cz.-b. fot., ok. 1925, przedstawiających: 1) zamek
krzyżacki; 2) kościół farny; na verso odręczne opisy; st. obu fot. bdb.;
wymiary: 178x129 mm; Cena: 150 zł
213

Foto grafie
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214. ŚWIĘTA LIPKA. Zestaw 4 cz.-b.
fot., ok. 1925, przedstawiających
Bazylikę Nawiedzenia NMP:
1-2) widoki ogólne; 3) widok na
ołtarz; 4) krużganek; na verso
odręczne opisy; st. wszystkich
fot. bdb.; wymiary wszystkich
fot.: 178x129 mm; Cena: 150 zł
214

215

215. WARSZAWA. Park Łazienkowski, fot. Jan Bułhak, Wilno, przed
1939; w prawym dolnym rogu
tłoczona sygn. autora; fot. cz.-b., naklejona na tekturę, karta
opatrzona na verso pieczęciami;
st. bdb.; wymiary fot.: 154x115
mm, wymiary arkusza: 240x320
mm; Cena: 120 zł

216. WOJ. KUJAWSKOPOMORSKIE. Zestaw 6 cz.-b.
fot., ok. 1925, przedstawiających:
216
217
1-2) widok ogólny i wnętrze
(stalle) kościoła św. Mikołaja
w Grudziądzu; 3) drewniany kościół św. Maksymiliana Kolbego w Jarantowicach; 4) kościół św. Jana
Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej; 5-6) wnętrza kościoła św. Jana i kościoła św. Jakuba w Toruniu;
na verso odręczne opisy; st. fot. bdb. i db. (w dole jednej fot. rozdarcie, podklejone od verso); wymiary
wszystkich fot.: ok. 128x177 mm; Cena: 150 zł
217. WOJ. POMORSKIE. Zestaw 6 cz.-b. fot., ok. 1925, przedstawiających: 1) widok zamku krzyżackiego
w Bytowie; 2) widok zamku krzyżackiego w Gniewie; 3) wnętrze kolegiaty św. Mateusza Apostoła
w Nowym Stawie, w górnej części wada kliszy; 4) wnętrze kościoła św. Mateusza w Starogardzie
Gdańskim; 5) wnętrze kościoła farnego Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie; 6) kościół Zwiastowania
Pana w Żarnowcu; na verso odręczne opisy; st. wszystkich fot. bdb.; różne wymiary: od 128x177 mm
do 240x180 mm; Cena: 280 zł
218. WOJ. WARMIŃSKOMAZURSKIE. Zestaw 18 cz.-b.
fot., ok. 1925, przedstawiających:
1) wnętrze kościoła św. Andrzeja Apostoła w Barczewie;
2) wnętrze kościoła św. Jana
Ewangelisty i Opatrzności Bożej
w Bartągu; 3) wnętrze kościoła
św. Jana Ewangelisty i MB Częstochowskiej w Bartoszycach
– widok na organy; 4) kościół
św. Jana Chrzciciela w Bezław218 a-b
kach; 5) Bazylika Najświętszego
Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście; 6-9)
widoki ogólne i widok wnętrza
(stalle) katedry we Fromborku;
10) kościół ewangelicki w Jerutkach; 11) drewniany kościół (rozebrany w 1928 r.) w Księżym Lasku;
12-13) wnętrza kościoła w Nowicy; 14) kościół św. Jana Chrzciciela w Ornecie; 15) kościół w Pęciszewie (zniszczony w czasie II wojny światowej); 16) kościół Chrystusa Króla w Sątocznie; 17) kościół
św. Jodoka w Sątopach; 18) kościół ewangelicko-augsburski w Szczytnie; na verso odręczne opisy;
wszystkie fot. w st. bdb.; wymiary: od 105x147 mm do ok. 128x177 mm; Cena: 550 zł
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Diap ozy t ywy

iapozytywy

Diapozytyw (przezrocze, slajd) – pozytywowy obraz (cz.-b. lub kolor.) naniesiony na materiał
przezroczysty lub wytworzony w jego wnętrzu. Aby móc go obejrzeć konieczne jest wykorzystanie
światła przechodzącego (można użyć rzutnika lub oglądać w prześwicie). Najczęściej diapozytywy
występują w postaci błon fotograficznych, rzadziej w postaci płyt szklanych lub z tworzyw sztucznych.
Prezentowane poniżej diapozytywy mają formę szklanych płytek. Wykonał je wejherowski fotograf,
Augustyn Ziemens, Holender z pochodzenia, który na przełomie XIX/XX w. prowadził w Wejherowie
znany zakład fotograficzny oraz drogerię Minerwa.

219 a-c
219. WEJHEROWO. Zestaw 4 diapozytywów, przedstawiających: 1) karczmę Pod Czerwonym Kogutem,
10 XI 1904; 2) kobietę stojącą przy pianinie, 1908; 3) leśniczówkę w Pętkowicach koło Wejherowa,
2 VIII 1901; 4) sieci rybackie na jeziorze, 1903; st. bdb.; wymiary: ok. 180x130 mm; Cena: 200 zł

T

220 a-g

eki, albumy, atlasy

Teki, albumy, atl asy
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220. BUŁHAK, JAN, Wilno (tyt. okładkowy). Teka zawierająca 21 cz.-b. fot. przedstawiające widoki
Wilna: ul. Zamkowa, Uniwersytet (2 fot.), Skopówka, kościół św. Anny, Góra Trzykrzyska, Zaułek
Bernardyński, kościół bernardynów, Pałac Słuszków (2 fot.), katedra (2 fot.), kaplica św. Kazimierza
w katedrze, kościół św. Piotra i Pawła (3 fot.), kościół św. Jana, Cmentarz na Rossie, a także Matka
Boska Ostrobramska i pejzaże kresowe (2 fot.); Wilno, przed 1939; każda fot. (poza ostatnią) podklejona
tekturą o wymiarach ok. 250x330 mm, wymiary fot.: ok. 165x115 mm, wymiary fot. obrazu Matki
Boskiej Ostrobramskiej: 227x282 mm; na wszystkich fot. i tekturach tłoczona sygn. autora, ponadto
każda karta opatrzona na verso pieczęcią z opisem; oryginalna teka z szyldzikiem, sztywna, płócienna,
ze złoconym i tłoczonym tyt. i sygn. autora; format: 4o; Cena: 7500 zł
221. CHATELAIN, HENRI ABRAHAM i ZACHARIAS (wyd.);
GUEUDEVILLE,
NICOLAS
(oprac.), Atlas historique, ou Nouvelle introduction a l’Histoire, à la
Chronologie & à la Géographie Ancienne & Moderne..., tom II, Freres
Chatelain Libraires, Amsterdam
1708; bardzo ozdobna str. tyt.;
zawiera 41 tablic, przedstawiających m.in. drzewo genealogiczne rodu von Anhalt-Zerbst,
z którego wywodzi się caryca
Katarzyna II – GENEALOGIE DE
LA MAISON D’ANHALT, SES
DIFFERENTES
BRANCHES,
SES TITRES, SES ARMES, ET
SES ALLIANCES, a także mapę
Śląska, Czech, Moraw i Łużyc –
CARTE DU ROYAUME DE BO221
HEME, LA CHRONOLOGIE DE
SES ROIS, LES ETATS DE SILESIAE, MORAVIAE, ET LUSACE; 90 + 92 nlb. str. + 41 tablic, st. bdb.,
brzegi kart barwione, ślady kornika, oprawa twarda, skórzana z płóciennymi narożnikami, przetarcia,
grzbiet z szyldzikiem, lekkie spękania; format: folio; Cena: 6000 zł
222. GENÉE, RUDOLPH (tekst), GRETH,
JULIUS oraz GOTTHEIL, JULIUS
(rys. i lit.), Danzigs alterthümliche
Gebäude. In artistischer und historischer Bedeutung dargestellt, druk.
A.W. Kafemann, wyd. Theodor Bertling, Gdańsk 1857; zawiera tekst
autorstwa R. Genée, poświęcony
przedstawionym miejscom i urbanistyce Gdańska, a także 26 tonowanych
lit. autorstwa J. Gretha i J. Gottheila,
przedstawiających
reprezentacyjne
budowle Gdańska: 1) Brama Mariacka – DAS FRAUENTHOR IN DANZIG; 2) Dom Angielski – DAS ENGLISCHE HAUS IN DANZIG; 3) Wielka
222
Zbrojownia od str. ulicy Piwnej – DAS
ZEUGHAUS IN DANZIG; 4) Ratusz
Starego Miasta – DAS ALTSTÄDTISCHE RATHHAUS. (STADT- UND KREIS GERICHT); 5) kościół św.
Trójcy z kaplicą św. Anny – DIE ST. TRINITATIS-KIRCHE IN DANZIG mit der St. Annen Kirche; 6) Brama
Wysoka – DAS HOHE THOR IN DANZIG; 7) Ratusz Głównego Miasta – DAS RECHTSTÄDTISCHE
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RATHHAUS; 8) kościół św. Piotra i Pawła – DIE KIRCHE ZU ST PETER UND PAUL; 9) Dwór Artusa –
DER ARTUSHOF; 10) Złota Kamienica – PRIVATHAUS AUF DEM LANGENMARKTE; 11) kościół św.
Mikołaja oo dominikanów – DIE ST. NICOLAI [DOMINIKANER] KIRCHE; 12) kościół św. Brygidy –
DIE ST. BRIGITTEN-KIRCHE; 13) wnętrze Bazyliki Mariackiej – DIE ST MARIENKIRCHE IN DANZIG.
innere Ansicht; 14) widok ogólny Bazyliki Mariackiej – DIE ST MARIENKIRCHE IN DANZIG. äussere
Ansicht; 15) Dom Cechu Młynarzy – MÜLLER-GEWERKSHAUS; 16) Żuraw – DAS KRAHNTHOR IN
DANZIG; 17) kościół św. Katarzyny – DIE ST: KATHARINEN-KIRCHE IN DANZIG; 18) kościół św.
Bartłomieja – DIE ST: BARTHOLOMÄUS-KIRCHE IN DANZIG; 19) wnętrze klasztoru franciszkanów
– DAS ST: FRANZISKANER KLOSTER IN DANZIG; 20) widok miasta z Biskupiej Górki – DANZIG
vom Bischofsberge gesehen; 21) Nowy i Stary Sąd Miejski – DAS NEUE UND ALTE STADTGERICHT IN
DANZIG; 22) kościół św. Jana – DIE ST. JOHANNIS-KIRCHE IN DANZIG; 23) wnętrze kościoła św.
Mikołaja oo dominikanów – DIE DOMINIKANER-KIRCHE IN DANZIG; 24) ulica Mariacka – DIE
FRAUENGASSE IN DANZIG (tyt. na doklejonym arkusiku); 25) wnętrze restauracji Rathsweinkeller
– DER RATHSWEINKELLER IN DANZIG; 26) wnętrze Dworu Artusa – DAS INNERE DER ARTUSHOFES IN DANZIG; 30 str. + XXVI tablic; st. db., charakterystyczne zażółcenia (miejscami mocne),
nieznaczne ślady wilgoci, jedna z tablic osobno, blok poluźniony, oprawa twarda, półskórek, poprzecierana, grzbiet niekompletny; format: 4o; Cena: 4850 zł

223

224

223. LWÓW. Lwów-Lemberg, bez daty [ok. 1900?], bez miejsca wydania; album 16 światłokopii w sepii,
przedstawiających widoki miasta: 1) widok ogólny; 2) teatr; 3) katedra św. Jerzego; 4) sejm; 5) Plac
Mariacki; 6) kasyno narodowe; 7) kościół Bernardynów; 8) ratusz; 9) pomnik Sobieskiego; 10) Kasa
Oszczędności i Grand Hotel; 11) dworzec; 12) pomnik Kilińskiego; 13) klasztor Karmelitanek bosych;
14) kaplica Boimów; 15) Plac Kapitulny; 16) Park Kilińskiego; opisy w jęz. polskim i niemieckim;
16 tablic z bibułkami, st. bdb., okładka miękka, spięta sznurem, kilka bibułek osobno (w jednym
miejscu bibułki brak); format: 8o; Cena: 750 zł
224. POZNAŃ. Sammel-Atlas Photocol Album XIV. Posen. Geographie, Geschichte, Literatur, Kunst- und
Vorlagsanstalt Photocol, Monachium, po 1888; XIV tom cyklu, album widoków Prowincji Poznańskiej:
na 44 polach rozmieszczonych na 12 kartach, wklejone łącznie 44 niewielkie chromolit. przedstawiające
widoki następujących miast: Krępa (?), Poznań (3 widoki), Września, Strzałkowo, Środa Wlkp.,
Gostyń, Koźmin, Pleszew, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów (2), Kępno, Podzamcze, Odolanów, Krotoszyn
(2), Leszno (2), Wschowa (2), Wolsztyn, Babimost, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp., Międzyrzecz,
Gościków-Paradyż, Szamotuły, Wieleń, Chodzież, Bydgoszcz (3), Inowrocław, Kruszwica (2), Strzelno,
Mogilno, Gniezno (2), Trzemeszno, Antonin i Opalenica; na pierwszej str. niewielki owalny portret
króla Wilhelma II Hohenzollerna; st. bdb., nieznaczne zabrudzenia i odbarwienia, oprawa twarda,
płócienna, z tłoczeniami, lekko
przetarta; wymiary lit.: ok. 80x50
mm, format: 4o; Cena: 900 zł
225. PRUSY WSCHODNIE. Album
fot. relacjonujących podróże po Prusach Wschodnich w połowie lat. 30.
XX w.; zawiera ok. 200 cz.-b. fot.,
widokówek, wycinków z gazet w
różnych formatach, przedstawiających m.in. Królewiec (obecnie
Kaliningrad, ros. Калининград),

225 a-b

Teki, albumy, atl asy
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Koronowo (obecnie Zielenogradsk, ros. Зеленоградск), Czerniachowsk (ros. Черняховск), Jantarnyj
(ros. Янтарный), Svetlogorsk (ros. Светлого́рск), Tannenberg, Sopot, Nidę, Rybaczij (ros. Рыба́чий),
Mierzeję Kurońską, Oliwę i Gdańsk; fot. zamieszczone na 21 kartach, na przedniej wyklejce wklejona
niewielka mapa Prus Wsch. (Mittelbachis Neueste Specialkarte der Prov. Ostpreussen; z rozdarciami oraz
odręcznymi opisami i oznaczeniami, wymiary: 805x1150 mm), na tylnej – duża, składana mapa Prus
Wschodnich (rozdarcia, odręczne oznaczenia); dodatkowo na ostatniej karcie wklejone liczne wycinki
prasowe, m.in. z Ostpreußisches Tageblatt, Königsberger Allgemeine Zeitung, Berliner Illustrierte Nachtausgabe; st. db., wszystkie karty luźne (brak sznura spinającego), ubytki papieru, oprawa twarda, płócienna, z przetarciami i lekkimi zabrudzeniami; format albumu: folio; UNIKAT! Cena: 1200 zł
226. SOŁTAN, ALEKSANDER. Warszawa w autolitografiach Aleksandra Sołtana, teka zawierająca 7 cz.-b. autolitografii: 1) Syrena; 2) Plac
Zamkowy; 3) Barbakan; 4) Łazienki – pałac;
5) Rynek Staromiejski; 6) Podwórko na Piwnej;
7) Ogród Saski; każda grafika w passe-partout, z odręcznym opisem i sygn. autora,
na okładce szyldzik z tłoczoną Syrenką Warszawską; st. bdb., okładka lekko zażółcona;
format teki: 8o, wymiary grafik: ok. 85x115
226
mm; Cena: 500 zł

227 a-b

227. TORUŃ. Teka zawierająca 20 cz.-b. fot. przedstawiających m.in. widoki Torunia: 1) Bydgoskie
Przedmieście – In der Bromberger Vorstadt; 2) Krzywa Wieża – Der „Schiefe” Turm; 3) Pałac Dąmbskich
przy ul. Żeglarskiej 8 – Haus Seglergasse 8.; 4) Kamienica pod Gwiazdą – Haus Altstädtischer Ring 35.;
5) reprodukcja planu miasta autorstwa Meriana – Thorn um 1640; 6) portal kościoła św. Jakuba –
Portal der Jakobskirche; 7) kościół św. Jakuba – Jakobskirche; 8) widok miasta z wieży ratuszowej – Blick
vom Rathausturm; 9) detal architektoniczny z ratusza – Ausschnitt aus einem Rathausbild; 10) Ratusz
Staromiejski – Das Rathaus; 11) Brama Mostowa – Das Brückentor; 12) gdanisko toruńskiego zamku –
Der Danzker; 13) widok z Bramy Żeglarskiej na katedrę św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty –
Blick durch das Seglertor auf die Johanniskirche; 14) reprodukcja portretu Mikołaja Kopernika – Nikolaus
Kopernikus (geb. 1473, gest. 1543); 15) przywilej chełmiński (zdjęcie dokumentu) – Die Kulmer Handfeste
von 1251; 16) widok Torunia znad Wisły – Blick auf die Altstadt vom linken Weichselufer; 17) fragment
murów zamkowych – Die Ordensburgruine; 18) spichrz – Speicher im alten Thorn; 19) rekonstrukcja zamku
krzyżackiego według Conrada Steinbrechta – Versuch einer Rekonstruktion des Deutschordensschlosses.
Nach Steinbrecht, nieznaczny ubytek w lewym górnym rogu; 20) plan miasta z odręcznie zaznaczona
trasą – bez tyt.; wszystkie (poza dwiema) fot. podklejone w górnej części sztywnym papierem,
na verso niektórych z nich pieczęć: Presse-Photo Kurt Grimm, Nürnberg..., na verso arkusza papieru
opisy, wszystkie arkusze umieszczone w teczce z miękkiej tektury (na okładce tłoczony herb Torunia);
st. fot. bdb., st. teki db. (rozdarcia, przetarcia, zażółcenia); format arkuszy: 240x320 mm, wymiary fot.:
ok. 235x170 mm; Cena: 950 zł
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228 a-d

228. VOGELER, HEINRICH, Aus dem Osten. 60 Kriegs-Zeichnungen aus dem Kriegsgebiet Karpathen GalizienPolen, Russland von Heinrich Vogeler, Worpswede, oprac. Nationalen Verlag, Charlottenburg-Berlin,
1916; ryt. Otto Felsing, egzemplarz nr 19, pochodzi z limitowanej edycji 100 ręcznie numerowanych
i sygnowanych przez artystę egzemplarzy; widziany oczami artysty zapis działań wojennych w Galicji
i na terenie zaboru rosyjskiego na przełomie 1914 i 1915 r.; zawiera 60 cz.-b. miedz. wykonanych
techniką wgłębną.
Johann Heinrich Vogeler (1872-1942), niemiecki malarz, pisarz, myśliciel (utopista, pacyfista) i komunista. Mąż
Zofii Marchlewskiej, córki polskiego komunisty Juliana Marchlewskiego. Po zdobyciu władzy przez Adolfa
Hitlera wyjechał do ZSRR. Działał w otoczeniu niemieckich komunistów, zgrupowanych wokół Wilhelma
Piecka. W okresie wielkiej czystki został oszczędzony, podobno przez wzgląd na fakt, iż jego teściem był Julian
Marchlewski. W 1941 r. po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej został ewakuowany do Kazachstanu, gdzie
pracował przy budowie tamy i zmarł z wycieńczenia.
Teka została zadedykowana generałowi piechoty Friedrichowi von Gerokowi, komendantowi XXIV korpusu
rezerwy armii niemieckiej, operującego z terenu Galicji. Drogi artysty bardzo często przecinały się z oddziałami
legionowymi – przebywał w tych samych miejscowościach (Wołowe Pole, Sołotwina, Rokitna, Kostiuchnówka).
Nieznane szerzej źródło ikonograficzne do historii Legionów Polskich.

1) karpacka wioska Pereslö – Karpathendorf Pereslö; wieś znajdowała się na Rusi Zakarpackiej, należącej
wówczas do Węgier, stąd jej nazwa; w okolicach Pereslö na linii Oekörmezzö – Zugo walczyły
oddziały podzielonej II Brygady Legionowej pod dowództwem płk. Durskiego; 2) kolumna zwierząt
pociągowych na stoku karpackim – Tragtierkolonne beim Anstieg (Karpathen); 3) modlący się Żyd
w karpackiej wiosce – Betender Jude in einem Karpathendorf; 4) chowanie poległych – Schließung eines
Grabes (Karphaten); podobne pochówki dotyczyły poległych żołnierzy legionowych walczącej na tej linii
frontu blisko przez miesiąc od I do II 1915 r. 5) stajnia dla chorych zwierząt pociągowych w Oekörmezzö
(Wołowe Pole) – Stall für erkrankte Tragtiere in Oekörmezzö; 6) miejscowość Oekörmezzö (Wołowe Pole)
w Karpatach węgierskich (dziś Ukraina) – Oekörmezzö in den ungarischen Karpathen; na linii Oekörmezzö
– Zugo przez miesiąc walczyły oddziały II Brygady Legionowej pod dowództwem płk. Durskiego,
później przesunięte do walk na Bukowinie; 7) odbiór zaopatrzenia w Oekörmezzö (Wołowe Pole)
– Verpflegungsempfang in Oekörmezzö; 8) wiosna w karpackiej dolinie – Frühling in einem Karpathental;
9) węgierskie bydło rzeźne – Ungarisches Schlachtvieh; 10) kwatera brygady zniszczona przez Rosjan
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w Różance Wyżnej – Von den Russen zusammengeseschossenes Brigadequartier in Rozankawyzna; Różanka
Wyżna leży na terenie dzisiejszej Ukrainy 65 km na południowy zachód od Stryja, nieopodal szczytu
Czyrak, zwanym też Magej o wysokości 1283 m (patrz ilustr. 12-14); 11) groby strzelców górskich
na zboczu pod Różanką Wyżną – Graben der Schneeschuhläufer an der Talsperre in Rozankawyzna;
12) niemiecka piechota na pozycjach pod Czyrakiem – Deutsche Infanterie hinter den Stellungen am
Czyrak; 13) groby żołnierzy pod naszym okopem pod Czyrakiem – Soldatengräber hinter unserem
Graben am Czyrak; 14) Rosyjski okop pod Czyrakiem ze schronem antybombowym – Russischer Graben
am Czyrak mit bombensicherem Unterstand; 15) rosyjskie pozycje na grzbiecie Karpat (kozły hiszpańskie
w kształcie gwiazd, mające szybko zablokować dostęp do wąskich okopów) – Russische Stellungen
auf dem Karpathenkamm (sternförmige spanische Reiter, um schmale Grabenstücke schnell unpassierbar zu
machen); 16) Haubice podczas pościgu za Rosjanami (Karpaty) – Haubitzen auf dem Verfolgungsmarsche
hinter den Russen (Karpathen); 17) austriackie umocnienia w przełęczy wyszkowskiej – Österreichische
Unterstände am Viscow-Paß; 18) Przełęcz Wyszkowska, las całkowicie zniszczony przez ogień
maszynowy i piechoty – Der Viscow-Paß, ein von Maschinen- und Infanteriegewehrfeuer völlig zersplitterter
Wald; w okolicy rzeki Mizuńka (oznaczona przez artystę); 19) ruiny wsi spalonej przez wycofujących
się Rosjan – Rest eines Dorfes von den abziehenden Russen verbrannt; opisana przez artystę jako Solotwina;
w okolicach Sołotowiny walczył w X 1914 r. 4 batalion 2 pułku piechoty Legionów Polskich; 20) rosyjskie
schrony w lesie w okolicy frontu pod Czyrakiem – Russische Unterstände im Walde hinter der Czyrakfront;
21) rosyjskie stanowisko oficerskie pod frontem pod Czyrakiem – Russischer Offfiziersunterstand hinter
der Czyrakfront; 22) rosyjskie pozycje leśne w Karpatach – Russische Waldstellung in den Karpathen;
23) Pionierzy przy budowie mostu i artyleria w pościgu za Rosjanami uchodzącymi z Karpat – Pioniere
beim Brückenbau und Artillerie auf der Verfolgung der Russen aus den Karpathen; 24) Wyjście z Karpat
(Maksymówka) – Am Ausgange der Karpathen (Maxymowka); 25) Wieś Maksymówka – Dorf Maxymowka;
podpisane przez artystę Weldzirz Maksymówka; 26) wojska austriackie podczas przemarszu przez
Galicję – Öesterreiche Truppen auf dem Vormarsche in Galizien; 27) chore zwierzęta pociągowe – Kranke
Tragtiere; 28) ekscelencja Gerok na stanowisku dowodzenia w Savoy (hotel?) (wyjście z Karpat) –
Exzellenz von Gerok auf dem Gefechtsstand am Savoy (Karpathenausgang); 29) Moja gospodyni w Wełdzirzu
(wyjście z Karpat) – Meine Quartierswirtin in Weldzirz (Karpathenausgang); 30) austriacka kuchnia
polowa podczas przemarszu przez Galicję – Österreichische Küche auf dem Vormarsche in Galizien;
31) niemiecka kawaleria w rezerwie w czasie bitwy pod Doliną – Deutsche Kavallerie in Reserve während
der Schlacht vor Dolina; miejscowość dokładniej oznaczona przez artystę jako Wygoda (10 km od Doliny);
32) chłopi galicyjscy – Galizische Bauern; 33) wiosna w Galicji – Frühling in Galizien; 34) moi towarzysze
na kwaterze w Dolinie – Meine Quartiersleute in Dolina; 35) chałupy w Dolinie – Hüttenviertel in Dolina;
36) główna ulica w Kałuszu – Hauptstraße in Kalusz; 37) ulica żydowska w Kałuszu – Judenstraße in
Kalusz; 38) cmentarz galicyjski w Kałuszu – Galizischer Friedhof in Kalusz; 39) Żydzi z Kałusza – Juden aus
Kalusz; 40) uchodźcy pod Brześciem Litewskim – Flüchtlinge vor Brest-Litowsk; miejscowość oznaczona
przez artystę dokładniej jako Adampol; 41) kwatera letnia w Trzeszczanach – Sommerquartier in Polen;
42) Trzeszczany – Russisches Dorf; 43) rosyjska kwatera główna ostrzelana przez niemiecką artylerię
podczas przemarszu w stronę Dniestra – Von deutscher Artillerie zusammengeschossenes russisches
Stabsquartier auf dem Vormarsche zum Dnjester; 44) jeńcy z korpusu Geroka nad Bugiem – Vom Korps
Gerok gemachte Gefangene am Bug; 45) Czerniejów podczas przemarszu w stronę Chełma – Czerniejow
auf dem Vormarsche nach Cholm; 46) letnia kwatera w Łowczy – Sommerquartier auf dem Vormarsche in
Rußland; 47) domy żydowskie w Chełmie – Judenhäuser in Cholm; 48) kancelaria XXIV korpusu rezerwy
w wołyńskim dworze – Schreibstube des XXIV. R.A.K. in einem wolhynischen Gutshause; 49) groby
żydowskie użyte przez Rosjan jako umocnienia w Łucku – Judengräber als russische Schützenstellungen
ausgehoben in Luck; 50) stanowisko kawalerii na bagnach w Rokitnie – Kavallerieunterestand in
den Rokitnosümpfen; 13 VI 1915 r. doszło pod Rokitną do szarży 60 ułanów z 2 szwadronu 2 pułku
Legionów Polskich pod dowództwem rtm. Zbigniewa Dunina-Wąsowicza; 51) nad Turią w Kowlu –
An der Turya in Kowel; 52) opuszczona wioska – Vor einem verlassenen Dorfe; podpisana przez artystę
jako Sawczinowka; 53) polowe fortyfikacje pod miejscowością Kołki – Feldbefestigungen vor Kolki;
54) las bagienny na brzegach Styru – Sumpfwaldstellungen am Styrbogen; 55) groby polskich bohaterów
przy wejściu do wioski (nad brzegami Styru) – Polnische Heldengräber an einem Dorfeingange (Styrbogen);
są to najprawdopodobniej groby żołnierzy Legionów Polskich, które w dniach 4-6 VII 1915 r. stoczyły
bitwę pod położoną niedaleko Styru Kostiuchnówką; 56) podejście do miejscowości Budka po bitwie
(nad brzegami Styru) – Zugang zu dem Sumpfdorfe Budka nach dem Kampfe (Styrbogen); 57) las pod bitwie
pod Podgatjami – Wald nach der Schlacht von Podgatje; 58) okopy w Czartorysku – Vorgeschobenes Werk vor
Tschartorysk; 59) zima w Lisowie (nad brzegami Styru) – Winter in Lissowo (Styrbogen); od strony Lisowa
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Legiony Polskie były podczas bitwy pod Kostiuchnówką odbezpieczane przez wojsko węgierskie;
60) umocnienia 8 pułku ułanów austro-węgierskich w Lisowie – Unterstände der 8. Ulanen in Lissowo;
wszystkie karty, łącznie z kartą tyt. umieszczone w sztywnej tece; wymiary grafik: od ok. 83x192 do
201x122 mm; st. grafik bdb., teka w st. db., przednia część osobno, uszkodzenia grzbietu, przetarcia,
złocony tyt.; format teki: folio; Cena: 9800 zł
229. ŻYRARDÓW. Towarzystwo Akcyjne Zakładów
Żyrardowskich Hielego i DiGttricha (dodatkowo tyt.
w jęz. rosyjskim i niemieckim), po 1870; album
zawiera 64 całostronicowe, cz.-b. fot. autorstwa
Julesa Davida – przedstawiają one żyrardowskie
zakłady lniarskie, a także niektóre budynki
miejskie; litograficzna okładka (F. Chassat);
32 dwustronne tablice, st. bdb., zabrudzenia,
oprawa miękka; format: 4o; Cena: 1550 zł
229

K

siążki

230. BANDTKIE, JERZY SAMUEL, Dzieje narodu
polskiego, tomy I-II, wyd. III, wyd. Wilhelm Bogumił
Korn, Wrocław 1835; w tomie I cz.-b. lit. z portretem
autora (lit. Koska), a także nagrobek Władysława
Łokietka (Joseph Sonntag, G. Vogel); w tomie II
portrety Jana III Sobieskiego (Kupetzky, C. Böhme),
Zygmunta I Starego (G.F. Vogel), Anny Jagiellonki
i Anny Batorówny (oba portrety J. Sonntag,
C. Mayer), a także dodatek: Zakończenie o Monetach
Polskich i Litewskich z dołączoną Tablicą ewaluacyi Monet
230
Polskich i Litewskich...; X + 358 str. oraz IV + 402 +
42 str.; na przednich wyklejkach nieaktualny wpis
własnościowy, st. bdb., charakterystyczne żółtawe
i brunatne zabrudzenia, miejscami ślady wilgoci,
oprawa twarda, płócienna, z lekkimi zabrudzeniami
i przetarciami, na grzbiecie złocony tyt.; format: 8o;
Cena: 1900 zł
231. BONIECKI, ADAM (ułożył i wyd.), Poczet rodów w
Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI w., druk.
Józef Berger, Warszawa 1887; V + XV + 425 + XLIX
str.; zawiera liczne drzewa genealogiczne litewskich
rodów, ozdobna str. tyt.; st. bdb., delikatne żółte
plamki, oprawa twarda, półskórek, z przetarciami,
grzbiet odbarwiony, ze złoconym tyt.; format: 4o;
FUNDAMENTALNA PRACA DLA DZIEJÓW
231
WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO!
a-b
Cena: 6800 zł

Książki
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232. CHODŹKO, LEONARD,
La Pologne historique, littéraire,
monumentale et illustrée, ou scènes
historiques..., Paryż 1844; wybitne dzieło emigracyjne, propagujące polską historię i kulturę; jęz.
francuski, edycja jednotomowa;
wewnątrz 45 cz.-b. i kolor.
stal. przedstawiających portrety (królowie polscy, dowódcy
wojskowi, arystokraci, działacze polityczni, bohaterowie literaccy, jak również portrety
autora i jego żony), budowle,
plany, panoramy i widoki miast,
232 a-b
sceny historyczne, pomniki, grobowce, wizerunki numizmatów, ponadto winiety i finaliki; wśród autorów ilustr.: Franciszek Smuglewicz, Joachim Lelewel, Daniel Chodowiecki, Michał Stachowicz, Józef Peszka, Józef Oleszkiewicz,
Josef Grassi, Józef Kurowski, Antoni Brodowski, Teofil Mielcarzewicz, Jan Nepomucen Głowacki,
Jean-Baptiste Isabey, Charles Neimke, Michał Płoński, Wawrzyniec Gucewicz, Aleksander Orłowski
i Jean-Pierre Norblin; autorzy rycin: m.in. James Hopwood, Étienne Achille Réveil, Antoni Marcinkiewicz, Alex Will. Le Petit, Adam Piliński, Lucjan Stypułkowski; 472 + XXXII + 32 nlb. str. + 45 nlb.
tablic z ilustr.; oprawa twarda, niezwykle efektowna, półskórek z kwiatowymi tłoczeniami, grzbiet
z tłoczeniami i złoceniami; st. bdb., nieznaczne przetarcia na okładce, zażółcenia papieru; format: 4o;
Cena: 1800 zł
233. ESSENWEIN, AUGUST VON,
Die Mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau, wyd. F.A.
Brockhaus, Lipsk 1869, tablice
odbite przez Lithographie Anst.
v. Th. Schneider, Graz, Weber
& Deckers in Cöln oraz i A.
Leykams Erb., L. Kraus, Druck
und Papier von Jos. A. Kienreich; oprac. dotyczące średniowiecznej architektury Krakowa; zawiera 80 tablic z planami
233
widokami miasta, jak również
a-b pojedynczych budowli, rzeźb,
detali architektonicznych i innych zabytków; 186 str. + XLII +
LXXX tablic, st. bdb., charakterystyczne zażółcenia, oprawa twarda, płócienna, ze złoceniami i tłoczeniami, lekkie przetarcia i odbarwienia; format: 4o; Cena: 2500 zł

234 a-b
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234. GDAŃSK, SOPOT. Danziger Einwohnerbuch mit allen eingemeindeten Vororten un Zoppot 1942,
wyd. A.W. Kafemann, Gdańsk 1942; księga adresowa Gdańska i okolic oraz Sopotu; na brzegach kart
napisy reklamowe: Danziger Modenhaus A.G. vormals Walter & Fleck; / (...) Begeda (...) Iedermann; VIII +
430 + X + 386 + 40 + 76 + 54 + 49 + 8, st. bdb., 4 str. osobno, nieliczne brunatne plamy, oprawa późniejsza,
twarda, skórzana, na grzbiecie tyt.; format: 4o; Cena: 700 zł

235 a-b

236

235. GDAŃSK, WEJHEROWO. Führer durch Danzig und die Bäder der Danziger Bucht. Kurze Beschreibung
der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten, wyd. L.G. Homann & F.A. Weber, Gdańsk, bez daty [ok. 1900];
egzemplarz należał do znanego fotografa, Augustyna Ziemensa – na str. tyt. jego odręczny podpis
i data 1904 oraz numer książki z domowej biblioteczki Ziemensa; zawiera 12 widoków miasta i okolic
(Gdańsk, Westerplatte, Oliwa, Sopot, Hel), w formie widokówek, z perforacją umożliwiającą ich
wyrwanie; 35 str., st. bdb., okładka miękka, przybrudzona; format: 16o; Cena: 850 zł
236. GDAŃSK, WEJHEROWO. Führer durch Danzig und Umgebung, Woerl’s Reisebücherverlag, Lipsk
1905; wydanie specjalne na Zjazd Delegatów Niemieckiego Związku Drogerzystów; na str. tyt. pieczęć
drogerii Minerwa, należącej do znanego fotografa, Augustyna Ziemiensa; wewnątrz rozkładany,
kolor. plan, ponadto rozkładana mapka okolic oraz liczne cz.-b. fot. z widokami miasta; pieczęć
własnościowa Ziemensa; 50 str., st. bdb., okładka miękka, z minimalnymi uszkodzeniami, złocony
napis: Zur freundlichen Erinnerung an die Delegierten-Versammlung des Deutschen Drogisten Verbandes...;
format: 16d; Cena: 750 zł
237. HISTORIA PAPIERNICTWA. Zestaw
4 książek dotyczących tematyki produkcji papieru: 1) Beyerling, Magdalene (oprac.), Fünfzig Jahre Feldmühle 18851935. Die Chronik der Feldmühle, 1935,
zawiera cz.-b. i kolor. ilustr., rozkładane tablice, 402 str.; 2) Das Papier und sein
Zeichen, wyd. J.W. Zanders, Berlin 1940,
zawiera cz.-b. i kolor. ilustr., przedstawiające m.in. znaki wodne, w tym
rozkładane tablice, 58 str., na okładce
metalowy szyldzik, dołączona broszura
237
o papiernictwie; 3) Vom Papier. Kultur,
a-b
Technik, Statistik, Feldmühle Papier- und
Zellstoffwerke, Düsseldorf 1961, w tylnej części zbindowany dodatek zawierający opisy rodzajów papieru oraz próbki papieru, 190 + 38 str.; 4) Churchill, William Algernon, Watermarks in paper in Holland, England, France, etc., in the XVII and XVIII centuries and their interconnection,
wyd. Menno Hertzberger & Co., Amsterdam 1967, zawiera m.in. alfabetyczny wykaz niderlandzkich,
francuskich i brytyjskich producentów papieru, ponadto na 432 str. rozmieszczono 578 reprodukcji
znaków wodnych (niektóre z nich całostronicowe), 94 + CDXXXII str.; wszystkie książki w st. bdb., w
twardej oprawie, we wszystkich nieaktualne pieczęcie własnościowe, format: 4o; wydawnictwa fundamentalne do badań nad historią papieru i rozwojem papiernictwa; Cena: 1500 zł
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238. JEZIORSKI, WŁADYSŁAW (zebrał), Śpiewnik narodowy,
część I-II (nuty i słowa), nakładem Tygodnika Ostrawskiego,
Śląska Ostrawa (dawniej Polska Ostrawa), odbito
w drukarni Tow. Domu Narod. P. Mitręgi w Cieszynie, 1911;
nieaktualne pieczęcie własnościowe; 76 + 70 str., st. db.,
blok luźny, nieznaczne zabrudzenia, zażółcenia, oprawa
twarda, ćwierćpłócienna, osobno; format: 8o; Cena: 250 zł
238

239
a-b

239. KAMOCKA, JÓZEFA (zebrała i uzupełniła), Bądź wola Twoja. Modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni
tygodnia i miesiąca..., Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1888, druk. Władysław Ludwik Anczyc,
Kraków; wyd. IV, ozdobione obrazkiem i str. tyt. w chromolitografii (lit. i druk. Schmidtmann & Co.,
Lipsk); niezwykle ozdobny i starannie wykonany modlitewnik; kompletna klamra, wykonana z wielką
starannością, z motywem liści bluszczu; przepięknie ozdobione brzegi kart, złocone, z motywem
kwiatowym; 712 +XI str., st. bdb., oprawa twarda, skórzana; format: 16o; Cena: 2500 zł

240

240. KOLBERG, JOSEPH, Ermländische Goldschmiede, druk. Ermländischen Zeitungs- und Verlagsdruckerei, C. Skowroński,
Braniewo 1907; opracowanie poświęcone sztuce złotniczej na
Warmii – katalog zachowanych na Warmii zabytków złotniczych; ponadto zawiera wykaz nazwisk złotników działających na Warmii od XV w.; 213 + XII str., st. bdb., brzegi kart
marmoryzowane, oprawa twarda, półpłócienna, na grzbiecie
złocony tyt., lekkie przetarcia; format: 8o; Cena: 1400 zł

S trona;

82

Książki

241
a-b
241. KRANE, ALFRED FREIHERRN VON (oprac.), Wappen- und Handbuch des in Schlesien (einschließlich der
Oberlausitz) landgesessenen Adels, druk. i wyd. C.U. Starke, Görlitz/Zgorzelec 1901-1904; jęz. niemiecki;
wykaz nazwisk osób należących do rodów szlacheckich Śląska i Łużyc wraz z krótkim opisem ich
majątków; zawiera leksykon herbów oraz ponad 480 chromolit. przedstawiających herby wysokiej
szlachty; wśród zamieszczonych herbów m.in. herb Radziwiłłów z racji posiadania przez Antoniego
Wilhelma Radziwiłła (wnuka Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wlk. Księstwa Poznańskiego)
zamku w Klenicy, jak również herby ks. Bironów (jako właścicieli pałacu w Żaganiu), ks. von Ratibor,
Albrechta von Hohenzollern (właściciela Kamieńca Ząbkowickiego po Mariannie Orańskiej), a nawet
Rothschildów; 12 nlb. + 164 + XIX + 4 str. + 126 tablic; oprawa twarda, półskórek, na grzbiecie złocenia,
brzegi kart (górne) złocone, st. bdb.; format: 4o; WYJĄTKOWO EKSKLUZYWNE WYDAWNICTWO,
SUBSKRYBOWANE PRZEZ WIĘKSZOŚĆ ÓWCZESNEJ ŚLĄSKIEJ ARYSTOKRACJI I PRZEZ
NIĄ ROZPROWADZANE; Cena: 8000 zł

242
a-b

Książki
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242. KRASIŃSKI, JÓZEF WAWRZYNIEC, Guide du voyageur en Pologne et dans la République de Cracovie...,
przewodnik po Republice Krakowskiej, wyd. N. Glücksberg, Warszawa 1820; na str. tyt. nieaktualne
pieczęcie własnościowe; wewnątrz 2 rozkładane plany: 1) Plan ogólny WARSZAWY zdięty przez Officerów
Inżenieryi 1819, wyciśnięto w prasie Sztabu Kwatermi. Gener. w Warszawie 1819, wymiary: 397x310
mm; 2) mapa szlaków pocztowych, CARTE DE POSTE DU ROYAUME DE POLOGNE. KARTA DRÓG
POCZTOWYCH KRÓLESTWA POLSKIEGO, wymiary: 341x272 mm; brak rycin, jednak bez śladów
wyrwania; 111 str., st. bdb., oprawa twarda, półpłócienna; format: 8o; NIEZWYKLE RZADKIE;
Cena: 1700 zł
243. KSENOFONT, Xenofonta Hippika i Hipparch czyli jazda konna i naczelnik jazdy,
z greckiego przełożył Antoni Bronikowski, nakładem J. Priebarscha, Ostrów
1860 – rzadki druk Priebarscha z jego
oficyny w Ostrowie Wielkopolskim; na
str. przedtyt. ilustr. przedstawiająca popiersie Ksenofonta; ekslibris Zdzisława
Baranowskiego; XXII + 59 str., st. bdb.,
miejscami rdzawe plamki i zagięcia krawędzi, okładka broszurowa, podniszczona; Cena: 850 zł
244. LELEWEL, JOACHIM, Antiquités de
Pologne, de Litvanie et de Slavonie, expliquées
par Joachim Lelewel Notice sur la monnaie
de Pologne (Insérée dans la Pologne Illustrée), nr 1, Paryż-Bruksela 1842, wykład o monetach polskich,
jęz. francuski; zawiera 2 tablice z monetami, ekslibris lwowskiego kolekcjonera, Feliksa Scibałły;
16 str., st. db., rdzawe plamki, lekkie zabrudzenia, blok luźny, część str. nierozcięta, okładka miękka,
broszurowa, rozdarta na grzbiecie, dolny narożnik tylnej okładki wydarty; format: 4o; Cena: 500 zł
243

244

246
245
245. MECISZEWSKI, FILIP NEREUSZ, Fortyfikacya Polowa Przez F. Meciszewskiego Pułkownika Inżenierów,
Szefa Sztabu Korpusu Artylleryi i Inżenierów; orderu Stéy Anny 2giéy klassy z brylantami kawalera, ozdobionego
krzyżem złotym woyskowym, w Drukarni N. Glücksberga, Warszawa 1825; na str. tyt. nieaktualny
wpis własnościowy, w kilku miejscach pieczęcie; opracowanie dedykowane Wielkiemu Księciu
Konstantemu; zawiera XXXI rozkładanych tablic z rycinami przedstawiającymi rozmaite rozwiązania
fortyfikacyjne (niektóre z nich przybrudzone i postrzępione); IV + 335 + 6 str. oraz XXXI tablic; brzegi
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kart barwione, st. bdb., oprawa miękka, ćwierćpłócienna, poprzecierana; format: 8o; ŚWIADECTWO
WYSOKIEGO KUNSZTU WOJSKOWEGO OFICERÓW ARMII KRÓLESTWA POLSKIEGO;
Cena: 2950 zł
246. MENZEL, CARL ADOLPH, Topographische Chronik von Breslau, druk. i wyd. Stadt- und UniversitätsBuchdruckerey bey Graß und Barth, Wrocław 1805-1806; kwartały I-V (współoprawne) periodyku
poświęconego historii miasta; na str. przedtytułowej miedz. z herbem Wrocławia, nieco dalej
całostronicowy, kolor. herb; ponadto 21 cz.-b. miedz. autorstwa Friedricha Gottlieba Endlera,
przedstawiających m.in. widoki miasta, w tym niektóre rozkładane: 1) Boleslaus der Lange 1ter Herzog
zu Breslau; 2) Grabmal Herzog Heinrichs II. in der St. Vincent Kirche zu Breslau; 3) Hier sind meine Beweise;
4) Das Sand-Thor im Jahr 1730; 5) Das Nicolai-Thor zu Breslau; 6) Grabmal Herzog Heinrichs IV. in der KreuzKirche zu Breslau; 7) Bischof Nanker von Breslau thut den König Johann in den Bann i. J. 1339; 8) Prospect des
vierten Theils vom Markt oder Ringe zu Breslau den Naschmarkt hinauf gegen der Albrechts Gasse zu sechen
Ano; 9) Abbildung des ehmaligen Gräfl. Hazfeldischen Hauses in Breslau; 10) Abbildung der Breslauischen
Markt-Seite nach der Ohlauischen Strasse Ao. 1730; 11) Georgius Podiebradus XVIten König der Böhmen;
12) Johanni Thursoni Episcopo Wratisl. Fratri Carissimo Fratres possuere Obiit 1520 II Aug; 13) Kirche zum
heil. Kreutz auf der Dom-Insel; 14) Der Sand-Thurn im Jahre 1730; 15) Prospect der Cathedral oder Domkirche
zu St Johann in Breslau; 16) Bischof Gottfried I. zer stört ein heidnidches Heiligthum im Jahr 966; 17) Prospect
der Kirch u. Closters zu S. Dorothea auf der Schweidnitzischen Gasse der PP. Minoriten in Breslau; 18) Prospect
der andern Evangelischen Haupt-Kirche zu St. Maria Magdalena in Breslau, Ao 1728; 19) Iohann Hess;
20) Ehemaliger Prospect des Thurmes an der Elisabeth Kirche; 21) Ehemaliger Schiess-Platz vor Breslau;
w kilku miejscach odręczne notatki z epoki, ponadto wewnątrz 16 str. zapełnionych odręcznym
tekstem; 508 + 22 nlb. str. z ilustr., st. db., ślady kornika, kilkanaście str. częściowo oderwanych,
zażółcenia, brzegi kart barwione, okładka twarda, półskórek, na grzbiecie szyldzik ze złoconym tyt.;
format 8o; Cena: 2700 zł

247

248

249

247. MAYER, JOSEPH, Meyera Uniwersum czyli opisanie najgodniejszych widzenia i uwagi przedmiotów natury
i sztuki po całéj ziemi z rycinami na stali, tom I, u Augusta Emmanuela Glücksberga, Warszawa 1834;
zawiera 45 cz.-b. stal., przedstawiających widoki miast, głównie europejskich: każda ilustr. opatrzona
tyt. (trójjęzycznym, w jęz. polskim lub niemieckim) oraz opisem w jęz. polskim: 1) Plac Św. Marka w
Rzymie – PLACE DE ST.-MARC À VENISE...; 2) WIELKI KANAŁ W WENECYI; 3) KĄPIELE W EMS
PO DRODZE DO NASSAU; 4) panorama Rzymu – VUE DE ROME / RÓMA / ROM; 5) most św.
Anioła w Rzymie – PONT ET CHÀTEAU ST. ANGE, / À ROME; 6) Mariańskie Łaźnie – MARIENBAD.
/ EN BOHÊME; 7) widok z Andernach – VUE D’ANDERNACH; 8) zamek nad Jez. Windermere –
CHÂTEAU DE STORES, / SUR LE LAC DE WINDERMÈRE; 9) ruiny Fountains Abbey (dawnego
cysterskiego opactwa) – LABBAYE DE FOUNTAIN / Angletèrre; 10) Twierdza Koblencja – KOBLENCE
ET EHRENBREITSTEIN; 11) panorama Oksfordu – OXFORD; 12) most św. Trójcy we Florencji –
PONTE SANTA TRINITA, / a Florence; 13) PAWILON W BRINGHTON, / w Anglii...; 14) Kutb Minar
w Delhi – COOTUB-MINAR, RUINE VOM DELHI; 15) WODOSPAD RENU POD SZAFHUZA;
16) Tadż Mahal – TÂJ MAHAL, AGRA, Ostindien; 17) świątynia Westy w Tivoli – SIBYLLENTEMPEL, TIVOLI...; 18) panorama Florencji – FLORENZ...; 19) zamek Eaton Hall – EATON HALL,
CHESHIRE / w Anglii...; 20) ruiny świątyni Zeusa w Atenach – ATHEN, / von den Ruinen des JUPITTERTEMPELS aus...; 21) promenada w Brighton – GRAND TERRACE, BRIGHTON, / ENGLAND...;
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22) świątynia Klitumnusa w Spoleto – CLITUMNUS-TEMPEL, / bey Spoleto in Italien; 23) Kapitol Stanów
Zjednoczonych – DAS CAPITOL IN WASHINGTON; 24) zabudowania uniwersytetu w Yale – YALE
COLLEGE & STATE HAUS, NEVHEAVEN, CONNECTICUT; 25) Zamek Bamburgh – BAMBOROUGH
CASTLE, NORTHUMBERLAND, / England; 26) pałac królewski w Amsterdamie – DAS KÖNIGLICHE
SCHLOSS IN AMSTERDAM; 27) Bazylika św. Mikołaja w Amsterdanie – AUSSICHT VOM CINGEL
IN AMSTERDAM; 28) widok Konstantynopola, w oddali Hagia Sophia – CONSTANTINOPOL UND
DIE SOPHIENKIRCHE / vom Bosphopus aus; 29) tyrolski zamek – VESTE KLUMM IM INNTHALE, /
in Tyrol; 30) panorama włoskiego miasta Como – COMO AM COMTER SEE IN ITALIEN; 31) jedna
z głównych ulic Edynburga – HIGHSTREET, EDINBURG, SCHOTTLAND; 32) kościół Mariacki
w Wenecji – SANTA MARIA DELLA SALUTE / in Venedig; 33) dom osadników w Ameryce Północnej
– ANSIEDLERS BLOCKHAUS / Nordamerica; 34) naturalny most w Wirginii – DIE NATÜRLICHE
BRÜCKE IN VIRGINIEN / Vereins Staaten; 35) widok Korfu – CORFU; 36) widok Sintry – CINTRA BEI
LISSABON / in / Portugal; 37) widok miasta Albany – ALBANY IN NEW-YORK / Vereinigte Staaten;
38) zamek królewski w Edynburgu – DAS EDINBURGER SCHLOSS/ vom Grassmarkte aus;
39) promenada w Kadyksie – CADIX...; 40) zamek w Dieppe – DIEPPE; 41) most na rzece Schuykill
– DIE GROSSE BRÜCKE ÜBER DEN SCHUYLKILL / bey Philadelphia, Ver: Staatem; 42) widok Valetty –
LA VALETTA / (MALTA); 43) panorama Moguncji – MAINZ / MAYENCE; 44) panorama Brig w Szwajcarii
– BRIEG / in der Schweiz; 45) Dolina Świątyń w Grecji – DAS TEMPE-THAL/ in Griechemland...; wśród
autorów: Bernhard Metzeroth, H. Brown, E. Grünewald, W. Westau, D. Daumerlang, J.G. Martini,
Throllope, Graham, Wall, Ch. Daumerlang, G. Döbler, Friedrich Geissler, H. Petersen, J.G. Martini;
druk. Bibliographisches Institut Hildburghausen; 104 str., st. bdb., charakterystyczne rdzawe plamki,
kilka str. częściowo oderwanych, oprawa twarda, półskórek, przetarcia, nieznaczne uszkodzenia
grzbietu, na grzbiecie złocone ornamenty i tyt., brzegi kart barwione; format: 4o; Cena: 650 zł
248. OPAŁEK, MIECZYSŁAW (zebrał i oprac.), Exlibrisy Rudolfa Mękickiego, Nakładem Czasopisma
Exlibris, Lwów 1922; łącznie 42 ilustr. przedstawiających ekslibrisy i winiety: 10 rycin w tekście i XXXII
tablice (z czego na 23 karty naklejone oryginalne ekslibrisy); egzemplarz nr 239, będący własnością
Jana Kuglina (na przedniej wyklejce jego ekslibris), pochodzi z limitowanej edycji 250 ręcznie
numerowanych egzemplarzy; 18 str. + XXXII tablice, st. bdb., oprawa twarda, z lekko przetartymi
i przebarwionymi krawędziami; format: 8o; Cena: 480 zł
249. PIOTROWSKI, dr JÓZEF, Lemberg und Umgebung (Żółkiew, Podhorce, Brzeżany und And.). Handbuch für
Kunstliebhaber und Reisende; tyt. okładkowy: Lwów. Lemberg Handbuch für Kunstliebhaber und Reisende,
H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende & Co., Lipsk F.A. Brockhaus, Wiedeń Moritz Perles [1916];
przewodnik po Lwowie, zawiera liczne cz.-b. fot. i cynkografie; 8 nlb. + 266 + 14 nlb. str., st. bdb., na
przedniej wyklejce odręczne adnotacje z epoki, oprawa twarda, ze złoceniami, obwoluta (z lekkimi
przetarciami); format: 16d; Cena: 650 zł
250. PODCZASZYŃSKI, KAROL, Początki architektury dla
użytku młodzi akademickiéy, część II, w drukarni A. Marcinowskiego, Wilno 1829; podręcznik dla studentów architektury autorstwa architekta doby klasycyzmu, Karola
Podczaszyńskiego (1790-1860), profesora architektury na
Uniwersytecie Wileńskim; zawiera 17 tablic miedziorytniczych przedstawiających schematy i detale architektoniczne: 1) Starożytne stropy i pokrywy kamienne przedsklepieniowe, sklepienia pojedyncze; 2) Sklepienia złożone, krążyny, żebra,
pasy i koszyki sklepień; 3) Ozdoby sklepień; 4) Stropy pospolite
czyli pułapy; 5) Stropy ozdobne; 6) Tła kamienne, drewniane;
7) Dachy; 8) Dachy; 9) Dachy, krycie kamienne, tarciowe,
słomiane; 10) Słupy; 11) Cząstki kroiow; 12) Kroie, Ozdoby;
13) Kroie 5ciu Porządków; 14) Arkady; 15) Ściany; 16) Otwory;
250
17) Kominy, piece i kominki, Fundamenta; 215 str., 17 cz.-b.
miedz.; na grzbiecie pochodzący z epoki szyldzik informujący o zawartości, brak tylnej okładki, blok miejscami poluźniony, miejscami rdzawe plamki; format: 8o; Cena: 2950 zł
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251. RACZYŃSKI, ATANAZY, Dictionnaire historico-artistique du
Portugal pour faire suite à l’ouvrage ayant pour titre: les arts en
Portugal, Lettres adressées à la Société artistique et scientifique de Berlin
et accompagnées de documens, wyd. Jules Renouard et Cie, Paryż 1847;
słownik terminów, nazwisk dotyczących sztuki i historii Portugalii;
wewnątrz rozkładana rycina – reprodukcja obrazu portugalskiego
malarza Vasco Fernandesa (Grão Vasco); jęz. francuski, efektowna
oprawa autorstwa Fernando Machado (sygnowana nalepką),
twarda, półskórek ze złoceniami, ozdobny grzbiet ze złoconymi
tłoczeniami, brzegi kart (górne) barwione; 306 str., st. bdb.,
251 nieznaczne uszkodzenia str. tyt., miejscami rdzawe zaplamienia;
a-b format: 8o; Cena: 750 zł

Atanazy Raczyński herbu Nałęcz (1788-1874), polski ziemianin
wielkopolski, młodszy brat Edwarda, I ordynat na Obrzycku,
deputowany ze stanu rycerskiego z powiatu poznańskiego na sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa
Poznańskiego w 1827 i 1830 r., deputowany z powiatu wrzesińskiego na sejm w 1837 r., deputowany
z głosem wirylnym na sejm w 1841 r. W młodości studiował we Frankfurcie n. Odrą i Berlinie. W czasie wojen
napoleońskich żołnierz armii napoleońskiej i Wielkiego Księstwa Warszawskiego. Długoletni ambasador pruski w
Lizbonie i Madrycie. Znany kolekcjoner i koneser malarstwa zachodnioeuropejskiego, autor licznych monografii
poświęconych sztuce. W 1853 r. założył – niestety w Berlinie – galerię, prezentującą głównie sztukę iberyjską.

252. Rangliste der Königlich
Preußischen Armee für
das Jahr 1806 mit Nachrichten..., wyd. II, red.
Kriegsrath Müller v. d.
Geh.
Kriegs-Kanzlei,
wyd. Ernst Siegfried
Mittler, Berlin 1828,
druk. Wilhelm Dieterici; X + 374 str., st. bdb.,
oprawa twarda, z przetarciami, na grzbiecie
szyldzik z odręcznym
opisem; format: 16d;
Cena: 2950 zł
252 a-b
Ważne źródło do poznania historii armii pruskiej. Zawiera informacje o jej rozlokowaniu, a także imienny wykaz
oficerów każdego z pułków. O skrupulatności jego autorów świadczy to, że w wydaniu II informuje się o śmierci
żołnierza pruskiego w Hiszpanii w 1808 r. Zapewne chodziło o Polaka, który porzucił służbę w wojsku pruskim.
Pisano także o oficerach służących później w armii Królestwa Polskiego.
Źródło to pozwala odtworzyć strukturę organizacyjną armii Prus. W tym okresie wojska pruskie dzieliły
się na piechotę i kawalerię. Ich naczelne dowództwo mieściło się w Berlinie. Istniały także inspektoraty
w poszczególnych prowincjach. W wypadku Poznania jednostki piechoty były podporządkowane Inspektoratowi
Piechoty w Prusach Południowych. Powstał także Inspektorat Piechoty Warszawski dowodzony przez generała
Rutsa. Na obszarze tych dwóch inspektoratów stacjonowało 29 batalionów piechoty.
Kawaleria pruska składała się z dragonów, kirasjerów i huzarów. Podzielona była na regimenty, których było
w sumie 34. Pełny stan osobowy regimentu jazdy pruskiej to 841 żołnierzy (wyjątkiem były oddziały huzarów
liczące nawet 1543 kawalerzystów).
Piechota także podzielona była na regimenty (pułki). Regiment liczył 1280 żołnierzy i 65 oficerów (wliczając w to
kadetów i chorążych). Złożony był z 4 batalionów. W skład każdego batalionu wchodziły 4 kompanie. Istniały
regimenty liniowe (było ich 52) i gwardyjskie (te ostatnie stacjonowały w Berlinie). Każdej z tych jednostek
przypisano numer, ale w praktyce często nazywano je od nazwiska dowódcy. Przykładowo garnizon Poznania
stanowił regiment Zastrowa, nr 39. Lista jego oficerów zdaje się wskazywać, że około 15% kadry oficerskiej to
osoby o polsko brzmiących nazwiskach (10 z 65), przy czym zazwyczaj byli to oficerowie młodsi. Regiment 39
nie stacjonował tylko w Poznaniu: w Kaliszu służyli żołnierze batalionu muszkieterów, a w Warce kompania
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inwalidów (chodzi o weteranów, którzy odnieśli rany w bitwach) licząca 155 ludzi. Inne przykłady to:
– regiment Schepego, nr 37, wchodzące w jego skład bataliony stacjonowały we Wschowie (tam mieściło się jego
dowództwo), w Lesznie i w Rawiczu, polsko brzmiące nazwiska w tym wypadku to około 19% kadry oficerskiej
(12 na 63), muszkieterowie stacjonowali w Zdunach (polskie nazwiska nosiło 3 spośród 8 oficerów);
– regiment Gravenitza, nr 57, z dowództwem w twierdzy głogowskiej, którego część stacjonowała w Rawiczu;
polsko brzmiące nazwiska nosiło około 22% kadry oficerskiej (14 na 64);
– regiment Rutsa, nr 8, w Warszawie, polsko brzmiące nazwiska nosiło około 31% kadry oficerskiej (20 na 64),
należący do niego batalion muszkieterów stacjonował w Łowiczu (1 z 6 oficerów nosił polskie nazwisko)
– regiment Thiele, nr 46, w Warszawie, polsko brzmiące nazwiska nosiło około 29% kadry oficerskiej (14 na 66);
należący do niego batalion muszkieterów stacjonował na Pradze (1 z 5 oficerów nosił polskie nazwisko);
– regiment Plötza, nr 42, w Warszawie, polsko brzmiące nazwiska nosiło około 48% kadry oficerskiej (28 na 64),
kompania inwalidów na Pradze, muszkieterowie w Częstochowie;
– regiment Chlebowskiego, nr 60, w Warszawie, jednostka złożona tylko z dwóch kompanii, polsko brzmiące
nazwiska nosiło około 25% kadry oficerskiej (6 na 24), wśród muszkieterów 2 na 6 oficerów nosiło polskie
nazwiska;
– regiment Knopffa, nr 31, w Warszawie, polsko brzmiące nazwiska nosiło około 22% kadry oficerskiej (14 na
64), kompania muszkieterów w Łęczycy (2 na 4 oficerów nosiło polskie nazwiska), inwalidzi z tego regimentu
stacjonowali w dawnej polskiej stolicy.
Warszawa była siedzibą dwóch brygad fizylierów (czyli lekkiej piechoty). Liczyły one w sumie 6 batalionów:
2 w Piotrkowie i Sieradzu (obszar Prus Południowych), pozostałe stacjonowały we Włocławku, Płocku i Bielsku
(Nowe Prusy Wschodnie). Oficerów było 117, polsko brzmiące nazwiska nosiło około 26% kadry oficerskiej
(31 na 117).
Na obszarze tych 2 inspektoratów stacjonowało 29 batalionów piechoty. Nie uwzględniono w tym opisie ziem
z zaboru w 1772 r. czyli Pomorza Gdańskiego, ani Śląska. Również regimentów Towarzyszy formowanych
w Nowych Prusach Wschodnich. Dane te znajdują się w tej publikacji. Swoją drogą jak to się stało,
że I Rzeczpospolita nie potrafiła tak zorganizować swojej armii. Prusakom na terenie III zaboru potrzeba było
raptem 11 lat... Niezwykle ciekawe źródło opisujące skalę wysysania polskiego rekruta przez zaborcę.

253 a-b

253. SADEBECK, AUGUST FRIEDRICH WILHELM (pseud. Sirisa), Polenz zur Zeit der zwey letzten Theilungen dieses Reichs: historisch, statistisch und geographisch beschreiben; wyjątkowo rzadka monografia
dotycząca rozbiorów Polski, wyd. 1807; zawiera 1 kolor. i 3 cz.-b. miedz., przedstawiające: alegorię
rozbiorów, klasztor na Jasnej Górze (Das Kloster Iasno Gura, / auf dem Klarenberge bey Czenstochau),
twierdzę w Kamieńcu Podolskim (Die Bergfestung / Kaminiec_Podolski) i pałac królewski na Wawelu
(Das Königlische Schloss / zu Krakau); ponadto jedna z najrzadszych map ziem polskich, nieuwzględniona w Imago Poloniae, ani u Malinowskiego, z zaznaczonymi granicami rozbiorów – POLENS ENDE,
/ durch die lezten Theilungen / und Besitznehmungen in den Iahren 1793 und 95 / von / PREUSSEN, RUSSLAND, OESTERREICH, wielokrotnie składana, miedz. kolor., wymiary: 600x527 mm; zarówno widoki, jak i mapa autorstwa samego Sadebecka; 552 str., st. bdb., brzegi kart barwione, oprawa twarda,
ćwierćskórek, lekkie przetarcia, na grzbiecie złocenia i szyldzik; format: 8o; Cena: 8000 zł
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254. SOŁTYK, ROMAN, Polen und seine Helden im letzten
Freiheitskampfe. Nebst einem Furzen Abriß der polnischen
Geschichte seit ihrem Beginne bis zum Jahre 1830, tomy
I-II (współoprawne), wyd. I. Scheible, Stuttgart 1834;
Heinrich Elsner; tom I zawiera 3 (pierwotnie 8) cz.-b.
stal., przedstawiające sceny historyczne: 1) uwięzienie
Kościuszki – Cosciusco’s (geb. 1746. gest. 15. Octb. 1817.)
Gefangennehmung; 2) śmierć Józefa Poniatowskiego
– Poniatowsky’s Tod in der Elster; 3) scena porwania
dzieci polskich przez żołnierzy rosyjskich na placu
Zamkowym w Warszawie – Die Abführung der Kinder
aus Warschau. 1831; tom II zawiera 9 portretów (po 2
na str.: Józef Chłopicki i Roman Sołtyk, Ludwik Michał
Pac i Jan Skrzynecki, Jan Nepomucen Umiński i Antoni
254
Ostrowski, Adam Czartoryski i Józef Dwernicki oraz
całostronicowy portret polskiego oficera) i 3 całostronicowe sceny historyczne; 1) bitwa pod Stoczkiem
– Treffen bei Stoczek den 14. Feb: 1831; 2) bitwa o Olszynkę Grochowską – Schlacht von Grochow, den 25
Februar 1831; 3) bitwa pod Ostrołęką – Schlacht bei Ostrolenka den 26 Mai 1831; ryciny autorstwa Carla
Mayera, ryt. F. Sautter; książka tłum. z jęz. francuskiego na jęz. polski przyniosła autorowi europejską
sławę, a wśród emigracji wiele polemik, tępiona przez carską cenzurę; ozdobna str. przedtyt., na
przedniej wyklejce odręczna notka z epoki; charakterystyczne brunatne zaplamienia; 328 + 344 str., st.
db., miejscami uszkodzenia papieru, oprawa twarda, poprzecierana, na grzbiecie złocenia i szyldzik;
format: 8o; Cena: 800 zł
255. STEINBRECHT, CONRAD, Die Baukunst
des Deutschen Ritterordenens in Preussen,
2 tomy oprac. przez konserwatora zabytków
i wieloletniego opiekuna zamku w Malborku,
Conrada Steinbrechta, druk. Gustav Schade
(Otto Francke), wyd. Julius Springer, Berlin;
tom I (1885): Thorn im Mittelalter ein beitrag
zur Baukunst des Deutschen Ritterordens, tom
poświęcony budownictwu i architekturze
średniowiecznego Torunia, VIII + 45 + 14 tablic;
tom II (1888): Preussen zur Zeit der Landmeister
beitraege zur Baukunst des Deutschen Ritterordens,
szczegółowe omówienie budowy zamków
krzyżackich, 132 str. + 40 tablic, kilka kart
częściowo oderwanych; oba tomy bogato
255
ilustr., dodatkowo tablice z przedstawieniami
detali architektonicznych oraz widoków zamków m.in. w Toruniu, Radzyniu Chełmińskim, Zamku
Bierzgłowskim, Brodnicy, Malborku, Gniewie, Lochstedt; st. bdb., nieaktualne pieczęcie własnościowe,
oprawa twarda, półpłócienna, z przetarciami i przebarwieniami; format: folio; Cena: 3800 zł
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256 e-h
256. STRASZEWICZ, JÓZEF, I Polacchi della rivoluzione del 29 novembre 1830 ossia biografia dei personaggi che
hanno figurato nell’ultima guerra dell’indipendenza Polacca, wyd. I, Tipografia e Libreria Elvetic, Capolago
1833-1834; tomy I-II, biografie uczestników i uczestniczek powstania listopadowego; jęz. włoski; tom
I zawiera 57 biografii – przy każdej portret (cz.-b. lit.), 546 str., 2 portrety prawie luźne, 3 osobno; w
tomie II 37 biografii i portretów, 387 str.; łącznie 94 portrety, niektóre przedstawiają 2 lub więcej osób,
kilka z nich sygn.: Devegni i A. Bozza; oba tomy w st. bdb., nieznaczne zażółcenia, oprawa twarda,
półskórek, lekkie przetarcia, grzbiety z szyldzikiem i złoceniami; format: 8o; Cena: 4900 zł

257

257. SZCZECIN. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für Stettin..., tyt. okładkowy:
Stettiner Adreßbuch 1899; księga adresowa Szczecina na rok 1899, wyd.
Paul Niekammer, Szczecin 1899; zawiera rozkładaną tablicę z planami
audytoriów w teatrze Bellevue, Elysium oraz Teatrze Miejskim; IX
+ 685 + 22 str., st. db., blok poluźniony, oprawa twarda, płócienna,
z tłoczonymi wzorami, podniszczona; format: 8o; Cena: 1500 zł

258 a-c
258. SZYK, ARTUR, Le livre d’Esther, nowa
wersja biblijnej Księgi Estery, tłum. i oprac.
Robert Schmidt według świętych pism,
wyd. Henri Piazza, Paryż, bez daty [1925];
tekst dwujęzyczny: francuski i hebrajski; egzemplarz nr 466, z limitowanej edycji 775 egzemplarzy na
papierze welinowym; wewnątrz 19 przepięknych, całostronicowych ilustr. autorstwa znanego artysty
grafika, Artura Szyka (1894-1951) – jest to pierwsza książka, w której zamieszczono wielobarwne ilustr.
Szyka według jego artystycznej wizji (dotychczas były to rys. piórkiem i tuszem); 52 str. + LXXVI,
st. bdb., oprawa miękka, obwoluta ze złoconym tyt.; format: 8o; Cena: 2500 zł
Artur Szyk (1894-1951), ur. w Polsce, w rodzinie żydowskiej artysta, grafik, ilustrator książek. Tworzył w Polsce,
Francji, Wlk. Brytanii, od 1940 r. w Stanach Zjednoczonych. Cieszył się międzynarodową sławą.
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260

259. WARSZAWA. Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone
naukom, sztukom i przemysłowi, 2 tomy: tom 9 w Drukarni
Juliana Kaczanowskiego, Warszawa 1842-1843, tom 18
w Drukarni Stanisława Strąbskiego, Warszawa 1845;
warszawski miesięcznik literacko-naukowy ukazujący
się w latach 1841-1914, charakteryzujący się wysokim
poziomem i popularnością; oba tomy zawierają ostrzeżenia
meteorologiczne, w tomie 18 cz.-b. lit.: Karta okolic pomnika /
Pomnik hetmana Żółkiewskiego, Pomnik Zółkiewskiego w Besarabii
(lit. J. V. Fleck); nieaktualne pieczęcie własnościowe; XII + 642
oraz 720 + 16 nlb. str., st. db., brzegi kart marmoryzowane,
na grzbiecie złocenia, miejscami zabrudzenia, w tomie 9 na
kilku pierwszych kartach zatłuszczenie (ślad wosku?) oraz
lekki ślad nadpalenia okładki, oba tomy w oprawie twardej,
półskórek, z przetarciami, pęknięcia na grzbietach; format: 8o;
Cena: 450 zł

260. WASYLEWSKI, STANISŁAW, Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej
w średniowieczu. 10 drzeworytów – 8 inicjałów Władysława Skoczylasa, Nakładem Wydawnictwa
Polskiego, Lwów-Poznań 1923, wyd. Rudolf Wegner, czcionkami Spółki Zjednoczenia Młodzieży
w Poznaniu, wyd. I; zawiera 10 cz.-b. drzew. autorstwa Władysława Skoczylasa, dodatkowo inicjały
(łącznie 18, część powtórzona); pierwsza książka ilustr. drzeworytami W. Skoczylasa; 18 nlb. + 138 str.,
st. bdb., oprawa twarda, półskórek, lekkie przetarcia; format: 4o; Cena: 450 zł

261 a-b

261. WUJEK, JAKUB, Biblia łacińsko-polska,
czyli Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu. Podług textu łacińskiego
Wulgaty, i przekładu polskiego X. Jakóba
Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza
T. J. przełożonym na język polski, tomy
I-IV, wyd. ks. S. Kozłowski, nakładem
i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno
1861-1864; 542 (i 6 nlb.)+ 1065 + 686
+ 844 (i VIII) str., st. bdb., miejscami
zażółcenia i ślady wilgoci, w jednym,
tomie ślady kornika, delikatne ślady
wilgoci, oprawa twarda, ćwierćskórek,
po
zabiegach
konserwatorskich,
grzbiety i krawędzie z przetarciami;
format: 4o; Cena: 2500 zł

262. Der polnisch-sowjetrussische Krieg 1918-1920, tom I, oprac.
Generalstab des Heeres, Kriegswissenschaftliche Abteilung,
druk. Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1940; zawiera
13 rozkładanych map, dokładnie przedstawiających działania
wojsk podczas wojny polsko-bolszewickiej: 1) granice okupacji
niemieckiej we wschodniej Europie po pokoju brzeskim –
Politische Übersichtskarte Ende 1918; 2) plan bitwy o Lwów
z Ukraińcami, II 1919 – Kämpfe um Lemberg, Februar 1919; 3) ułożenie
wojsk i przebieg linii frontu, IV 1919 – Übersicht über die Lage
Anfang April 1919; 4) Polacy we wschodniej Galicji i na Wołyniu,
14-23 V 1919 – Angriff der Polen in Ostgalizien und Wolynien. 14.
bis 23. Mai 1919; 5) Polacy we wschodniej Galicji i na Wołyniu,
27 V-8 VI 1919 – Angriff der Polen in Ostgalizien und Wolynien. 27.
Mai bis 8. Juni 1919; 6) kontratak zachodnich Ukraińców przeciw
Polakom na wschód od Lwowa, 8-27 VI 1919 – Der Gegenangriff
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der Westukrainer gegen die Polen. 8. bis 27. Juni 1919; 7) polski kontratak w Galicji Wschodniej, 28 VI-17
VII – Der polnische Gegenangriff in Galizien. 28. Juni bis 17. Juli 1919; 8) działania Polaków na Wołyniu,
VIII 1919 – Das Vorgehen der Polen in Wolynien. August 1919; 9) na Polesiu, VI-XII 1919 – Kämpfe auf
dem Kriegsschauplatz nördlich des Polesje. Juni bis Dezember 1919. Verlauf der beiderseitigen Fronten Ende
1919, Anfang 1920; 10) Polacy na Ukrainie po zdobyciu Kijowa – Das Vorgehen der Polen in der Ukraine
bis nach der Einnahme von Kijew. 25. April bis 10. Mai 1920; 11) radziecki kontratak, 25 V-8 VI 1920 –
Der sowjetrussische Gegenangriff und der Durchbruch der Reiterarmee Budjenny. 25. Mai bis 8. Juni 1920;
12) Polacy na Ukrainie, 7-15 VI 1920 – Der Rückzug der polnischen 3. Armee an den Usch und Uborc und
die Zurücknahme der polnischen Front in der Ukraine. 7. bis 15. Juni 1920; 13) Polacy na Ukrainie, 11 VII
1920 – Die Kämpfe am Usch und Uborc und bei Rowno. 19. Juni bis 11. Juli 1920 Verlauf der beiderseitigen
Fronten in der Ukraine am 11. Juli 1920; wymiary map: od 480x565 do 660x790 mm; mapy umieszczone
są w specjalnej kieszeni przy tylnej okładce; na przedniej wyklejce pieczęć; 288 str., st. bdb., oprawa
twarda, płócienna, z tłoczonym i srebrzonym tyt. (srebrzony tyt. również na grzbiecie); format: 4o;
Cena: 1900 zł
263. ZIENKOWICZ, LEON, Die Trachten des polnischen Volkes
nebst einer genauen Beschreibung seiner Sitten, Gebraeuche und
Gewohnheiten. Ein pittoreskes Werk, wyd. Paryż-StrassburgLipsk 1841; egzemplarz zawiera 6 całostronicowych kolor.
lit. przedstawiających polskie stroje ludowe oraz 4 str.
zapisu nutowego (Polonez Kościuszki); rys. Jan Nepomucen
Lewicki, lit. Simon fils – każda grafika opatrzona tyt.
w jęz. polskim, francuskim, niemieckim i angielskim,
a także sygn. autora: 1) GÓRALE TATRAŃSCY...;
2) KURPIE...; 3) OKRĘŻNE W SANDOMIRSKIÉM...;
4) PODOLANIE...; 5-6) WOJSKO POLSKIE...; 118 str.,
263
st. db. (lit. w st. bdb.), charakterystyczne zażółcenia, blok
poluźniony (jedna karta osobno), oprawa tekturowa,
sztywna, lekko przybrudzona, podniszczone krawędzie,
grzbiet popękany; format: 4o; Cena: 1300 zł
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264. AVILA Y ZUIGA, LUIS DE, ÁVILA Y ZUNIGA, LUIS
DE, Clarissimi viri D. Lvdovici ab Avila et Zvnniga, Militiae
Alcantarensis praefecti, Commentariorum de bello Germanico,
à Carolo V. Caesare Maximo gesto, libri duo, Antwerpia 1550;
na jęz. łaciński przełożył Gulielmo Malinaeo; historia
wojny religijnej prowadzonej przez cesarza Karola V
w latach 1546-1547 przeciwko związkowi szmalkaldzkiemu
(związek protestanckich książąt niemieckich); Luis de
Ávila y Zuniga był hiszpańskim historykiem czynnym
na dworze Karola V; dzieło jest łacińskim tłumaczeniem
264
hiszpańskiego oryginału ze względu na swoją popularność
przetłumaczonego wówczas na wiele języków; nieaktualne
pieczęcie własnościowe; zawiera 2 rozkładane cz.-b.
miedz.: 1) mapę Niemiec i zachodniej części Polski; 2) plan bitwy pod Ingolstadt; na tylnej wyklejce
herb cesarski; ss. 304 (numerowane karty), st. bdb., oprawa twarda, skórzana, po konserwacji,
w środkowej części okładki wytłoczony niewielki ornament; format: 16d; Cena: 900 zł
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265. BAUDELOCQUE, JEAN LOUIS, Principes sur l’art des accouchemens, par demandes et réponses, en faveur
des sages-femmes de la campagne: nouvelle edition, revue, corrigée, augmentée & enrichie d’un grand nombre de
planches en taille-douce..., Paryż 1787; opracowanie dotyczące położnictwa, przeznaczone dla akuszerek,
autorstwa J.F. Baudelocque’a (1745-1810), francuskiego chirurga i położnika; zawiera 30 tablic z ilustr.;
558 str.; st. bdb., na str. przedtyt. nieaktualny wpis własnościowy, na wyklejkach ślady kornika,
miejscami ślady wilgoci, brzegi kart barwione; oprawa twarda, skórzana, z przetarciami, grzbiet lekko
uszkodzony w górnej części, z szyldzikiem, ozdobiony złoconym motywem kwiatowym; format: 16d;
Cena: 1300 zł
266. DIDEROT, DENIS. ANATOMIE. Contenant trente-trois planches, atlas anatomiczny, będący częścią
francuskiej encyklopedii Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, wydawanej
w latach 1751-1780 w Paryżu; sam atlas wyd. w 1780 r.; zawiera 33 litograficzne tablice szczegółowo
przedstawiające anatomię ludzkiego ciała; 48 str. + 33 tablice; st. bdb., oprawa introligatorska, bez str.
tyt. i str. 1-4; format: 8o; Cena: 1700 zł
267. HENEL, MIKOŁAJ, Silesiographia renovata, necessariis scholiis, observationibvs et
indice avcta, wyd. Christian Bauchium,
Wrocław-Lipsk 1704; tomy I-II; w tomie I
na str. przedtyt. portret autora w owalu,
34 nlb. + 804 + 768 str.; w tomie II 1283 +
37 nlb. str.; wyd. po raz pierwszy w 1613
r. kompendium wiedzy o Śląsku i jego
stolicy Wrocławiu, omówiono w nim
pochodzenie nazw, podział geograficzny, przyrodę, bogactwa naturalne, historię, władców, ustrój, miasta, itp.; już po
śmierci Henela w 1704 r. prałat wrocławskiego kościoła św. Macieja Michael Joseph Fibiger zebrał jego dzieła, znacznie
je uzupełnił i wydał w Lipsku i Wrocławiu u Christiana Bauchiuma, właściciela
wydawnictwa (księgarni) Bibliopolam
267
pod tytułem Silesiographia renovata necessariis scholiis, observationibus et indice aucta
– całość składa się z 3 części w 2 tomach; Mikołaj Henel (Nicolaus Henelius) był śląskim regionalistą,
biografem, kronikarzem i historykiem; st. bdb., nieznaczne zażółcenia, lekkie zabrudzenia, nieznaczne ślady kornika i wilgoci, oprawa twarda, skórzana, z przetarciami, na grzbietach lekkie pęknięcia
i inne uszkodzenia; format: 8o; RZADKIE W KOMPLECIE; Cena: 3200 zł
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268. HOZJUSZ,
STANISŁAW,
Confvtatio Prolegomenon Brentii, qvae primvm scripsit adversvs venerabilem virum Petrum
a Soto, deinde vero Petrus Paulus
Vergerius apud Polonos temere
defendenda suscepit (pol.: Obalenie nauki Brenza, którą skierował przeciwko Pedro de Soto,
a której następnie Pier Paolo Vergerio zaciekle bronił pośród Polaków), wyd. Maternus Cholinus, Kolonia 1560; dzieło
przedstawia stanowisko wybitnego polskiego humanisty
i biskupa w sporze toczącym
się wówczas pomiędzy katolikami a protestantami o tzw.
268 a-b
wyznanie augsburskie (podstawowa księga wyznaniowa luteranizmu, napisana przez Filipa Melanchtona i ogłoszona na sejmie
Rzeszy w Augsburgu 25 VI 1530 r.); dochodziło wówczas do licznych obron (defensio) i obaleń (confutatio) wyznania augsburskiego, które wydawali – często jako formę bezpośredniej repliki – teologowie
reformacyjni i katoliccy; w tym wypadku Hozjusz włącza się w spór, który zaistniał na tle wyznania
augsburskiego między teologiem i działaczem reformacyjnym Johannem Brenzem a hiszpańskim teologiem, dominikaninem Pedro de Soto; nauka Brenza trafiła do Polski za sprawą Piera Paolo Vergerio, który w 1556 r. przybył do Polski, gdzie spotkał się z protektorem luteranów, pruskim księciem
Albrechtem Hohenzollernem (w latach 1560-1562 polemizował z księciem w swoich listach sam Hozjusz); w 1557 r. Vergerio przyjechał do Poznania, gdzie nawiązał kontakty z Ostrorogami, Górkami
i Eustachym Trepką, co zaowocowało to nasileniem działań reformacyjnych na terenie Wielkopolski;
kolejny raz przyjechał do Polski w 1559 r., gdzie naradzał się z Janem Łaskim, aby utrudnić działanie
miejscowego nuncjusza papieskiego; księga rozpoczyna się listem skierowanym przez Hozjusza do
króla Zygmunta Augusta; dzieło rzadkie i mało znane w polskiej nauce; na str. tyt. pieczęć i odręczna
adnotacja; przepiękna renesansowa oprawa, ozdobiona tłoczonymi alegoriami cnót, ponadto w środkowej części przedniej okładki św. Michał depczący demona, na tylnej – Adam i Ewa; 32 nlb. + 567
str., st. bdb., miejscami zabrudzenia, niewielkie ślady wilgoci, oprawa twarda, skórzana, po fachowej
konserwacji, ze sznurami do wiązania; format: 8o; Cena: 5400 zł
269. MERIAN, MATTHÄUS (wyd.), ABELIN,
JOHANN PHILIPP (oprac.), Theatri
Europaei continuati Vierzehender Theil..., tom
XIV monumentalnego (XXI tomowego)
dzieła, wydawanego w latach 1633-1738,
wyd. Matthäi Merians Sel. Erben, druk.
Johann Görlin, Frankfurt n. Menem 1702;
zawiera 55 cz.-b. miedz., przedstawiających
portrety (m.in. kardynała, arcybiskupa
gnieźnieńskiego i prymasa Polski Michała
Radziejowskiego, a także króla Polski,
Augusta II Mocnego), mapy (m.in. mapa
ziem polskich i niemieckich – NOVA /
TOTIUS / GERMANIAE / DESCRIPTIO.
Teutschland), widoki miast, plany i widoki
starć zbrojnych, ponadto ilustr. str. przedtyt.;
889 + 75 nlb. str., st. bdb., charakterystyczne
269
zażółcenia, w miejscu łączenia z okładką
ślady kornika, brzegi kart barwione, oprawa twarda, pergaminowa; format: 4o; Cena: 6500 zł
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270. SKARGA, PIOTR, Kazania na niedziele y swięta
całego rokv, wyd. IV, druk. Andrzej Piotrkowczyk,
Kraków 1609; w kilku miejscach odręczne adnotacje;
8 nlb. + 846 str., st. db., po starej konserwacji,
uzupełnione ubytki papieru, oprawa XIX-wieczna,
twarda, półskórek, z lekkimi przetarciami, piękne
złocenia grzbietu, skóra barwiona na czerwono;
format: 4o; Cena: 12 000 zł

271. SLONKOWIC, MARCIN,
Synopsis grammaticae hebraicae, In gratiam eorum, quibus cordi est Linguae Sanctae
notitia, ex praeceptis generalioribus..., wyd. Łukasz
Kupisz, Kraków 1651; podręcznik do gramatyki jęz.
hebrajskiego; na odwrocie
str. tyt. herb Uniwersytetu
Jagiellońskiego w wieńcu z napisami hebrajskimi
i czterowierszem w jęz. łacińskim, dalej dedykacja
dla Jakuba Górskiego, pro271
fesora, kanonika krakowskiego i rektora Uniwersytetu; 85 + 8 nlb. str., st. bdb.,
272
na kilku początkowych str.
brunatne zabrudzenia, brzegi kart barwione, oprawa XIX-wieczna, twarda, płócienna, z przetarciami;
format: 16o; Cena: 1900 zł
272. SOMMERSBERG, FRIEDRICH WILHELM, Silesiacarum rerum scriptores aliquot adhuc inediti, accedunt
codicis Silesiae diplomatici specimen, et diplomatarium Bohemo-Silesiacum..., wyd. Michaelis Hubert, Lipsk
1729; pierwszy z 3 tomów monumentalnej summy dziejów Śląska od pierwszych Piastów do czasów
autorowi współczesnych; składa się z następujących części: 1) dzieła kronikarzy i historyków; 2) dwa
opracowania autora dotyczące historii oraz genealogii; 3) wykaz ważnych śląskich dokumentów
i aktów prawnych oraz dyplomatariusz (zbiór dokumentów urzędowych) śląsko-czeski; wśród
przytoczonych dzieł kronikarzy oraz historyków znajdują się (za spisem treści dzieła): Chronica
Polonorum Jana Długosza, anonimowa Chronica principum Poloniae cum eorum gestis, Chronica et numerus
episcoporum Wratislaviensium Zygmunta Rositziusa, Historia de illustrissimo Silesiae Ducatu, imperante
D. Ferdinando Daniela Rapolda oraz wyciągi z dzieła Mikołaja Henela Chronica Ducatus Monsterbergensis
et territorii Francosteinensis; opracowanie genealogiczne autora zawiera 7 tablic genealogicznych książąt
śląskich wywodzących się od Piasta i Przemysława III Ottokara, obejmujących okres od XII do końca
XVII w.; przy opracowaniu jednej z tablic autor sięgnął m.in. do dzieła Daniela Czepko Gynecaeum
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Silesiacum; wykaz ważnych śląskich dokumentów i aktów prawnych obejmuje listy klienckie, sojusze,
kontrakty matrymonialne, kupno oraz sprzedaż, pakty, układy, fundacje i nadania klasztorne oraz
dokumenty wydane przez cesarzy niemieckich, papieży i królów czeskich, a skierowane do książąt,
księstw i miast; wydzielono dokumenty dotyczące całego Śląska (m.in. wydane jeszcze przez
Kazimierza Wielkiego), biskupstwa wrocławskiego, księstwa cieszyńskiego, oleśnickiego, opawskiego,
żagańskiego, ziębickiego, świdnicko-jaworskiego, głogowskiego, raciborskiego, wrocławskiego,
legnicko-brzeskiego, miasta Wrocławia, pozostałych miast Śląska – łącznie 360 różnego rodzaju
dokumentów; na przedniej wyklejce wklejone 2 niewielkie miedz.: herb (w górze motto: Fortiter et
constanter) oraz herb lorda Farnham; 1084 + 28 nlb. str., st. bdb., miejscami ślady wilgoci i kornika, blok
minimalnie poluźniony, oprawa w st. db., twarda, skórzana, z mocnymi przetarciami, spękaniami,
innymi uszkodzeniami i śladami kornika; format: 4o; Cena: 3700 zł
Friedrich Wilhelm Sommersberg (1698-1756), wrocławski historyk, poeta, radca stanu, senior wrocławskiej
Rady Miejskiej i burmistrz, autor traktatów z zakresu historiografii i genealogii Śląska oraz licznych wierszy
poświęconych Śląskowi, m.in. wierszowanego utworu w jęz. niemieckim Das glückseelige Schlesien (1719 r.).

273. ŚLĄSK. Fürstentages / Beschluß / Wie derselbe von
den Herren Fürsten und / Ständen in Ober und Nieder
Schlesien...; druk. Daniel Carl von Carlsberg, Praga
1619; uchwała podjęta dnia 1 X 1619 r. we Wrocławiu
przez książąt oraz stany śląskie wyznania
augsburskiego, detronizująca Ferdynanda II;
nieaktualne pieczęcie własnościowe; 24 nlb. str.,
st. bdb., dodana współczesna, twarda oprawa;
format: 16d; Cena: 850 zł
W 1617 r. królem Czech został Ferdynand II (1578-1637).
Śląsk w owym czasie był częścią Korony Św. Wacława.
Książęta i pozostałe elity śląskie w większości były
273
274
protestanckie, natomiast nowy król już wcześniej dał się
poznać jako zdecydowany kontrreformator, niechętny
tolerancyjnej dla protestantów polityce nieżyjących już cesarzy Macieja (1557-1619) i Rudolfa II (1552-1612).
W 1618 r. doszło do buntu w Czechach. Książęta i stany śląskie opowiedziały się przeciw Habsburgom i w ślad
za tym zdetronizowały Habsburga, a wybrały Fryderyka V (1596-1632), elektora Palatynatu Reńskiego. Decyzję
Czechów poparli książęta i stany śląskie.

274. ŚLĄSK. Mandat / So der Churfürst / zu Sachssen unnd Burggraff zu Magde // burgk...; 1621; odpowiedź
kierowana do stanów i książąt śląskich przez elektora saskiego Jana Jerzego I Wettyna w sprawie
uiszczenia kontrybucji nałożonej na nich przez cesarza; 8 nlb. str., st. bdb., dodana współczesna,
twarda oprawa; format: 16d; Cena: 850 zł
Dokument powyższy pochodzi z początkowego okresu wojny 30-letniej (1618-1648). Do 1620 r. książęta
i stany śląskie opowiadały się po stronie Fryderyka V przedstawiciela dynastii Wittelsbachów. Jego sprawę
popierał zwłaszcza książę Jan Chrystian brzeski. Nastawienie to zaczęło się zmieniać po przemarszu przez
Śląsk wspierających cesarza oddziałów polskich znanych jako Lisowczycy, oraz po klęsce czeskich protestantów
w bitwie pod Białą Góra 8 XI 1620 r. Klęska Wittelsbacha skłoniła śląskie księstwa do pertraktacji z Habsburgami.
Doprowadziły one do zawarcia ugody, na mocy której Ślązacy złożyli cesarzowi przysięgę wierności i zobowiązali
się do niepopierania jego wrogów. Mieli też zapłacić 300 000 guldenów. Kontrybucja ta była ceną za amnestię
dla przeciwników Habsburgów i za utrzymanie dawnych przywilejów. Odpowiedni układ podpisano 28 II 1621
r. w Dreźnie. Omawiany dokument wydano 6 VII 1621 r. w Kamenz, już po zawarciu układu kontrybucyjnego.
Elektor saski w zdecydowany sposób napomina i wzywa książąt oraz stany śląskie do zapłacenia kontrybucji.

Antykwariat Wu-eL oraz Szczecińskie Muzeum Historii i Pamięci oferuje swoje usługi
w zakresie tłumaczenia tekstów niemieckich, w tym rękopisów,
od średniowiecza po nowożytność.
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275. THEBESIUS, GEORG, Weyland
George Thebesii J. U. D. Notarii Syndici
und der Schulen Praesidis zu Liegnitz,
Liegnitzische Jahr-Bücher Worinnen so
wohl die Merckwürdigkeiten dieser Stadt,
als auch die Geschichte der Piastischen
Hertzoge in Schlesien, von ihrem Anfange
biß zum Ende des 16. Jahrhunderts...,
druk. Johann Christoph Jungmannen,
z inicjatywy świdnickiego pastora
Gottfrieda Balthasara Scharffa, Jawor
1733; kronika księstwa legnickobrzesko-wołowskiego i rodziny książęcej do końca XVI w., autorstwa kronikarza, sekretarza i zarządcy miasta
Legnicy, Georga Thebesiusa; na przedniej wyklejce pieczęć: EX LIBRIS
GOŚCIESZYN – egzemplarz pochodzi
z biblioteki z majątku Gościeszyn, nale275
żącego do rodziny Mielżyńskich z
Iwna, najprawdopodobniej do syna Macieja Mielżyńskiego, Józefa Mielżyńskiego herbu Nowina,
żonatego z Emilią z Bnińskich herbu Bniński (odmiana herbu Łodzia); na str. przedtyt. całostronicowy
portret Thebesiusa, autorstwa Bartłomieja Strachowskiego, w dalszej części całostronicowe ilustr.
przedstawiające tablice genealogiczne, portrety i płyty nagrobne – wszystkie ryt. Bartłomiej
Strachowski; m.in. tablica genealogiczna rodziny autora od Johannesa Thebesiusa do córek Georgiusa
Thebesiusa (Hedewig Blandiny, Anny Christiny, Rosiny Heleny, Evy Cathariny); napis z płyty
nagrobnej Luctusa Georgiusa Thebesiusa (?); napisy z płyt nagrobnych Tobiasa Klugiusa i Georgiusa
Thebesa; tablica genealogiczna I dynastii Piastów od Piasta do Mieszka III Starego; płyta nagrobna
Bolesława I Wysokiego; płyta nagrobna Henryka I Brodatego; sztych przedstawiający rozmieszczenie
oddziałów w czasie bitwy pod Legnicą (9 IV 1241); portrety Anny Czeskiej i Henryka II Pobożnego;
tablica genealogiczna książąt piastowskich (śląskich) od Władysława II Wygnańca do Henryka IV
Prawego; portret Henryka V Brzuchatego; pieczęcie (prawdopodobnie Henryka V Brzuchatego);
tablica genealogiczna książąt piastowskich (śląskich) od Bolesława II Rogatki do córek Henryka VI
Dobrego (Eufemii, Elżbiety i Małgorzaty); 2 portrety książąt: na górze prawdopodobnie Fryderyka
III, na dole – Fryderyka IV; tablica genealogiczna książąt piastowskich (śląskich) od Fryderyka I
księcia brzeskiego i legnickiego do dzieci Jana Jerzego (Jerzego Krzysztofa i Barbary); portret Henryka
VI Dobrego; portret prawdopodobnie Ludwika I brzeskiego; portret Bolesława III Rozrzutnego;
portret księcia Wacława I legnickiego i jego żony Anny; kolejny portret Ludwika I brzeskiego; tablica
genealogiczna książąt piastowskich (śląskich) od Bolesława III Rozrzutnego do Fryderyka I; portret
prawdopodobnie Fryderyka I; portrety Fryderyka II oraz Fryderyka III; ss. 794, st. bdb., miejscami
ślady wilgoci, nieznaczne uszkodzenia kilku końcowych stron, brzegi kart barwione, oprawa twarda,
pergaminowa, z przetarciami, ubytek górnej części grzbietu; format: 4o; Cena: 4900 zł
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276. VALTURIO, ROBERTO, En Tibi Lector
Robertvm Valtvrivm, Ad Illvstrem Heroa
Sigismvndum Pandulphum Malatestam
Ariminensium regem, de Re Militari Libris
XII multò emaculatius, ac picturis, quae
plurimae in eo sunt, elegantioribus expressum, quàm cum Veronae inter initia artis
chalcographicae Anno M. cccclxxxiii. inuulgaretur, wyd. Christian Wechel, Paryż
1532; traktat o sztuce wojennej doby renesansu, autorstwa włoskiego inżyniera Roberto Valturio; zawiera ponad 80
cz.-b. ilustr. (niektóre całostronicowe)
przedstawiających: machiny oblężnicze
(niektóre bardzo wymyślne), katapulty,
balisty, bombardy, różne typy taranów,
rodzaje łuków, kusz, strzał i pocisków,
pompy, podnośniki, rusztowania i drabiny oblężnicze, rozmaite konstrukcje
przenośnych mostów, opancerzonych
łodzi i urządzeń do przepraw przez
wodę, a także chorągwie, namioty
i in.; miejscami odręczne notki; 383 str.,
st. bdb., ubytek papieru na str. tyt., delikatne zażółcenia, nieznaczne ślady wilgoci, ślady kornika od 111 do 210 str.
(na marginesie, bez szkody dla tekstu),
oprawa twarda, pergaminowa; format:
4o; OGROMNA RZADKOŚĆ!
Cena: 19 500 zł

277. VEGA, RODRIGO DE, Roma sacra, antica, e moderna figurata e divisa in tre parti,
nella prima delle quali si contengono tutte
le chiese, religioni, stationi, indulgenze, ospedali, monasteri, compagnie, collegii, seminarii, pitture, e scolture, con la vita de’ fondatori, e nomi degl’artefici...; wyd. Antonio
de Rossi, Rzym 1700; zawiera ponad 320
niewielkich cz.-b. ilustr., przedstawiających m.in. rzymskie budowle i rzeźby,
ponadto rozkładany miedz. ukazujący
Plac Św. Piotra (wymiary: 178x125 mm),
a także 42 str., na których zamieszczono
łącznie 249 medali z wizerunkami papieży; 20 nlb. + 256 + 142 str.; nieaktualne
pieczęcie własnościowe; oprawa twarda,
pergaminowa, z lekkimi przetarciami;
format: 16d; Cena: 2900 zł

277
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278. WALKIEWICZ, WAWRZYNIEC, Kazania y exhorty pasterskie pasterzom w
parafiach przygodne przez X. Wawrzynca Walkiewicza Vice-Proboszcza y Mansyonarza
Piątkowskiego, Pisarza Dekanatu Zgierskiego..., tom I, w Drukarni J.O.Xćia Jmci
Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego, Łowicz 1777; 28 + 352 str., st. db., blok
poluźniony, ślady wilgoci, miejscami ślad kornika i atramentu, oprawa późniejsza,
twarda, płócienna, zabrudzona; format: 16d; Cena: 600 zł

278

279
a-c

279. WILANÓW. Parentalia Mariae Clementinae
Magn. Britan. Franc., et Hibern. Regin. Iussu
Clementis XII. Pont. Max.; wyd. Giovanni
Maria Salvioni, Rzym 1736; rzadko
spotykany druk funeralny: opis pogrzebu
wnuczki Jana III Sobieskiego, Marii
Klementyny Sobieskiej; ozdobna karta
tytułowa z portretem Marii Klementyny w owalu, w dole dwa putta podtrzymujące materię oraz
tarcze herbowe; nad dolną ramką sygn. autorów: Giovanni Paolo Pannini (sygn. I.P. Pannini inv., et
delin.) oraz Giovanni Girolamo Frezza (sygn. Hieronymus Frezza sculp. Romae Sup. perm.), wymiary
płyty: 255x390 mm; wewnątrz ozdobne, utrzymane w barokowej stylistyce inicjały, winiety i finaliki
o rozmaitej symbolice – na kilku sygnatury autorów: Filippo, Juvara (D. Philipp of Iuarra imp. el del.),
a także Maximilian Limpach (Maximilian Limpach Scul. Romis) i Anton Fritz (Ant. Friz Scul.); ponadto
piękny, rozkładany miedz. cz.-b., przedstawiający pogrzeb Marii Klementyny – Funeris Apparatus /
In B.B. duodecim Apostolorum Aedibus / Vbi Mariae Clementinae Magn. Britan. Franc., et Hibern Reginae / X.
Kal Februarij anni CICICCCXXXV a S.R.E. Cardinalibus / Justa fue // runt persoluta, autorzy: Ferdinando
Fuga (sygn. Eques Ferdinandus Fuga Sac. Pal. Aplici. Archit.s invent), Giovanni Paolo Pannini (sygn.
I.P. Pannini d.), ryt. Baltazar Gabbiggiani (sygn. Balthasar Gabbuggiani sculpsit), wymiary płyty: 475x640
mm; poza tym 6 epitafiów; tekst dwujęzyczny: jęz. łaciński i włoski; XXXI str., st. bdb., oprawa miękka,
kartonowa, z epoki, lekkie przetarcia i ślady załamań; format: folio; Cena: 9900 zł
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280. WUJEK, JAKUB, Postylle Katholiczney o Swiętych, Cześć Pierwsza Ozimia W kthorey się zamykaią Kazania
na Swiętha Panny Maryey, Apostołow, Męczennikow y innych Swiętych, ktorych święta Kościoł zwykł
obchodzić: począwszy od Aduentu, aż do ś. Jana Krzciciela, a także – współoprawnie – Postylle Katholiczney
o Swiętych, Cześć Wtora Letnia. W kthorey się zawieraią kazania na Swiętha Panny Maryey / Apostołow /
Meczennikow y innych Swietych / których swieta Kościoł zwykł obchodzić: poczawszy od ś. Jana Krzciciela / aż
do Adwentu, wyd. w Drukarni Siebeneycherowey, Kraków 1584; bardzo ozdobna str. tyt., wewnątrz
25 cz.-b. ilustr. o tematyce biblijnej (niektóre powtórzone); na str. tyt. wpis własnościowy Wojciecha
(Alberta) Chotelskiego (zm. 1616), kanonika wiślickiego oraz proboszcza w Dobrowodzie, zbieracza,
memuarysty i bibliofila – Albertus Chotelski Can(onicus) Visli(censis) pleb(anus) Dobrowode(nsis) poss(ess)
or; Chotelski był autorem dwóch kopiarzy o charakterze historycznym: w 1599 r. opracował on tzw.
Kopiarz Wiślicki, zwany również Kopiarzem Chotelskiego, który stanowi kopię spisu przywilejów
i dokumentów kolegiaty wiślickiej, sporządzonego wcześniej przez Jana Długosza (znajduje się on
obecnie w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach); od 1602 r. zbierał materiały dotyczące swojej parafii
Dobrowoda, co zaowocowało kolejnym kopiarzem; jest także autorem tzw. Rocznika Chotelskiego,
włączonego do jednego z ważniejszych ossolińskich kodeksów, będącego rękopiśmienną księgą
powstałą w drugiej połowie XVI i w początkach XVII w. o charakterze sylwy, zawierającą m.in.
oryginały listów Marcina Kromera – Chotelski był jego trzecim z kolei właścicielem; w XIX w. Rocznik
Chotelskiego przedrukowano w 3. tomie Monumenta Poloniae historica; o jego ambicjach literackich
świadczą rymowane fragmenty inwentarzy, przemowy do następców na plebani, czy skargi pisane
na rokosz Zebrzydowskiego; ponadto ręczne dopiski w dole jednej z pierwszych str.: Ex libris R(evere)
ndi Joannis Paczenski Opatovecensis Anno 1699, oraz w dole ostatniej str., jak również na marginesach; 8
+ 702 + 32 nlb. str., st. bdb., po starej konserwacji, miejscami ślady wilgoci, delikatne zabrudzenia, na
kilku początkowych i ostatnich str. uzupełnione ubytki papieru, brzegi kart barwione, oprawa XIXwieczna, twarda, ćwierćskórek, lekkie przetarcia i przebarwienia, grzbiet ze złoceniami, odbarwiony;
format: 4o; Cena: 19 000 zł
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281

281. Atlas der Dichte des Meerwassers, oprac. Deutschen Seewarte, bez daty
[1934], atlas zawierający mapy gęstości i zasolenia wód morskich, zebrane
na użytek Naczelnego Dowództwa Kriegsmarine – zawiera 61 plansz
przedstawiających wybrzeża m.in. Wlk. Brytanii, Hiszpanii, Irlandii, Afryki
Północnej, Kanady, Morza Czarnego, Morza Białego, Ameryki Środkowej,
Morza Barentsa; mapy poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku
marynarki wojennej; łącznie wydano 2210 numerowanych egzemplarzy
– ten egzemplarz ma nr 520 i należał do stoczni Kriegsmarine w Kilonii;
nieaktualna pieczęć własnościowa, pieczęcie III Rzeszy; st. bdb., oprawa
twarda, płócienna; format: folio; Cena: 1800 zł

282 a-b
282. ELBLĄG. Schichau, Ferdinand, Elbing, album okrętów parowych, produkowanych w znanej elbląskiej
stoczni Ferdinanda Schichau, wyd. W. Büxenstein, Berlin, bez daty [ok. 1900]; zawiera 21 kolor.
ilustr. przedstawiających torpedowce; 23 nlb. karty, st. bdb., brzegi kart złocone, oprawa płócienna,
delikatne przetarcia krawędzi; format: 8o; dołączony niewielki portret Ferdinanda Schichau, anonim,
1896, drzew. szt. cz.-b., st. bdb., wymiary arkusza: 79x79 mm, Geh. Kommerzienrat Ferd. Schichau;
Cena: 1400 zł
283. ELBLĄG, GDAŃSK, PIŁAWA.
Die Schichau-Werke in Elbing, Danzig
und Pillau, 1837-1912, wyd. Meisenbach Riffarth & Co. Graphische
Kunstanstalten
Berlin-Schöneberg;
publikacja jubileuszowa, wyd. z okazji
75-lecia stoczni Ferdinanda Schichau
w Elblągu, Gdańsku i Piławie (dziś
Bałtyjsk, ros. Балтийск); zawiera
liczne cz.-b. fot. przedstawiające m.in.
widoki ogólne oraz wnętrza stoczni,
ponadto 36 tablic z portretami (m.in.
Ferdinand Schichau oraz jego zięć,
Carl Heinz Ziese, który prowadził
przedsiębiorstwo po jego śmierci),
widokami zakładu, okrętów i maszyn;
122 str. + 36 nlb. tablic + VII tablic + 11
283 a-b
str., st. bdb., str. tyt. wraz z portretem
F. Schichau osobno, na przedniej wyklejce ślad klejenia, brzegi kart złocone, oprawa twarda, płócienna,
z tłoczonym i złoconym tyt.; format: 4o; Cena: 2500 zł
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284. MORZE BAŁTYCKIE. Mapa
wybrzeży Morza Bałtyckiego, druk.
Reinier i Josua Ottens, Amsterdam,
1 połowa XVIII w.; miedz. kolor.,
st. bdb., w górze 2 niewielkie plamy
(atrament?), prawy dolny narożnik
przybrudzony, lekkie rozdarcia na
złożeniu atlasowym; wymiary płyty:
575x495 mm; tyt. dwujęzyczny:
MARE / BALTICUM; / Nieuwe Pascaert
van de / OOST ZEE; Cena: 4500 zł
284

285 a-c

285. MORZE BAŁTYCKIE. Preussen’s
See-Atlas. Geschichte Übersichtskarte;
Leuchtthürme; Küstenansichten, oprac.
Ministerium des Handels, Berlin
1841; zawiera 14 tablic przestawiających południową linię brzegową
Morza Bałtyckiego; dodatkowo tablica przedstawiająca 10 latarni morskich: w Arkonie, na Greifswalder
Oie, w Świnoujściu, Jarosławcu, Rozewiu, na Helu, w Nowym Porcie (Gdańsk), Piławie (obecnie Bałtyjsk, ros. Балтийск), Brüsterort i Kłajpedzie; rys. Biermann, ryt. Hasse; ponadto mapa poglądowa
południowego wybrzeża Bałtyku – Preussens See-Atlas. Übersichts-Karte. 1840; tłoczone znaki, nieaktualne pieczecie własnościowe; 10 str. + 16 tablic, st. bdb., charakterystyczne zażółcenia, oprawa twarda,
płócienna, ze złoconym tyt., delikatne przetarcia krawędzi i grzbietu; Cena: 4900 zł
286. MORZE BAŁTYCKIE, GDAŃSK.
Mapa Morza Bałtyckiego i jego wybrzeży, Paryż 1693, wariant mapy
Jaillota, wyd. przez Pietera Mortiera,
później wydawana przez Covensa
i Mortiera (Cornelisa); w prawym
dolnym rogu ramka z mapką okolic
Gdańska i portu – Carte de la / RADE
de DANTZIK / et des Environs; verso
czyste; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym; st. bdb., delikatne żółtawe
plamki, zażółcenie na złożeniu atlasowym, minimalne naddarcia krawędzi, miejsce złożenia atlasowego
286
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podklejone od verso; wymiary płyty: 900x610 mm; tyt. bez kartusza, w lewym górnym rogu: CARTE
DE LA / MER BALTIQUE. / Contenant les / BANCS, ISLES ET COSTES / Comprises entre / L’ISLE DE ZELANDE / et l’Extremité du / GOLFE DE FINLANDE; [por. Dantiscum... G52] Cena: 5800 zł

287
287. POMORZE. Mapa południowej części Bałtyku i części Księstwa Pomorskiego (od Przylądku Rozewie
na wschodzie po Kołobrzeg na zachodzie) i Bałtyku, ryt. Jan van Deutecum, wyd. Lucas Janszoon
Waghenaer, Lejda, ok. 1585; orientacja południowa, bogaty sztafaż, w centralnej części róża wiatrów;
pod górną ramką dwujęzyczny napis (jęz. holenderski i łaciński): Aldus verhoont en doet hem op Tlandt
van Pomeren, alsmen van Bornholm op Reescol aencompt, en beneffens landt zeijlende is tot Rijgsche hooft
toe, twe mijlen van v. legghende / Pomeraniae facies nauigantibus a Bornholmo Reefcollam versus, dum
praeternauigando littora vsgue ad Promontorium Rigae, duobus a littore distant miliaribus; na verso tekst w
jęz. łacińskim: ORAE MARITIMAE / POMERANIAE, ET AD. // IACENTIVM, LEGITIMA / DESCRIPTIO;
miedz. kolor., st. bdb., krawędzie od verso podklejone; wymiary płyty: 515x333 mm; tyt. w ozdobnym
kartuszu: Caerte van de Zee custe vant / Landt te Pomere also tselfde / in zijn weesen en gedaente is, / Orae
maritimae Ducatus / Pomeraniae accuratißima / descriptio; Cena: 8000 zł
288. VANDEVELDE, LOUIS JOSEPH, Notice sur la Mer Baltique
Accompagnée d’une carte générale et des plans des ports et des fortifications
de Saint-Pétersbourg, Kronstadt, Helsingfors, Sveabourg et Revel, druk.
G. Stapleaux, wyd. Charles Muquardt, Bruksela 1854; broszura
zawierająca informacje o Bałtyku, wewnątrz 2 rozkładane arkusze,
przedstawiające porty i fortyfikacje miast wybrzeża: 1) 4 mniejsze
288 a-b
mapki na wspólnym arkuszu: Helsinki i twierdza Sveaborg – Croquis
d’Helsingfors, et de Sveabourg; / Petersburg i twierdza Kronsztad –
Croquis de St. Petersbourg et des environs de Kronstadt; / Tallin – Croquis
de Revel; / Morze Bałtyckie – Mer Baltique; oprac. Jh. Mascré, wymiary:
464x367 mm; 2) plan twierdzy i portu Kronsztad – Plan de la Fortresse
et des Ports de Kronstadt, ryt. J. Claes, wymiary: 563x419 mm; 24 str.,
st. ogólny bdb., lekkie zagięcia krawędzi, oprawa broszurowa, w st.
słabym, mocno podniszczona, z rozdarciami; format: 8o; Cena: 900 zł
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289. BIAŁYSTOK. Zestaw 9 dokumentów w jęz. rosyjskim,
związanych z powstaniem i funkcjonowaniem Instytutu dla
Szlachetnie Urodzonych Panien. Instytut ten powstał w 1841
r. w pałacu należącym kiedyś do Branickich herbu Gryf (nie
mylić z ukraińskimi Branickimi). Ostatnim z rodu był Jan
Klemens (1689-1771). Po nim własność pałacu przeszła na
kolejną jego żonę, Izabelę z Poniatowskich (1730-1808), która
mając 18 lat wyszła za mocno leciwego już Jana Klemensa.
Po III rozbiorze, za czasów Nowych Prus Wschodnich,
zamek przeszedł w ręce pruskie. Po pokoju w Tylży
w 1807 r. należał on do domeny rosyjskiej. Był zaniedbany
i niszczał, aż do decyzji o odbudowie i ulokowaniu w nim
rzeczonego Instytutu.
1) dokument z 18 VIII 1841 r. jest kontraktem zawartym
między Radą Instytutu a wykonawcą, Kazimierzem
Krzyżanowskim, który miał przeprowadzić rozległe roboty:
1) pomalować farbą olejną klasy, sypialnie i jadalnię oraz powoskować parkiety w sali gimnastycznej, katolickiej
kaplicy i w dwóch salach lekcyjnych, a także zrobić studzienkę na „Czarnym Dworze” za sumę w ogóle nie
podlegającą targom – 350 rubli w srebrze. 2) Dla powoskowania parkietu wykonawca Krzyżanowski winien użyć
odpowiedniej ilości wosku. Po zmyciu podłogi, wosk położyć tak, aby parkiet był dobrze zabezpieczony. Powinien
go nagrzać żarem, a później dobrze przez rozcieranie położyć. 3) Dla pomalowania farbą olejną podłóg… [tu też
kolejna instrukcja jak powinien tę robotę wykonać]; 4) Dla wykonania studzienki powinien użyć suchego
drewna, (…): wykopać ją na Czarnym Dworze, w miejscu, które będzie mu wskazane. Ma być ona tak głęboka aby
dawała dostęp do czystej i dobrej wody, a jeśliby się okazało, że należy wykopać głębszą, to wykonawca powinien
zrobić wszystko to, co przez architekta będzie nakazane, nie biorąc za to wynagrodzenia. 5) Po wykonaniu pracy
wykonawca powinien dokładnie oczyścić teren od gruzu i ziemi. 6) Sprowadzenie materiałów, według kolejności
będzie zrobione przez członków Rady odpowiedzialnych za gospodarstwo w obecności architekta Rotgaza, któremu
powierzono nadzór nad tymi pracami. 7) Mowa o zaliczce za pewną część robót w kwocie 190 rubli w
srebrze. 8) Jak wyżej zaznaczono szlachcic Krzyżanowski zobowiązuje się zakończyć nie później niż 15 IX tego
roku. Może skończyć przed tym terminem jeśli tak zechce i wtedy po zakończeniu robót będzie wpłacona przez
Radę pozostała suma; podpisy Krzyżanowskiego i przedstawicieli Rady; dokument opatrzony pieczęcią
skarbową za 6 rubli; 4 str. (tekst na dwóch);
2) dokument z 22 V 1843 w formie podania kierowanego do Instytutu. Stanowi przykład, jakie
dokumenty musiała dostarczyć i jaką przechodziła procedurę osoba ubiegająca się o przyjęcie
do Instytutu Dla Szlacheckich Panien: prośba kierowana do Rady Białostockiego Instytutu Dla
Szlacheckich Panien od szlachcica z grodzieńskiej guberni, będącego sekretarzem w grodzieńskim
sądzie obywatelskim, Ignacego Bruszewskiego, syna Stanisława: chcąc zapewnić stosowne do pochodzenia
wychowanie mojej córce Pelagii pokornie proszę Radę o przyjęcie mojej córki do Białostockiego Instytutu na cztery
lata, a po tym czasie zobowiązuję się wziąć ją z powrotem i samemu po nią przybyć, lub przysłać kogoś innego
z pisemnym upoważnieniem. Załączam zaświadczenia: 1) o pochodzeniu córki z prawego łoża 2) o szlacheckim
pochodzeniu 3) o zdrowiu i przebyciu ospy 4) o dotychczas pobranych naukach 5) poręczenia należytego opłacania
pensji; podpis Bruszewskiego i data; pismo przewodnie oraz załączniki na 8 str.
Załączniki: a) My niżej podpisani osobiście zaświadczamy, że dobrze urodzona córka (…) Ignacego
Bruszewskiego s. Stanisława panna obojga imion Pelagia Karolina Bruszewska rzeczywiście urodziła się
w 1832 r. 28 I i została ochrzczona w kościele rzymsko-katolickim w Grodnie przez księdza Feliksa Bruszewskiego, a przy chrzcie byli obecni chrzestny radca tytularny Ignacy Ihnatowicz i chrzestna Maria Kowalewska;
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podpis proboszcza grodzieńskiego kościoła, ks. Józefa Koszewicza; dokument opatrzony stemplem
parafii grodzieńskiej;
b) (...), że rzeczywiście dobrze urodzona panna Pelagia Bruszewska urodziła się w wyżej wymienionym
czasie, z racji nieobecności w Grodnie chrzestnych potwierdzają: przewodniczący grodzieńskiego ziemstwa
i kawaler Ignacy Dąbrowski (obok pieczęć herbowa), drugi podpis nieczytelny (obok pieczęć herbowa),
członek ziemstwa i kawaler Szyszko (obok pieczęć herbowa);
c) Osobiście zaświadczam, że panna Pelagia Bruszewska córka sekretarza grodzieńskiego ziemstwa Ignacego
Bruszewskiego według mojego badania jest zupełnie zdrowa i nie zapadła na żadną z chorób, które mogłyby
przeszkodzić jej przyjęciu do Białostockiego Instytutu, oraz że przebyła ospę. Grodno 16 V 1843; podpis
A. Sawicza, obok pieczęć herbowa;
d) 16 V 1843. My niżej podpisani zaświadczamy, że Pelagia Bruszewska (…) została nauczona czytania
i pisania po polsku i rosyjsku, a także pierwszych czterech działań arytmetyki, oprócz tego jest wykształcona
muzycznie, gra na fortepianie i zna podstawy języka francuskiego. Grodzieński inspektor, starszy nauczyciel
(podpis nieczytelny);
e) W 1843 roku 22 maja. Ja niżej podpisany zobowiązuję się, że jeśli moja córka Pelagia będzie przyjęta jako
pensjonarka w Biał. Inst. Dobrze Urodz. Panien, to zostawię ją na cztery lata i za ten czas będę płacić za jej
wychowanie ustaloną na pensjonarkę kwotę po 150 rubli w srebrze za rok zawsze z góry, a za pół roku bez
żadnego zwrotu, chociażby moja córka była wzięta z powrotem przed upływem czasu, za który pieniądze
zostały przekazane. Sekretarz Grodzieńskiej Guberni Ignacy, syn Stanisława, Bruszewski, 1843 rok 22 maja;
f) My niżej podpisani zaręczamy o możliwości płacenia wyżej ustalonej na pensjonarkę kwoty z tym, że jeśli po
upłynięciu trzech miesięcy po czasie, w którym należało ją wnieść nie będzie zapłacona, to my zobowiązujemy
się, że przy pierwszym ponagleniu wniesiemy ją, nie zmuszając Rady do żadnego dalszego ponaglania, chociaż
jest wiadomo, że tak rodzice Pelagii Bruszewskiej, jak i jej krewni dysponują nieruchomościami (majątkiem);
podpisy: Posesjonat z Nowogrodzkiego Powiatu (pieczęć herbowa) Nikodem Korenowski Członek ziemstwa
Ignacy Montwiłł Dąbrowski (pieczęć herbowa);
3) Zaświadczenie (świadectwo) od grodzieńskiego gubernialnego przewodniczącego szlachty,
podano co następuje: sekretarz Grodzieńskiego Sądu Obywatelskiego, Gubernialny Sekretarz Ignacy syn
Stanisława Bruszewski proszący o umieszczenie jego córki Pelagii w Białostockim Instytucie Dobrze Urodzonych
Panien, w celu jej wychowania, uzyskał uznanie godności szlachectwa, według określenia Grodzieńskiego
Szlacheckiego Towarzystwa 11 V 1832, potwierdzonego ukazem Heroldii z 14 X tegoż roku i został zapisany
w 6. części szlacheckiej książki rodowodowej tej Guberni. Na mocy tego zaświadczenia to potwierdzam moim
podpisem i przyłożeniem pieczęci Towarzystwa Szlacheckiego. Grodno 22 V 1843, Grodzieński Gubernialny
Przewodniczący Szlachty i Kawalerów, podpis nieczytelny, pieczątka Grodzieńskiego Gubernialnego
Towarzystwa; 4 str. (tekst na jednej);
4) Zaświadczenie dane córce komendanta pułkownika Sukimowa Natalii Sukimow o tym, że jest ona
dobrego rodu, w chwili obecnej zupełnie zdrowa i przeszła zakażenie krowią ospą, nie ma też żadnych
innych chorób, które mogłyby przeszkodzić w przyjęciu na uczelnię, co poświadczam własnoręcznym
podpisem i przystawieniem pieczątki, Nowogieogiewsk 5 VIII 1858, podpis Kryszyńskiego; 2 str. (tekst na
jednej);
5) Zaświadczenie: Osobiście zaświadczam, że panna Zofia, córka posiadacza ziemskiego i Grodzkiego Sędziego
Kolegialnego asesora Święciańskiego Witalisa, syna Józefa Kurowskiego według mojego badania jest zupełnie
zdrowa i nie cierpi na żadne choroby mogące przeszkodzić w przyjęciu do Biał. Inst. Szl. Pan. i przeszła ospę,
co własnoręcznym podpisem i przyłożeniem pieczęci potwierdza Wileńska Gubernia Święciany, miesiąc styczeń
23, 1857 roku, Święciański Miejski Lekarz Kolegialny Asesor W. Dąbrowski; 2 str. (tekst na jednej);
6) Zaświadczenie: Osobiście zaświadczam, że panna Zofia córka kolegialnego asesora Aleksandra Zenczenko
według mojego badania jest zupełnie zdrowa i nie cierpi na żadne choroby mogące przeszkodzić w przyjęciu jej
do Biał. Inst. Dobrze Urodz. Panien; że ospę przeszła i jest na nią uodporniona. Miasto Drohiczyń, sierpień
2, 1841 roku, Pełniący funkcję Powiatowego Drohiczyńskiego lekarza A. Mamieszewski; 4 str. (tekst na jednej);
7) Zaświadczenie: Osobiście zaświadczam, że panna Joanna Świemaszewska córka szlachcica Adama
Świemaszewskiego według mojej oceny (badania) jest zupełnie zdrowa i nie cierpi na żadne choroby mogące
przeszkodzić w jej przyjęciu do Biał. Inst. Dobrze Urodz. Panien; że ospę przeszła i jest na nią uodporniona.
Oszmiana… 20, 1844 r. Oszmiański Powiatowy (okręgowy) lekarz Sobolewski; 4 str. (tekst na jednej);
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8) Zaświadczenie: Na prośbę właścicielki ziemskiej powiatu rzeczyckiego Ludwiki, córki Andrzeja
Kuncewiczowej, wdowy po chorążym Słonimskiego Powiatu Chryzostomie Kuncewiczu synu Stefana o wydanie
jej córce Marii zaświadczenia o szlachectwie na okoliczność pokazania go w Biał. Inst. Dobrze Ur. Panien w
celu przyjęcia Jej jako pensjonarki sprawdzono to w dokumentach Mińskiego Szlacheckiego Towarzystwa (czyli
Heroldii), podano tam, że rodowi Kuncewiczów w tej liczbie i mężowi, składającej prośbę, ojcu wymienionej
panny Marii byłemu chorążemu Słonimskiego Powiatu Chryzostomowi synowi Stefana, Kuncewicowi według
zapisów Mińskiego Szlacheckiego Towarzystwa Posłów z 28 stycznia 1825 roku opartych na podstawie takiegoż
wcześniejszego zapisu Wileńskiego Towarzystwa z 1800 r. z 21 lipca potwierdzono godność szlachectwa
i zapisano go w szóstą rubrykę wykazu rodowodów Mińskiej Guberni zgodnie z ukazem Senatu Heraldii, od 10
maja 1838 pod nr 2.688. W postępowaniu dodatkowym godność szlachecka została potwierdzona na podstawie
zaświadczenia Mińskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza z 28 lipca 1843 r., nr 3.447 wydanego na podstawie
przeprowadzonego postępowania świadczącego, że wspomniana panna Maria urodziła się w 1834 roku i pochodzi
z legalnego związku szlacheckiego rodziców Chryzostoma i Ludwiki Kuncewiczów. Dlatego i panna Maria jest
pochodzenia szlacheckiego. Dając temu wiarę wydaję jej zaświadczenie z należnym podpisem i przyłożeniem
pieczęci Mińskiej Gubernialnej Szlacheckiej Deputacji 20 marca 1844, miasto Mińsk. Miński Przewodniczący
Szlachty Rzeczywisty radca miejski Komandor i kawaler; podpisy nieczytelne; 4 str. (tekst na dwóch);
9) Do Białostockiego Instytutu Dobrze Urodzonych Panien od właściciela ziemskiego Wileńskiej Guberni
Sekretarza Gubernialnego Michała Boratyńskiego Syna Jana, Prośba; Moja rodzona siostra Karolina Boratyńska
c. Jana oddana przeze mnie na wychowanie do tego Instytutu ukończyła pełny kurs nauki według obowiązującego
w tym Instytucie, a ułożonego przez jego Kierownictwo programu i przebywała w tymże zgodnie z 52 § ustawy
Instytutu dwa lata. Teraz chcę wziąć wymienioną siostrę do siebie ponieważ wymagają tego rodzinne sprawy, a
przede wszystkim ona sama nie chce przebywać w Instytucie i dlatego przyjechałbym po nią z Wileńskiej Guberni.
Pokornie proszę Radę Instytutu zwolnić Karolinę Boratyńską od obecnego obowiązku zgodnie z przytoczonym
paragrafem i przekazać mi ją. Gubernialny Sekretarz Boratyński 8 lipca 1853 r.; 4 str. (tekst na dwóch);
Wszystkie prezentowane dokumenty są w st. bdb., ze śladami złożeń i licznymi pieczęciami; wymiary:
ok. 220x350 mm; Cena: 4900 zł
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290. CIEPLICE, ŚLĄSK. Historia rodu Schaffgotschów, spisana
najprawdopodobniej w Cieplicach w 1795 r.; manuskrypt
składa się z 2 części: pierwsza opowiada o rodzinie
i dobytku hrabiego Rzeszy Johanna Nepomuka Gottharda von
Schaffgotscha i kończy się informacją, że zlecił on wzniesienie
pałacu architektowi Georgowi Rudolfowi z Opola i że ów ważny
budynek w 1796 roku z pomocą Bożą powinien zostać ukończony;
w części drugiej zawarta jest historia rodu Schaffgotschów
od 1200 do 1794 r. Na wstępie podano informację, że początek
rodu na Śląsku miał związek z osobą Jadwigi (może św. Jadwigi,
żony Henryka Brodatego?). Następnie zamieszczono różne
informacje o Siboctto (pisownia oryginalna, we współczesnym
niemieckim należy ten wyraz zapisać: Siboth) Schaff. Dalej
mowa o donacji Bolesława Rogatki, księcia legnickiego,
w postaci Vienmnitz (być może jest to stara pisownia nazwy
dzisiejszej Kamienicy). Później relacja o tym, jak ród wszedł
w posiadanie zamku Chojnik, zamku Gryf i Karpacza.
Wspomina się rok 1277, jako przesądzający o pomyślności
i potędze rodu. Historia rodu traktuje o tym, jak w 1407 r.
wszedł on w posiadanie Cieplic Śląskich, a w 1419 r. także
Krzeszowa. W dalszej części informuje się o zmianach w stanie
posiadania rodziny, wymieniani są jej przedstawiciele (mowa
o ich zasługach dla Schaffgotschów i roli, jaką odgrywali
w księstwie świdnicko-jaworskim). Na str. okładkowej tyt.
(dopisany w późniejszym okresie); 16 str. (tekst na dziesięciu);
st. bdb., ślady wilgoci; wymiary: 215x340 mm; Cena: 1800 zł
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291 a-f

291. GALICJA, LODOMERIA. Zestaw 3 rękopiśmiennych certyfikatów szlachectwa rodziny Bielawskich
herbu Zaremba; wszystkie dokumenty na pergaminie, bardzo ozdobne:
1) Certyfikat szlachectwa. / Wydział Stanów / Królestw / Galicyi i Lodomeryi / Poświadcza, że gdy Antoni
Bielawski, Herbu / Zaremba syn Andrzeja i Zofii, wnuk Jakoba i Magda // leny z Leszczyńskich, prawnuk
Antoniego i Katarzyny / Bielawskich małżonków w Metrykach Szlachty krajowej / w Księdze XVIII na stronie
241 zapisany znajduje się, / przeto także i Wny Fran- // ciszek Lubin Pa // trycy trojga imion Bie- // lawski
jako syn rzeczone // go legitymowanego Antoniego Bielawskiego i Maryanny / z Janiszewskich, do Szlachty
krajowej, Stanu Rycerskiego / należy i w tej własności do Metryk Szlacheckich w Księgę XXIVtą / na stronie
525. zapisany został [...], Lwów 17 XI 1859; złocenia, w centralnej części herb Zaremba, w dole ozdobna,
jedwabna taśma, tekst dwustronny, na verso m.in. pieczęć opłatkowa oraz pieczęć cesarska; st. bdb.,
ślady złożenia; wymiary arkusza: 295x443 mm;
2) Certyfikat szlachectwa. / Wydział Krajowy / Królestwa / Galicyi i Lodomeryi / wraz z Wielkim Księstw.
Krakowskim / zaświadcza niniejszym, iż gdy / Wielmożny Franciszek Lubin Patrycy tr. im. Bielawski, her //
bu Zaremba, syn zapisanego w metrykach szlacheckich ga // licyjskich w tomie XVIII na str. / 241 Antoniego
Bielawskiego / i tegoż małżonki Maryanny / z Janiszewskich, wnuk Andrze // ja i Zofii małżonków / Bielawskich,
prawnuk / Jakóba i Magdaleny / z Leszczyńskich mał // żonków Bielawskich, / a Antoniego Bielawskie // go i
tegoż małżonki Ka- // tarzyny Barbary w czwar // tem pokoleniu prawy po- // tomek, w metrykach szla // checkich
galicyjskich, a mia- // nowicie w tomie XXIV na / stronie 525. zapisany jest, / przeto też i Wielmożny / Antoni
Jan Wincenty Dominik czw. imion / Bielawski, herbu Zaremba, / jako syn tegoż Franciszka Lubina Patrycego tr.
im. Bielawskiego i jego / małżonki Joanny z Pruszyńskich, do szlachty krajowej stanu ry // cerskiego należy i do
metryk szlacheckich galicyjskich tomu XXVII / na stronie 295. wpisany został [...], Lwów 5 I 1894; złocenia,
w centralnej części herb Zaremba, przy lewej krawędzi ozdobna, jedwabna taśma, 4 str. (tekst na
dwóch), na verso m.in. pieczęć cesarska; st. bdb., ślady złożenia, zagięcia krawędzi, delikatne
zabrudzenia; wymiary arkusza: ok. 255x390 mm;
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3) Certyfikat szlachectwa / Wydział Krajowy / Królestwa Galicyi i Lodomeryi / wraz z Wielkim Księstwem
Krakowskim / zaświadcza niniejszym, iż gdy / Wielmożny Antoni Jan Wincenty Dominik 4ga im: Bielawski
herbu Zaręba / syn zapisanego w metrykach szla // checkich księdze XXIV na stronie 525 / Franciszka Lubina
Patrycego tr: im: / Bielawskiego i jego małżonki Joan- // ny z Truszynskich, wnuk zapisa- // nego w metrykach
szlacheckich księdze / XVIII na stronie 241. Antoniego / Bielawskiego i jego małżonki / Maryanny z Janiszewskich,
/ prawnuk Andrzeja i Zofii mał- // żonków Bielawskich, prapra- // wnuk Jakóba Bielawskiego i / jego małżonki
Magdaleny / z Leszczyńskich, Antoniego i / Katarzyny Barbary dwojga / imion małżonków Bielawskich / w
piątem pokoleniu prawy / potomek w metrykach szlachec- // kich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie
295. zapisany jest, przeto też i / Wielmożny Franciszek Bielawski herbu Zaręba / syn wyżej wspomnianego
legitymowanego Antoniego Jana Wincen- // tego Dominika czw: im: Bielawskiego i jego małżonki Bronisławy
z Mi- // chałowskich do szlachty krajowej stanu rycerskiego należy i jako / taki do metryk szlacheckich księgi
XXVII na stronie 380. wpisany został [...], Lwów 5 IV 1895; złocenia, w centralnej części herb Zaremba,
4 str. (tekst na dwóch), na verso m.in. pieczęć cesarska i polska pieczęć notarialna (Rzeczpospolita Polska
– Tomasz [Ba]raniecki Notariusz w Miechowie); st. bdb., delikatne zabrudzenia, nieznaczne ślady zagięć;
wymiary arkusza: ok. 228x340 mm;
Dodatkowo dwie okrągłe puszki z lakowymi pieczęciami: 1) większa pieczęć z napisem otokowym:
Collegium [...]tatuum Regn. Galiciae et Lodom. Ducat. Osviecim. et Zatoriae; 2) mniejsza pieczęć, pęknięta,
z napisem otokowym: Wydział Kraj. Król. Gali[cji i Lo]dom. I W. X. Krakowskiego; całość umieszczona
w metalowej tubie z zamknięciem; st. bdb., długość puszki: 500 cm, średnica: 75 mm; Cena: 6000 zł
292. GDAŃSK, NAKŁO, BUCZKOWO.
Dokument spisany w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (być
może w 1753 r.). Posiadacz ziemski
zwraca się w nim do swoich sukcesorów: informuje o osadzeniu w swych
dobrach wolnego osadnika, przedstawia obowiązki ciążące na osadniku.
W istocie były one bardzo zbliżone
do powinności poddanego chłopa
– obejmowały świadczenia pieniężne (czynsz), robociznę i przestrzega292 nie pańskiego przywileju propinacji.
W owych czasach osiedlanie się w dobrach ziemskich wolnych osadników
nie było w Prusach Królewskich czymś wyjątkowym. Rozwijała się wówczas kolonizacja holenderska.
Jan Michał na Grabowie Grabowski Kasztelan Gdański, Dybrzna, Buczkow, Szyszkowa, Blumenfeldu, Kappy, Zamartego i
innych Pan y Dziedzic. Wszem wobec każdemu z osobna osobliwie sukcesorom moim y przyszłym Maiętności Dybrzyskiej
Dziedzicom i Possesorom do wiadomości podaię, Iż uważając melioracyję wsi moiey Dziedzicznej Kappa, alias Trudna
nazwaney w Woyewództwie Kaliskim i Powiecie Nakielskim leżącej żeby ludźmi osadzić, y z tego intratę pewniejszą dla
Pana przysposobić: dałem, przedałem pracowitemu Marcinowi Pezynk człowiekowi wolnemu i Sukcesorom Jego połwłoczek
w teyze wsi Kappie po Ertmanie Leywodze chłopie zbiegłym pozostały, ze wszystkiemi Budynkami, Rolami, Zasiewami,
Łąkami, Ogrodami z dawna do tego Pułwłoczka należącymi za Tynfów sześćdziesiąt, ze te pieniądze dziś zapłacił więc
prasentibus quietatur, które to Budynki y do nich należące role, tak iak Ertman Leywnoga trzymał Pracowity Marcin
Pezynak z Sukcesorami swemi wiecznemi trzymać będzie: z tą iednak kondycyą, aby ten Marcin Pezynak y następcy Jego
corocznie dawali czynsz iak z dawana dawniey był z tego pułwłoczka na każde Świeto Marcina, tudziesz aby robociznę y inne
powinności wraz z drugiemi Czynszowemi odprawiał, także drobiazgi przyzwoite co rok oddawał. Panu był posłusznym,
podatki Rzeczypospolitej iako to pogłówne y inne daniny wraz z drugiemi w tey wsi sąsiadami wypłacał. Tudziesz [wyraz
nieczytelny] przyzwoite Imci Księdzu Plebanowi oddawał y w niczym się niesprzeciwiał. Budynki y role w iak najlepszym
porządku trzymał. Piwo y Gorzałke z Karczmy Pańskiej bierał, żadnego napoiu cudzego w domu swym nietrzymał, pod
przepadkiem Prawa. Jeżeli w którymkolwiek punkcie sprzeciwi się albo zadość nie uczyni. A iako wspomniany Marcin
Pezynak odemnie ten pułwłoczek sobie wiecznemi czasy okupił tak wolne mu będzie y inkorporem Jego Domostwo to z Rola
y gruntami do niego nalezącemi Komu chce darować, przedać y ustąpić, z wola iednak i Konsensusem Pańskim. To zaś
Prawo iako Jemu y Sukcesorom dokonywać deklaruje iak od sukcesorów własną następców moich (…). Dla nas tym lepiey.

Pergamin z pieczęcią kasztelańską, st. bdb., drobne zabrudzenia, ślady złożeń; wymiary arkusza: ok.
430x285 mm; Cena: 1500 zł
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293 a-c
293. JAWOR, ŚWIDNICA. Rękopis dzieła Daniela Czepko von Reigersfelda, Kurzer Begrieff der beyden
Fürstenthumber;
Daniel Czepko (1605-1660), śląski poeta i dramatopisarz. Do 18 roku życia uczęszczał do szkoły łacińskiej
w Świdnicy. Studiował prawo i medycynę w Lipsku i Strassburgu. Po 1626 r. kontynuował studia we Francji
i Włoszech. Do Świdnicy powrócił w 1629 r. Był to jedenasty rok wojny trzydziestoletniej, podczas której
administracja cesarska prześladowała protestantów. Czepko zmuszony do ucieczki ze swojego majątku
w pobliżu Świdnicy wyjechał na Śląsk Opolski. Do Świdnicy wrócił dopiero w 1634 r. Po pokoju westfalskim
w 1648 r., po którym na Śląsku zapanowała względna tolerancja religijna Czepko zaczął robić karierę
administracyjną. Został radcą w księstwie legnicko-brzeskim i przewodniczącym sejmiku stanowego w tymże
księstwie. W 1656 r. został mianowany grafem von Reigersfeld. W uznaniu zasług pochowano go w Kościele Pokoju
w Świdnicy. Czepko był przede wszystkim poetą, dramaturgiem i pisarzem. W jego twórczości widać wielki
wpływ Mistrza Eckharta oraz Jakuba Böhme. Jego dzieła miały kłopoty z cenzurą. Duża ich ilość jest znana
tylko w rękopisach. Zyskał sławę za sprawą poetyckiej sielanki pt. Corydon und Phyllis oraz zbioru epigramatów
Sexcenta. Monosticha Sapientium.

Prezentowany rękopis jest ważną częścią spuścizny po Czepce. Stanowi bardzo cenne i niepublikowane
źródło dla badaczy historii Dolnego Śląska. Na początku Czepko podał położenie geograficzne
księstwa w stopniach i minutach (sic!) i wymienił 8 jego części składowych: świdnicką, jaworską,
strzegomską, lwówecką, bolesławiecką, jeleniogórską, bolkowicką, dzierżoniowską. Po kolei je opisuje.
Zatem podaje np., że w Świdnicy są dwa klasztory oraz siedem bram, czy też że Jawor zamieszkuje
1400 obywateli. Jest to w sensie dosłownym encyklopedia księstwa świdnicko-jaworskiego. Są w niej
również opisy gór i płynących przez księstwo rzek. Podano dochody księstwa z podziałem na jego
poszczególne części oraz informacje o administracji cesarskiej i lokalnej, o obowiązującym prawie
własnościowym mieszkańców księstwa, o ministrze cesarskim w księstwie i cesarskim fiskusie,
o burgrabiach – m.in. Ulrychu Schaffgotschu i 15 innych, w tym Nicklassie von Zedlitz, burgrabim na
Jaworze.
Rękopis z oryginału sporządził Allert Zacharias. Pracował przez 20 lat w roli administratora i rejenta
kancelarii księstwa świdnicko-jaworskiego. Zaprzyjaźniony z Czepko przepisywał wyjątkowo
pięknym pismem ręcznym jego dzieła. Słynął ze sztuki kaligrafii, czego rękopis ten jest dowodem.
Zacharias sporządził go w Jaworze w XII 1667 r. Rękopis liczy 78 str., format: 16d; st. bdb., oprawa
pergaminowa, odciśnięte w złocie inicjały właściciela C C F H V Z, poniżej oznaczenie roku 1668.
Wiele wskazuje na to, że jest to superexlibris biblioteki Zedlitzów, którą po Karolu Christianie (C C)
odziedziczył Karol Juliusz Freiherr von Zedlitz (F H V Z) (1652-1705); UNIKAT! Cena: 18 000 zł
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294. LEGNICA, BRZEG. Genealogia Und Ankhunft den Hertzoge inn Schlesien zur Liegnitz unnd Brieg / Wie
dieselbenn aus dem Stamme der Könige zur Pohlenn sovoll auch von Kaiser Carolo Magno unnd der Heiligen
Hedwigis herkommen / Dieß auff dise Zeit des 1595 Jahres unnd die an wiso lebende fürstliche Personen
vollzogene (pol. Genealogia i początki książąt śląskich na Legnicy i Brzegu / Jak pochodzą z plemienia królów
polskich, jak również cesarza Karola Wielkiego i Świętej Jadwigi / Uwzględniono okres aż do 1595 roku i obecnie
żyjących książąt).
Rękopis liczy 126 str. (w tym 5 niezapisanych); pierwsze 116 str. autorstwa jednej osoby – zapiski kończą
się na Janie Jerzym (1586-1592), współrządzącym księstwem z bratem, Joachimem Fryderykiem (15861602). Na ostatnich 10 str. dopiski dwóch kolejnych autorów. Ta część kończy się tablicą genealogiczną
książąt legnicko-brzeskich od Bolesława Wysokiego, księcia śląskiego w latach 1163-1201 do Jerzego
III (1639-1664), Ludwika IV (1639-1663) i Chrystiana (1639-1672). Na tej tablicy nie ma ostatniego
Piastowicza Śląskiego, Jerzego IV Wilhelma, zatem należy przyjąć, że ostatni wpis w tym rękopisie
miał miejsce przed śmiercią Chrystiana. Każdy z panujących, zarówno królowie polscy jak i książęta
śląscy, mają swoje biogramy traktujące o ich panowaniu.
Dzieło, zgodnie z tytułem, rozpoczyna się od opisu panowania Piasta, później, w kolejności, Siemowita,
Lestka, Siemomysła, Mieszka I, Bolesława I Chrobrego, Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława
Śmiałego, Władysława II Hermana, Bolesława Krzywoustego oraz Władysława Wygnańca i Bolesława
Wysokiego. Bardzo obszerne 2 kolejne biogramy: Henryka Brodatego (5 str.) i jego syna Henryka
Pobożnego (3 str.).
Na kolejnych 14 str. opis bitwy pod Legnicą: Wahraftige beschreibung der Schlacht in welcher Hertzog
Heinrich diß Namens der Ander Hertzog zur Legnitz von den Tattern erlegt und geschlagen worden
(prawdopodobny opis bitwy, w której Henryk został pokonany i zabity przez Tatarów). Trudno
wyrokować, na ile opis ten pozwala lepiej zrekonstruować przebieg słabo udokumentowanej źródłowo
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bitwy. Niewykluczone, że po wnikliwym rozczytaniu rękopisu może on ujawnić okoliczności
nieznane historykom wieków średnich, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że oparto go na źródłach
nieznanych bądź niezachowanych do naszych czasów. Pokazuje ponadto, jakie znaczenie wciąż miała
pamięć o tym zbrojnym starciu dla elity Śląska w 2. połowie XVI w. Opis bitwy pod Legnicą sprawia,
że Genealogia… powinna być traktowana jako swego rodzaju ewenement.
Po opisie bitwy zamieszczono biogramy: Bolesława II Rogatki (1248-1278) jako księcia legnickiego;
Henryka V Brzuchatego (1278-1296) jako księcia legnicko-brzeskiego i wrocławskiego; Władysława
legnickiego (książę legnicki od 1311 do 1312 r.); Bolesława III Rozrzutnego (1296-1352, książę legnicki,
brzeski i wrocławski, przejściowo kaliski i opawski); Ludwika I brzeskiego (1338-1398) jako księcia
brzeskiego, a także jego brata, z którym wspólnie panował w Legnicy, Wacława I legnickiego (13381364); Ruprechta (Ruperta) I legnickiego (1364-1409) jako księcia legnickiego; Ludwika II brzeskiego
(1380 lub 1385-1436) jako księcia legnickiego; Henryka X chojnowskiego (1441-1452) jako panującego
w Legnicy wspólnie z bratem, Janem (1441-1453); Fryderyka I legnickiego (1453-1488) jako księcia
legnickiego; Fryderyka II legnickiego (1488-1547) jako księcia legnickiego, brzeskiego, ścinawskiego,
głogowskiego i złotoryjskiego; Fryderyka III (1547-1559) księcia legnicko-brzesko-złotoryjskiego;
Jerzego II Wspaniałego (1547-1586), księcia legnicko-brzeskiego; Henryka XI legnickiego (1559-1581)
jako księcia legnickiego; Fryderyka IV legnickiego (1581-1596) jako księcia legnickiego; Joachima
Fryderyka legnicko-brzeskiego (1586-1602) jako księcia legnicko-brzeskiego, który piastował
godność prepozyta kapituły magdeburskiej, wówczas już zluteranizowanej (prepozyt w Kościele
rzymskokatolickim to przewodniczący kapituły kanoników – tytuł ten używany jest także w kościele
ewangelicko-augsburskim), w związku z tym w rękopisie określa się go jako prymasa i arcybiskupa
Magdeburga (co należy uznać za honorowe tytuły); Jan Jerzy oławski (1586-1592), który razem
z bratem Joachimem Fryderykiem panował w księstwie brzeskim.
Na biogramie Jana Jerzego kończy się dzieło pierwszego z autorów, o czym świadczy zmiana charakteru
pisma. Przypuszczalną przyczyną tego stanu rzeczy mogła być choroba lub śmierć kronikarza. Kolejny
autor pisał o Janie Chrystianie (1602-1639) i Jerzym Rudolfie (1602-1653). Na luźnej kartce dołączone
zostały informacje na temat powiązań rodzinnych Anny Jadwigi von Sitzsch, żony Jana Chrystiana.
Spod ręki kolejnego autora wyszło drzewo genealogiczne książąt brzesko-legnickich od Piasta aż po
Jerzego Rudolfa legnickiego; książąt głogowskich od Konrada I głogowskiego do Jana żagańskiego
i jego potomstwa; książąt oleśnickich od Konrada I oleśnickiego do Konrada IX Czarnego; książąt
świdnickich począwszy od Bolka I. Na kolejnych stronach znajduje się drzewo genealogiczne
Jagiellonów, arcyksiążąt austriackich (XIV-XVII w.) i królów Hiszpanii.
Niniejszy dokument ten to niezwykle cenny zabytek, dotyczący dziejów Śląska, a zwłaszcza księstwa
legnicko-brzeskiego; 126 str., st. bdb., oprawa twarda, z epoki, podniszczona, brak grzbietu; format: 4o;
Cena: 16 800 zł
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295. LEGNICA, BRZEG, ŚLĄSK. List Jerzego III, księcia śląskiego w Legnicy i Brzegu (1611-1664); podpis, adres
i pieczęć opłatkowa, Wrocław 2 III
1663 r.; list adresowany Do Jerzego, wolnego pana na Rechenbergu, tajnego radcy
elektora saskiego, skarbnika i pierwszego marszałka dworu, przekazuje skargę
dwóch kupców śląskich; którzy byli
kilkakrotnie szykanowani przez urząd
celny na granicy śląsko-saskiej, gdzie
wymagano od nich uiszczenia cła: (...)
A więc podczas gdy my oczekujemy od naszych ludzi, że przy poborze cła zachowywać się będą uczciwie i porządnie, to jednocześnie tego rodzaju otwarte i niestosowne
wymuszenia dokonywane przez tych samolubnych ludzi należy uznać za całkowicie
nierozsądne (...); książę Jerzy III podpisał
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się jako dobry przyjaciel księcia, Jerzy, książę legnicki i brzeski; 4 str. (tekst na trzech), st. bdb., ślady złożeń,
delikatne zabrudzenia, fragment jednej ze str. ucięty; wymiary: ok. 200x315 mm; Cena: 6900 zł
296. OLEŚNICA, ZIĘBICE, ŚLĄSK. List Karola II Podiebradowicza
(1545-1617), księcia ziębickiego i oleśnickiego, napisany 11 VI 1609 r.
w Oleśnicy, adresowany do nieznanego z nazwiska księcia śląskiego,
czego dowodzi zastosowana tytulatura podkreślająca więzy krwi –
być może chodzi o któregoś z bratanków jego drugiej żony, książąt
legnicko-brzeskich: Jana Chrystiana brzeskiego albo jego następcy,
Jerzego Rudolfa. W latach 1605-1609, do czasu osiągnięcia przez nich
pełnoletniości, książę oleśnicki Karol II Podiebradowicz był regentem
w księstwie legnicko-brzeskim. W liście Karol II zapowiada swoją
wizytę oraz pozdrawia rodzinę adresata; 2 str., st. bdb., ślady złożeń,
przycięte krawędzie; wymiary: 195x312 mm; Cena: 3450 zł
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297. PRZEWORSK. Rękopiśmienny rejestr wyzwolonych uczniów cechu szewskiego w Przeworsku. Pierwszy wpis informuje, dlaczego rada
starszych cechu zadecydowała o prowadzeniu
takiego wykazu: błąd y nierząd w cechu naszym
szewskim bowiem wyzwoleni nasi bedąc już mężami przychodzili do nasz y prosili nasz abyż my im
list od wyzwolenia dawali a my tego nie pamiętając
za którego cechmistrza byli wyzwoleni i u którego
rzemiosła się uczyli tedy nas do [wyraz nieczytelny] przyprowadzili przetosz od tego [wyraz nieczytelny] jako wyszej napisano będziemy chłopce
w tej regestr wpisować dla pamięci dobrej następcom naszym tylko w rejestrze popatrzą, każdego znajdą. W tym czasie wybuchł spór z radą miasta
i w cechu o wysokość wykupu i podatku prochowego. Cech brał od wyzwolonego 1 złp jednak, ze wobec przed się starego dekretu radneckiego trzymając się starego zwyczaju teraz znowu wszysci bracia to wykupne
albo prochowe stanowie po 15 gr. Nie targując się więcej aby jeden tak drugi nowo [słowo nieczytelne] dawali.
W rękopisie na str. 6 jest oddawana cześć właścicielowi Przeworska – cech szewski dziękuje mu za
przywileje: aprobacie od Jaśnie Wielmożnego Igo Msci PP Dobrodzieja naszego Stanisława Herakl. Hrabia na
Wiśniczu, Jarosławiu, Lubowli, świętego Państwa Rzymskiego Xsiężę, podstoli Koronny, spiski starosta, na
Przeworsku Dziedziczny Pan...”. Na str. 135 jest zatwierdzony Regestr zupełnego cechu naszego szewskiego
Rok 1669 r. zawiera 27 nazwisk. Powyżej dopisek o zebraniu pieniędzy na potrzeby cechu.
Pomijając zapiski okolicznościowe można je podzielić na 3 grupy. Pierwsze dotyczą spraw
finansowych: opłat, wydatków itd. Są to pieniądze zebrane od chłopców (tak nazywano przyjętych
na naukę zawodu) oraz innych opłat ponoszonych na rzecz cechu i miasta, np.: Anno Domini 1641.
W dzień ś. Margaretki odebrać sumy gotówki z (…) złotych 6, gr 20, pięć [wyraz nieczytelny] od pana Marcina
Moskala (str. 6). Są również rozliczenia wydatków cechowych zatytułowane wydatek braterski na rok
Pański 1640 (str. 5), informacje o zakupie wosku itd., itd.
Takich wpisów dotyczących spraw finansowych jest około 20. Natomiast pozostałe, w liczbie
przekraczającej 380, poświęcone są zapisom na ucznia, a przede wszystkim zawierają wykaz
wyzwolonych na mistrzów, np.: wpis z 1622 r.: Piotr Zameskowic brat nasz cechowy przyjął na nauke chłopca
z Lipmca [pisownia oryginalna] imieniem jędrzeja po przezwisku jamsch, który jest rodziców cnotliwych
z którego tez zalecenia czyli, ze jest z dobrego łoża (…). Wpis z 1642 r: Wojciech Kloch z miasta Przeworska
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wyzwolony jest rzemiosła szewskiego, który się uczył u Wojciecha Piecha i dosyć wyuczył za wyzwolenie pana
Marcina Moskala (…), następnie wymienione są jeszcze 4 nazwiska odbierających prace mistrzowską
Klocha. W każdym takim zapisie są wymienione co najmniej 3 nazwiska: nowego mistrza, tego
u którego się uczył i cechmistrza. Czasami podawano nazwiska podcechmistrza, pisarza cechowego,
komisji odbierającej pracę mistrzowską. Łącznie wymienionych jest ponad 1 tys. nazwisk. Oczywiście
część z nich, z racji pełnionych w cechu funkcji, powtarza się wielokrotnie. Interesująca mogłaby być
analiza, na ile te nazwiska nadal pojawiają się wśród mieszkańców Przeworska i na tej podstawie
wyciągnięcie wniosków na temat zasiedzenia mieszczaństwa Przeworskiego.
W momencie pierwszego wpisu w 1622 r. właścicielką miasta była Anna primo voto Ostrogska,
secundo voto Jannowa Kostkowa. W 1625 r. jej córka Zofia wniosła w wianie Przeworsk Stanisławowi
Lubomirskiemu. W rękach tej rodziny dobra przeworskie pozostały do 1945 r. Miasto przeżywało
ciężkie chwile, co widać po zapisach w rejestrze, a w zasadzie ich braku. W 1624 r. Przeworsk spustoszyli
Tatarzy, w 1634 r. miasto zniszczył pożar, a w 1666 r. zdobyli je Szwedzi, obciążając mieszkańców
wysoką kontrybucją – potem tak samo postąpił Rakoczy. Po wpisach widać jak pod koniec XVII w.
Przeworsk odżywa. Wpisy są regularne, przybywa uczniów i mistrzów.
Bez wątpienia jest to unikalne źródło do poznania dziejów miasta w XVII i początkach XVIII w.
Jego analiza pozwoli zapewne na ustalenie nowych faktów z historii miasta, a zwłaszcza miejscowej
organizacji cechowej.
Rękopis liczy 144 str. (łącznie z zapiskami na wyklejkach), st. bdb., zabrudzenia, oprawa miękka,
skórzana; format: 4o; Cena: 12 000 zł
298. ROSJA. List Aleksandry Fiodorowny Romanowej, napisany w jęz. niemieckim do niewymienionego
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z nazwiska poety niemieckiego – autorka dziękuje w nim za
przesłane wiersze poświęcone kampanii antynapoleońskiej w
latach 1814-1815; Berlin 28 X 1814, podpis: Charlotte; 4 str. (tekst
na jednej), st. bdb., ślady złożeń; wymiary arkusza: 198x240 mm;
Cena: 2500 zł
Aleksandra Fiodorowna Romanowa (1798-1860), ur. się jako Fryderyka
Luisa Charlotta Wilhelmina Hohenzollern, córka króla Prus Fryderyka
Wilhelma III. W dzieciństwie blisko zaprzyjaźniona z dziećmi
Antoniego Radziwiłła, którego żona, Fryderyka Dorota Luiza Filipina
Pruska, była kuzynką króla Prus. W 1817 r. wyszła za mąż za Wielkiego
Księcia Mikołaja. Od 1825 r. caryca znana jako Aleksandra Fiodorowna.
Słabo znała jęz. rosyjski. Z mężem porozumiewała się po niemiecku.
Zmarła 1 XI 1860 r. w Carskim Siole.

299. ŚWIDNICA, JAWOR, ŚLĄSK. List Ferdynanda III, cesarza
rzymsko-niemieckiego (1608-1657), adresowany do Ottona
Hansa von Nostiz-Rokinitz, radcy cesarskiego, starosty śląskiego
księstwa świdnicko-jaworskiego (1608-1665); zawiera apel, aby
stanowisko, jakie zajmie księstwo świdnicko-jaworskie podczas
299
zapowiadanego niedawno sejmu Rzeszy było zgodne z naszą miłościwą,
ojcowską intencją i zapowiedzianymi postulatami – na sejmie
Rzeszy zwołanym w Ratyzbonie Ferdynand III miał zamiar
przeforsować wybór swojego syna Ferdynanda (1633-1654)
na cesarza rzymsko–niemieckiego. List zawiera kontrasygnatę
brata przyrodniego Nostitza, Johanna Hartwiga von Nostitza
(1610-1683), późniejszego nadkanclerza Królestwa Czech; list
z podpisem, Praga 8 X 1652; 4 str. (tekst na trzech), st. bdb., ślady
złożeń, widoczne fragmenty pieczęci; wymiary: 200x313 mm;
Cena: 2950 zł
Otto Hans von Nostiz ufundował na zamku w Luboradzu jedną
z najważniejszych barokowych bibliotek, która tworzy fundament
biblioteki ordynacji hrabiów von Nostiz-Rieneck, będącej dzisiaj
częścią praskiego Muzeum Narodowego.

300. WADOWICE. Wielmożnemu Panu Adolfowi Podwinowi c. k. Radcy
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Sądu krajowego przy c. k. Sądzie obwodowym w Wadowicach, Członkowi Rady Miejskiej Wadowickiej Towarzystwo
„Czytelnia” w Wadowicach składa niniejszym jako swojemu prezesowi z powodu przeniesienia na posadę ces. kr.
Radcy Sądu Krajowego przy c. k. Sądzie krajowym w Krakowie wyrazy najgłębszego poważania i gorące podziękowanie
za nader gorliwe sprawowanie obowiązków Prezesa „Czytelni” niemniej za pełne taktu przewodniczenie tej
ważnej w mieście naszem instytucyi, a ubolewając nad odjazdem Prezesa tak powszechną otoczonego sympatyą
składa Mu zarazem serdeczne życzenia jak najlepszego powodzenia na nowem stanowisku, Wadowice,
IV 1887; adres dziękczynny dla Adolfa Podwina – sędziego, a także autora książek dla dzieci,
m.in. Chodźcie tu dziatki, Wydawnictwo Michała Arcta, 1900; poniżej i na sąsiedniej str. odręczne podpisy
Zarządu Towarzystwa: Julian Morelowski – Wiceprezes (wchodził w skład wydziału Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora), członków wydziału: Franciszek Barański
– bibliotekarz (wchodził w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach
– przyp. autora), Felicjan Chrząszczyński (?), Eugeniusz Gluziński, Józef Malinowski – sekretarz,
nazwisko nieczyt. – gospodarz, Julian Tałasiewicz (sędzia, radca przy trybunale w Wadowicach,
autor wielu publikacji, nie tylko o tematyce prawniczej – przyp. autora), A. Zembaty – skarbnik;
poniżej, w 3 kolumnach i w porządku alfabetycznym, podpisy pozostałych członków Czytelni,
w kilku miejscach z dopiskami o pełnionych funkcjach: Mieczysław Aleksandrowicz – ck. komisarz
powiatowy, Wincenty Bobrzyński (uczący w gimnazjum filolog klasyczny – przyp. autora), Henryk
Bojanowski (?), Ignacy Brosig (burmistrz Wadowic – przyp. autora), Bartłomiej (?) Cholewka –
ck. radca sądowy, kolejne 3 nazwiska nieczyt., dr Izydor Daniel (adwokat, wchodził w skład wydziału
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora), Franciszek Dbałowski –
dyrektor szkoły żeńskiej, Adolf Dębnicki, Frąckiewicz, Tomasz Dzianna, dr Emil Eibenschütz,
Tadeusz Fiderkiewicz, dr Henryk Feuermann, dr Ludwik Gąsiorowski (wchodził w skład wydziału
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora), Feliks Gaszyński, Kazimierz
(nazwisko nieczyt.), Gustaw Gruszka, Apolinary Hankiewicz (radca sądu – przyp. autora), Henryk
Hamsel (?), Józef Harasymowicz – c. k. komisarz powiatu, Antoni Hernicki, Adolf Joepl (?), dr Jan
Iwański (późniejszy burmistrz Wadowic, wchodził w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół w Wadowicach – przyp. autora), Siegmunt Iwacki (?), Michał Kordaszawski (wchodził w skład
wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora), S. Korn (Szymon Korn,
przełożony gminy wyznaniowej – przyp. autora), dr Józef Korn (radny i asesor sądowy, wchodził
w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora), J. Kowalewski
(?), Karol Köhlerh (sędzia powiatowy – przyp. autora), Seweryn Kurowski (uczestnik powstania
styczniowego, wiceburmistrz Wadowic, farmaceuta; był właścicielem kamienicy, w której później
urodził się i wychował Karol Wojtyła – przyp. autora), Józef Kurowski (nauczyciel gimnazjalny,
wchodził w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora),
dr Henryk Krobicki, Jan Lipka (zastępca prokuratora państwa w Krakowie, radca sądu krajowego
przy Sądzie Obwodowym w Wadowicach – przyp. autora), Julian Łatkiewicz, Roman Haliniowski,
Edward Schimscheirner, Adam Miodoński (wchodził w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół w Wadowicach – przyp. autora), dr Karol Młodzik (wchodził w skład wydziału Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora), Władysław Mossakowski, Walenty Myjkowski
(profesor Gimnazjum Wadowity w Wadowicach, brat Jana Myjak-Myjkowskiego, działacza ruchu
ludowego w Galicji i poety ludowego – przyp. autora), Kornel Namoczyński, Florian Nawrocki, Andrzej
Niedzielski (wchodził w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp.
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autora), Antoni Nowaczyński (radca sądu krajowego przy Sądzie Obwodowym w Wadowicach,
później Radca Sądu Apelacyjnego, ojciec Adolfa – pisarza, dramaturga, satyryka, poety, publicysty,
eseisty, krytyka, działacza politycznego i społecznego – przyp. autora), dr Franciszek Opydo (lekarz,
długoletni burmistrz i honorowy Obywatel Wadowic, prezes licznych instytucji społecznych – przyp.
autora), Edmund Pareński (uczestnik powstania styczniowego, notariusz w Jaśle – przyp. autora),
Jan Pawlica (profesor Gimnazjum, wchodził w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
w Wadowicach – przyp. autora), Wilhelm (nazwisko nieczyt.), Franciszek Prezentkiewicz (nauczyciel
gimnazjalny – przyp. autora), Teodor Prus (nauczyciel – przyp. autora), Adolf Raczyński (c. k. radca
sadu krajowego, radca przy Sądzie Obwodowym), Alojzy Reicher (radca skarbowy, wchodził w skład
wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora), Władysław Ripper
(wykonywał prace ciesielskie i murarskie przy budowie siedziby wadowickiego Sokoła – przyp.
autora), Ryszard Rząśnicki (Rzęśnicki, uczestnik powstania styczniowego – przyp. autora), Ryszard
Rybarski (c. k. sekretarz sądu powiat, karn. – przyp. autora), Karol Ruppreht, dr Andrzej Snarski –
adwokat, Edmund Schirmer (dyrektor szkoły, nauczyciel – przyp. autora), Emil Stankiewicz (wchodził
w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora), Bolesław
Strowski (wchodził w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp.
autora), Franciszek Synowski, Mieczysław Turowicz (c. k. radca sadu krajowego, wchodził w skład
wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora), Bruno Waluszczyk,
Władysław Warzeszkiewicz, Kazimierz Wilczyński, Aleksander Zachariasiewicz, dr Tadeusz
Zapałowicz (lekarz, tytularny generał dywizji Wojska Polskiego – przyp. autora), Zygmunt Zembaty
(wchodził w skład wydziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach – przyp. autora),
dr Wojciech Zonnermann – lekarz polowy; elita ówczesnych Wadowic; chromolit. z tekstem odręcznym
(w prawym dolnym narożniku sygn. autora: pis: Talaga), ze złoceniami; 4 str. połączone wstęgą, lekkie
zabrudzenia, delikatne zardzewienia; wymiary: 313x446 mm; dołączony rękopis wspomnianego już
Juliana Tałasiewicza – toast wygłoszony na cześć Adolfa Podwina: Toast przy pożegnaniu M. Rskr. Adolfa
Podwina / w Wadowicach dnia 16. Kwietnia 1887. / Już więc żegnać przyszło ciebie / Miły druchu [pisownia
oryg. – przyp. autora] i Kolego; / Tęskno będzie nam bez Ciebie, Nigdy dosyć – co dobrego...; 4 str. (tekst na
jednej), st. bdb., ślad złożenia; wymiary arkusza: 210x265 mm; Cena: 1500 zł
301. WIELUŃ. Zestaw 2 rękopisów: 1) MUSA ATTICA / seu / Plausus Poeticus / Adm Reverendo in Xsto Patri
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/ P. IGNATIO a So JOSEPH / Religionis Scholar Piarum / Collegii Vielunensis Rectori / Latri Colendißimo
Venerandißimo / Die Natali Suo, scilicet 1. Februarye 1746. / a Devinctissima Humanitatis / Schola Scenico /
Apparatu. / DICTUS / et / DICATUS; dedykowane ojcu Ignacemu od św. Józefa w Wieluniu, późniejszemu
rektorowi kolegium wieluńskiego pijarów w latach 1745-1751, w dniu jego urodzin; datowane 1 II
1746; rękopis na papierze, 32 str., st. bdb., 2 str. osobno, całość wyrwana z grubszej księgi (przy lewej
krawędzi widoczne szycie książkowe); wymiary: 158x182 mm; 2) ROZKŁAD CZASU W KONWIKCIE
XX PIJARÓW...; rękopiśmienny plan zajęć w Konwikcie Pijarów – dokładnie rozpisany plan dnia od
godz. 6.30 do godz. 22.00, na wszystkie dni tygodnia; przykładowy rozkład dnia – wtorek i czwartek:
6.00-6.30 Ubieranie się, 6.30-7.00 Modlitwy ranne – Msza S., 7.00-8.00 Sniadanie – Gotowanie się do Szkoły
przy pomocy Professorów, 8.00-9.00 Lekcya polsko-lacińska – Umiejętności, 9.00-11.00 Formowanie Charakteru
– Muzyka – Gotowanie się na Lekcye publiczne, 11.00-12.00 Lekcye Niemieckie i Francuzkie, 12.00-13.00 Obiad
– Rekreacya, 13.00-16.00 Tańce – Rysunki – Muzyka, 16.00-18.30 Prywatne ćwiczenia w lecie (d.) Promenada
w zimie, Promenada w lecie. – Cwiczenia pryw: w zimie, 18.30-19.00 Repetycye z Professorami, 19.30-22.00
Modlitwy wieczorne. – Rozbieranie się; jeden z niewielu rękopisów świadczących o wysokim poziomie
szkół I Rzeczypospolitej; st. bdb., ślady złożeń, kilka rdzawych plamek, przetarcia na złożeniach,
liczne minimalne ubytki papieru; wymiary arkusza: 565x435 mm; UNIKAT! Cena: 2200 zł
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Powstanie Styczniowe
- nieznane obrazy, zapomniane wiersze

Absolutnie wyjątkowy album o Powstaniu Styczniowym

Piotr Lisiewicz Gazeta Polska

410 stron, 315 grafik, format
A4, wysokiej jakości druk,
twarda oprawa

Znakomity graficznie, świetnie skonstruowany, z bardzo
dobrym tekstem towarzyszącym, ale przede wszystkim - to chyba
największa zasługa dra Lizaka - oryginalny. Zdecydowana większość
kolorowych map, rycin, grafik, pocztówek, dokumentów i portretów,
których reprodukcje zostały umieszczne w albumie, to absolutne
unikaty. Za ich pomocą autor, a właściwie autorzy (bo nad publikacją
pracował też syn Wojciecha Lizaka, Karol) zaprezentowali spójną,
fascynującą opowieść o powstaniu.
Piotr Zychowicz Do Rzeczy

Zmierzch żagli na Bałtyku

Prawdziwą wartością tego unikalnego albumu są obrazy
ukazujące statki, sytuacje, zakłady produkcyjne, ciekawostki z życia
ówczesnych portów, gry wojenne i rywalizację państw w budowie
największych i najsilniejszych jednostek.

Marek Rudnicki Głos Szczeciński

208 stron, 190 grafik, format
A4, wysokiej jakości druk,
miękka oprawa

W KRÓTCE

Nasz Szczecin. 1945.

