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Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
a. obecność na sali i pobranie tabliczki licytacyjnej po dokonaniu rejestracji,
b. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
c. drogą mailową,
d. licytując telefonicznie,
e. licytując online.
W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
Wysokość limitów i nazwiska osób oraz instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną
są informacjami poufnymi.
Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL
DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej
wymienionego administratora danych.
Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność
Antykwariatu.
Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku
sprzedaży poaukcyjnej 15%.
Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych
powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. Prawo pierwokupu należy zgłosić bezpośrednio
po zakończeniu licytacji danego obiektu.
Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko
w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarygodnej
ekspertyzy w terminie wyżej wymienionym.
Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne wylicytowanych
obiektów.
Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupnasprzedaży.
Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką.
Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za
zaliczeniem pocztowym.
Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu,
łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
Antykwariat przypomina, że zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków wywóz obiektów za granicę wymaga
stosownej zgody odpowiednich organów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klient dokonujący transakcji w kwocie powyżej 10 000 Euro jest
obowiązany do podania swoich danych osobowych.
Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego.
Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektów bez podania przyczyn, on też ustala postąpienia
w licytacji, które wynoszą:
●
●
●
●
●
●
●

od 50 zł – o 10 zł,
od 200 zł – o 20 zł,
od 500 zł – o 50 zł,
od 2000 zł – o 100 zł,
od 5000 zł – o 200 zł,
od 10 000 – o 500 zł,
od 50 000 – o 1000 zł.

Najważniejsze skróty
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;
nlb. – nieliczbowane
(nienumerowane);
oprac. – opracował/anie;
przedtyt. – przedtytułowa;
rys. – rysował;
ryt. – rytował;
sł. – słaby;
str. – strona/on;
ss. – suma stron;
st. – stan;
sygn. – sygnatura/owane;
szt.– sztorcowy
tyt. – tytuł/owy;
wyd. – wydał, wydano;

Spis Treści
1. Militaria
2. Monety i medale
3. Odznaczenia
4. Plakiety, tłoki pieczętne i inne
5. Banknoty
6. Filatelistyka
7. Papiery wartościowe
8. Plany i widoki
9. Ród von Biron
10. Kartografia
11. Varia
12. Napoleonica
13. Portrety
14. Judaica
15. Fotografie
16. Rękopisy
17. Sztambuchy
18. Starodruki
19. Książki, broszury, czasopisma
20. Albumy, teki
20. Hitlerowski nowy ład architektoniczny na wschodzie
Indeks ważniejszych nazw geograficznych

Strona
5
12
22
25
29
30
33
37
71
73
83
91
95
103
109
112
118
122
134
144
153
157

Pozycje
1-22
23-76
77-93
94-118
119-124
125-142
143-167
168-325
326-334
335-368
369-406
407-415
416-452
453-460
461-474
475-486
487-491
492-517
518-550
551-566
567-575

Literatura
● Dahlbergh... – B. Heyduk, Dahlbergh w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów „potopu” 1656-1657,
wstęp A. Przybosia, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1971.
● Dantiscum... – K. Kozica, J. Pezda, Dantiscum Emporium Totius Europae Celeberrimum. Gdańsk i Bałtyk na
mapach, widokach oraz dokumentach ze zbiorów Tomasza Niewodniczącego (Bitburg, Niemcy), Gdańsk 2004.
● Gdańsk... – Z. Jakrzewska-Śnieżko, Gdańsk w dawnych rycinach, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk,
Łódź 1985.
● 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, J. Pezda, Imago Poloniae. Dawna
Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego, Warszawa
2002.
● Katalog portretów... – Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, Biblioteka
Narodowa, tom 1-8, Warszawa 1990-1997.
● Von Stettin... – red. W. Pülhorn, Von Stettin bis Breslau. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten von
Pommern, Östlicher Mark Brandenburg und Schlesien aus der Graphischen Sammlung des Germanischen
Nationalmuseums Nürnberg, katalog zbiorów Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze,
Norymberga 1988.
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1.

BARANOWICZE. Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej, Baranowicze 1931; w dole podpisy
odręczne dowódcy kompanii podoficerskiej rotmistrza Bargiela i dowódcy pułku majora Boryckiego
oraz okrągła pieczątka: 26 PUŁK UŁANÓW, poniżej cz.-b. fot. rocznika wykonana przed budynkiem
szkoły; druk kolor., st. sł., ślady złożeń, niewielkie ubytki papieru, przetarcia, zabrudzenia, rama
i szkło; wymiary z ramą: 354x458 mm; Świadectwo. Ułan Hawrzyniak Józef [...] ukończył w czasie od
dnia 10 marca 1931 r. do dnia 22 sierpnia 1931 r. Szkołę Podoficerską 26 pułku Ułanów Wielkopolskich [...];
Cena: 450 zł

2.

BREDA. Plakat upamiętniający wyzwolenie w październiku 1944 r. holenderskiego miasta Breda
przez 1 Dywizję Pancerną (1 DPanc.) generała Stanisława Maczka – mieszkańcy miasta entuzjastyczne
witali wyzwolicieli, w oknach i witrynach sklepowych umieszczali polskie napisy: Dziękujemy Wam,
Polacy!; w górze plakatu napis: DZIĘKUJEMY WAM POLACY, w centrum data: 29 OCT: 1944; na dole
herb Bredy i godło Polski, poniżej napis: BEVRIJD DOOR DE POLEN; lit. kolor., st. bdb., prawy górny
narożnik zagięty, lekkie zagniecenia prawej krawędzi; wymiary arkusza: 253x318 mm; Cena: 1800 zł

3.

CHOSZCZNO, KORPUS OCHRONY POGRANICZA. Zaproszenia na uroczystość odsłonięcia
pomnika Obrońców zachodniego przedpola Warszawy we wrześniu 1939 r., dla por. Stanisława
Rydzewskiego (jeńca w Oflagu II B Arnswalde), bez daty; wewnątrz dodatkowy arkusz z cz.-b. drzew.
przedstawiającym orła w koronie; druk cz.-b., st. bdb., lekkie przetarcia i odbarwienia na złożeniu;
wymiary: 106x150 mm; Cena: 180 zł
Stanisław Rydzewski, por. piechoty, w KOP od 1935 r. Do mobilizacji dowódca 1 kompanii odwodowej baonu
KOP Orany. We wrześniu 1939 r. dowódca 5 kompanii piechoty II batalionu piechoty 3 pp KOP. Ciężko ranny
podczas walk z oddziałami Armii Czerwonej 21 IX pod m. Kołki nad Styrem.
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DORSTEN. Pocztówka ze zdjęciem z Oflagu VI E Dorsten,
1941; na fot. widać grupę umundurowanych polskich
oficerów; na verso odręczny dopisek i ślad stempla;
fot. cz.-b., st. db., drobne zabrudzenia, podniszczone
narożniki; wymiary: 134x85 mm; Cena: 120 zł

W obozie tym więziono m.in.: podpułkownika łączności Wojska
Polskiego Henryka Wilhelma Doskoczyńskiego, majora intendenta
Wojska Polskiego Jerzego Mieczysława Hojarczyka, pułkownika
dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego Bohdana Józefa
Floriana Hulewicza, majora piechoty Wojska Polskiego Franciszka Jarzębińskiego, starszego kapelana Wojska
Polskiego Romana Kostikowa, generała brygady Wojska Polskiego Stanisława Józefa Kozickiego, publicystę i znawcę
polskich Karpat Władysława Marię Antoniego Krygowskiego, generała brygady Wojska Polskiego Teofila Karola
Marescha, generała brygady Wojska Polskiego Henryka Krok-Paszkowskiego, generała brygady Wojska Polskiego
Stanisława Eugeniusza Skwarczyńskiego, Stepana Rudyka zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego w latach 1965-1969, majora obserwatora lotnictwa Wojska Polskiego Franciszka Stempniewicza,
kapelana wojskowego w stopniu kapitana Antoniego Walocha.

5

6

5.

GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT, WEJHEROWO. Mapa pokazująca sytuację na froncie polskoniemieckim w rejonie Zatoki Puckiej (zaznaczonej jako PUTZIGER WIEK), 11 IX 1939 r. wieczorem;
na mapie zaznaczono kierunki niemieckiego natarcia i polską linię obrony przed siłami Georga
Friedrich-Eberhardta, który dowodził atakiem na Westerplatte; ponadto na mapie zaznaczono Oliwę
(OLIVA), Sopot (ZOPPOT), Gdynię (GDINGEN), Wejherowo (NEUSTADT, oznaczone chorągiewką
jako region zgrupowania niemieckiego), Barniewice (BARNEWITZ, oznaczone chorągiewką jako
region zgrupowania niemieckiego, obecnie osiedle mieszkaniowe w Gdańsku, w dzielnicy Osowa);
druk cz.-b. z kolorem liniowym, st. db., wielokrotne złożenia, drobne rozdarcia w miejscu złożeń;
wymiary arkusza: 325x440 mm; Lage am 11. Sept. abends; Cena: 150 zł

6.

KRAKÓW. Portret (monidło) członka organizacji Sokół z Galicji, sprzed 1914 r.; z zawieszką, rama
i szkło, kolor., st. monidła bdb., st. ramy sł.; wymiary z ramą: ok. 285x405 mm; Cena: 650 zł

7.

LEGIONY, LWÓW. Sztambuch Władysławy z Krzewskich Domiszewskiej, mieszkającej we Lwowie,
przy ul. Zyblikiewicza 31, na parterze; najstarszy wpis datowany 1912 r., najmłodszy – 1921 r.;
40 nlb. kart (z czego wypełnionych 46 str.), st. db., zabrudzenia, brzegi kart złocone, ozdobna wyklejka,
oprawa skórzana, z tłoczonymi motywami secesyjnymi i orzełkiem legionowym, nieco podniszczona
i poprzecierana; format 8o; Cena: 3900 zł
Sztambuch wyjątkowo efektowny od strony ilustracyjnej – zamieszczono w nim 21 odręcznych ilustracji
wykonanych tuszem, akwarelą lub ołówkiem – wśród nich 3 prace z 1915 r., autorstwa Stanisława
M. Rohozińskiego (1882-1938), płk. artylerii WP, Kawalera Krzyża Walecznych, dowódcy I Pułku Artylerii
Najcięższej (para tańcząca poloneza – akwarela, poległy ułan Beliny – akwarela oraz dziewczyna karmiąca
ułańskiego konia – ołówek); ponadto rys. przedstawiające: postać żołnierza legionów w pełnym oporządzeniu,
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autorstwa Kazimierza Hellera (ołówek, 30 IX 1916), poniżej autografy 21 legionistów (wśród nich: Jan Rzepecki,
Tadeusz Hanak, Józef Czernik itd. – wiązało się to z otwarciem Stacji Zbornej Legionów Polskich we Lwowie);
odręcznie wykonana plakieta stacji z podpisami 32 legionistów (wśród nich np. Romuald König z I pułku
I Brygady itd.; wielu z nich zostało później w korpusie oficerskim WP); Tadeusz Łagocki, ułan Beliny, wykonał
ołówkiem ozdobną bordiurę, w której się wpisał tuszem (18 III 1916); alegoria Polski z herbami Polski, Litwy
i Rusi (tusz, sygnowana J.K.); ułan Beliny i legionowy piechociarz – na pamiątkę pobytu na urlopie (tusz,
4 XI 1917, podpis nieczyt.); kawalerzysta napoleoński, podpis Tadzik (tusz i akwarela, Lwów, 23 III 1920), 4 akwarele
z pejzażami (w tym jedna przedstawiająca most w Jaremczu na Prucie, sygn. J.K.); reszta ilustracji przedstawia
głowy kobiece i motywy roślinne; część sygn. przez Z. Kochańskiego; wśród pozostałych wpisów są osoby
z najbliższego kręgu towarzyskiego właścicielki, m.in. Jadwiga z Szydłowskich, żona Józefa Legeżyńskiego,
a także znakomitych osobistości lwowskich, takich jak Stanisław Czołowski (lwowski kupiec, właściciel hurtowni
papieru, który – wraz z żoną, Anielą – w latach okupacji pomagał Żydom; aby pomóc okuliście z Krakowa,
Mieczysławowi Bagnetowi, wybrał się osobiście do
getta, gdzie został aresztowany i osadzony w więzieniu)
[zob. pozycja nr 488. LEGIONY POLSKIE I ICH ELITA.
Sztambuch legionisty polskiego z wpisami m.in. Józefa
Piłsudskiego, Kazimierza Sosnkowskiego i Edwarda
Rydza-Śmigłego].
8.

LEGIONY, SOSNOWIEC, KATOWICE. Portret
Józefa Renika w mundurze legionisty, rys. W. Araszkiewicz, 1925; na verso dedykacja i podpisy
współpracowników redakcyjnych; portret w owalu, ołówek, opraw. w ramę i szkło, st. bdb.; wymiary
w świetle ramy: 277x383 mm; bez tyt.; Cena: 2500 zł
Józef Renik, ps. Kiryłło, Jater (1896-1969), członek
Pierwszej Kompanii Kadrowej (utworzonej w 1914 r.
przez Józefa Piłsudskiego), drukarz a następnie
dziennikarz. Związany z Sosnowcem (w którym się
ur.) i z Katowicami (w których zm.). Jako dziennikarz
pracował w: Wiadomościach Zagłębia (do poł. 1924 r.),
Gazecie Ludowej (z okresu pracy w tym czasopiśmie
pochodzi ten prezent od kolegów – z okazji imienin
19 III 1925 r.), Polonii (od VII 1925 r.), Polsce Zachodniej
(od końca XI 1926 r). Po II wojnie światowej związany
z: Dziennikiem Zachodnim.
8
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9.

ŁÓDŹ. Czapka podpułkownika wojsk lądowych z okresu 1944-1948, wykonana w warsztacie
J.W. Olszewscy, ul. Piotrkowska 13 w Łodzi; orzełek i guziki przedwojenne, wykonana z amerykańskiego materiału z lend leasu; st. bdb.; Cena: 2600 zł

10

11

10. MIŃSK. Widok Mińska w 1942 r., w dole dopisek: Minsk 42 i nieczyt.
12

sygn. autora; rys. przymocowany do tektury, na verso odręczny napis:
Zur Erinnerung an Minsk Russsland; wysłany w 1945 r. jako prezent
z okazji ślubu (… zu Eurer stillen Hochzeit im Jahre du Freiheit 1945);
ołówek, st. bdb., niewielkie rdzawe plamki; wymiary rys.: 273x193 mm,
wymiary płyty: ok. 270x330 mm; Cena: 450 zł

11. MOSKWA. Plakat propagandowy z okresu II wojny światowej, wyd.

Государственное Издательство ИСКУССТВО, Moskwa-Leningrad
1942; plakat mający mobilizować żołnierzy sowieckich do walki z niemieckimi najeźdźcami – na ich
emocje miał wpłynąć obraz Niemca wykorzystującego starca i kobietę w charakterze siły pociągowej;
uwagę zwraca kontrast pomiędzy praktycznie cz.-b. grafiką, z wyrazistym wezwaniem w kolorze
czerwonym: ОСВОБОДИ! (pol. WYZWÓL!); w lewym dolnym rogu znajduje się krótki tekst
propagandowy, informujący bojowników Czerwonej Armii, że Niemcy (zwraca uwagę narodowa, a nie
klasowa, bądź ideologiczna identyfikacja wroga) chcą zmienić ludzi sowieckich w swoich niewolników
i wzywający ich do walki za naród, ojczyznę i władzę sowiecką; tekst kończy się hasłem: СМЕРТЬ
НЕМЕЦКИМ ОКУРАНТАМ!; druk dwubarwny, st. bdb., minimalne uszkodzenia krawędzi; wymiary
arkusza: 575x413 mm; Cena: 4500 zł
12. OLSZTYNEK. Ekslibris biblioteki niemieckiego obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein, istniejącego

w Olsztynku w latach 1939-1945 (więziono tu m.in. polskich generałów z Dowództwa Armii Warszawa
i Dowództwa Obrony Warszawy); M. Lutomirski, 1939; wycięty z karty tyt. książki Legendy Warszawy
Ewy Szelburg-Zarembiny, Zakłady Drukarskie F. Wyszyński i S-ka, Warszawa 1938; na verso stempel
obozu (Oflag IV A / 2 / Geprüft); druk tonowany, st. bdb., lekkie zabrudzenia; wymiary: 63x115 mm;
KSIĘGOZBIÓR / OFICER. OBOZU JEŃCÓW / W HOHNSTEINIE; Cena: 150 zł

MILITARIA

S trona;

9

13
13. POLSKA. Rogatywka wz. 36 kapitana wojsk inżynieryjnych, oryginalny przedwojenny materiał,

guziki i podpinka; orzełek wz. 19; st. bdb.; Cena: 3600 zł

14

15

14. POLSKA. Sznur generalski i oficerów dyplomowanych z lat 30. XX w.; st. bdb., zachowane w całości

srebrzenia; Cena: 2600 zł

15. PRENZLAU. Portret polskiego jeńca z obozu jenieckiego Oflag II A Prenzlau, anonim, 1940;

w dole odręcznie opis: Oflag II A i data: 29 IV 1940; na verso stempel policji kryminalnej z Karlsruhe
(Kripo) i odręczny dopisek: Schneidhuber / 169/41 (to numer akt sprawy prowadzonej przez Kripo);
rys. ołówkiem, st. bdb.; wymiary arkusza: ok. 210x215 mm; Cena: 180 zł

16. SUWAŁKI. Zestaw 5 fot., przedstawiających nieznanego z nazwiska

Władysława, w czasie wojny polsko-bolszewickiej żołnierza 41 suwalskiego pułku strzeleckiego: 1) zdjęcie w formie pocztówki, 6 żołnierzy
w mundurach Dywizji Litewsko-Białoruskiej zaadresowane Łomża
ul. Kanalna m. 8 Jan Bargielski dla H. Szymańskiej; treść korespondencji:
Haniu. Przesyłam Ci swoją podobiznę w wojsku się nam nieźle Władek; pieczęć:
w otoku 41. Suwalski Pułk Strzelców, w ramce napis Pieczęć Pocztowa, nad
napisem niewyraźny znak orła; zdjęcie zostało wysłane między 19 XII
1919 r. a lipcem 1920 r. (pod tą pierwszą datą zostaje powołana jednostka
o nazwie 41 Suwalski Pułk Strzelców w składzie Dywizji LitewskoBiałoruskiej; walczył wtedy od poł. lutego w rejonie Mosty-Skidel, objął
pozycje po opuszczeniu go przez Reichswehrę, wyparł bolszewików na
północ, obsadził rubież Dźwiny i w kwietniu walczył o Lidę; od kwietnia
1920 r. bronił Wilna; w poł. czerwca obsadził polsko-litewską linię
16
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demarkacyjną wzdłuż Kanału Augustowskiego; w lipcu, już jako 41 Suwalski Pułk Piechoty, ruszył
w ofensywie na Mińsk); pieczęć jest unikalna, podobnie jak i sama kartka; 2) zdjęcie opisane na verso
wujek Władek w niewoli bolszewickiej, napis późniejszy, stąd pewnie pomyłka – powinno być po niewoli
bolszewickiej; 3-5) 3 zdjęcia późniejszego żołnierza Władysława: stojący portret wykonany przed 1914 r.
w atelier A. Jabłońskiego w Suwałkach, z dwojgiem dzieci (braćmi?) z 1909 r.; kartonikowe zdjęcie
z młodą damą i niezidentyfikowanym mężczyzną, przed 1914 r. u W. Konarzewskiego w Warszawie;
razem 5 fot. w sepii, st. db. i sł., naddarcia, zabrudzenia; wymiary: ok. 90x140 mm, wymiary fot. na
kartoniku: 145x107 mm; BARDZO RZADKIE! Cena 490 zł
17. WARSZAWA. SKOROWIDZ / Rozkazów Tajnych D.O. Gen. W. / ZA

17

ROK 1920; tyt. okładkowy: SKOROWIDZ / ROZKAZÓW TAJNYCH /
DOWÓDZTWA OKRĘGU / GENER. WARSZAWSKIEGO, wyd. Zakł.
Graf. Dow. Okr. Gen. Warsz., Warszawa 1921, druk. Zakłady Graficzne
D. O. GEN. W.; dokument stanowił dodatek do Rozkazu Tajnego Nr. 27
z dnia 1 III 1921 r.; skorowidz nie dotyczy konkretnych rozkazów,
lecz grup, na które zostały one podzielone; ich tematyka została
uporządkowana według kryterium alfabetycznego; ciekawy dokument
dla badaczy różnych aspektów wojny 1920 r., pozwala poznać, w jakich
sprawach wydawano wówczas tajne rozkazy (m.in. zakaz trudnienia
się przez wojsko handlem albo ilościowe wykazy ewidencyjne
wyznań); 28 str., st. db., okładka miękka (broszurowa), w dolnym rogu
okładki (i kilku początkowych str.) ciemne plamy (atrament?), drobne
zabrudzenia i zagniecenia; format 4o; UNIKAT! Cena: 1200 zł

18. WARSZAWA. SOSABOWSKI, STANISŁAW, WYCHOWANIE / ŻOŁ-

NIERZA-OBYWATELA / Podręcznik dla dowódców pododdziałów / uzgodniony z „Instrukcją o pracy oświatowo-kulturalnej / i wychowawczej w wojsku”,
wyd. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1931; druk.
Zakłady Graficzne Pracowników Drukarskich, książka autorstwa pod18
pułkownika dyplomowanego Stanisława Sosabowskiego (1892-1967,
członka ruchu strzeleckiego, od 15 VI 1944 r. generała brygady i dowódcy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej znanej z bitwy o Arnhem), zalecona do użytku służbowego przez I Wiceministra Spraw
Wojskowych, zadedykowana: TOBIE SZARY ŻOŁNIERZU / KSIĄŻKĘ TĘ POŚWIĘCAM; 18 rys. cz.-b. (m.in. składana mapka: HANDEL
ZAGRANICZNY POLSKI, st. sł. na dole duże rozdarcie), ponadto cz.-b.
fot.: portrety prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego (pierwotnie wklejone,
teraz osobno); z tyłu wklejona składana kolor. mapka: Polska w poszczególnych okresach (st. db., drobne
rozdarcie lewego brzegu); nieaktualne pieczęcie własnościowe: Biblioteki Wyższej Szkoły Wojennej
i Księgozbioru Roszkowskich; 340 str., st. db., nieznaczne zabrudzenia, oprawa twarda, półpłócienna,
lekko poprzecierana, na grzbiecie częściowo zdarta naklejka; format 8o; Cena: 220 zł

19
19. WARSZAWA. Szabla polska oficerska wz. 1921, bez pochwy, z napisem: HONOR i OJCZYZNA,

wytwórca: G. Borowski (sygn. na szabli); st. db; długość: 900 mm; Cena: 3800 zł

MILITARIA
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20

21

22

20. WARSZAWA. Zapis nutowy pieśni Wstań polski ludu, na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu,

napisanej 11 XI 1918 r. przez ks. Henryka Nowackiego (muzyka, słowa), wyd. Główna Księgarnia
Wojskowa, Warszawa 1928; druk muzyczny dedykowany marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu; str.
tyt. lit. L. Jagodziński, zapis nutowy lit. J. Konarzewski; 4 str. (tekst na dwóch), st. sł., ślady złożeń,
rozdarcia, rdzawe plamy i zabrudzenia; wymiary: 260x340 mm; Cena: 100 zł

21. WIELKOPOLSKA. Czapka weterana powstania wielkopolskiego, wykonana w początku lat 60.

XX w., wzorowana na kroju wojsk wielkopolskich z okresu powstania wielkopolskiego; st. bdb.;
Cena: 600 zł

22. WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA. Der polnisch-sowjetrussische Krieg 1918-1920, tom I, oprac.

Generalstab des Heeres, wyd. Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Berlin 1940; XII + 288 str., st. bdb., brzegi
kart barwione, oprawa twarda, płócienna, ze srebrnym tłoczonym napisem; format 4o; Cena: 1200 zł

Z tyłu książki kieszeń, w której umieszczono 13 składanych map: 1) Politische Übersichtskarte / Ende 1918, 527x530 mm;
2) Kämpfe um Lemberg, Februar 1919, 479x564 mm; 3) Übersicht über die Lage Anfang April 1919, 487x560 mm;
4) Angriff der Polen in Ostgalizien und Wolynien. 14. bis 23. Mai 1919, 477x567 mm; 5) Angriff der Polen in Ostgalizien
und Wolynien. 27. Mai bis 8. Juni 1919, 480x565 mm; 6) Der Gegenangriff der Westukrainer gegen die Polen.
8 bis 27. Juni 1919, 480x565 mm; 7) Der polnische Gegenangriff in Galizien. 28. Juni bis 17. Juli 1919, 478x560 mm;
8) Das Vorgehen der Polen in Wolynien. August 1919, 478x560 mm; 9) Kämpfe auf dem Kriegsschauplatz nördlich
des Polesje. Juni bis Dezember 1919. / Verlauf der beiderseitigen Fronten Ende 1919, Anfang 1920, 487x563 mm; 10)
Das Vorgehen der Polen in der Ukraine bis nach der Einnahme vn Kijew. / 25. April bis 10. Mai 1920, 655x788 mm; 11)
Der sowjetrussische Gegenangriff und der Durchbruch / der Reiterarmee Budjenny. 25. Mai bis 8. Juni 1920, 658x788mm;
12) 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, 655x787 mm; 13) 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, 657x790 mm.
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Uwaga! Zdjęcia nie odpowiadają rzeczywistym rozmiarom obiektów.

23

24

23. CIEPLICE ŚLĄSKIE-ZDRÓJ. Medal brązowy autorstwa Brandta, wybity z okazji 50-lecia służby ur. w Cieplicach
pruskiego generała Heinricha Wilhelma von Horna (1762-1829); Av. popiersie generała i otokowy napis: HEIN:
WILH: VON HORN; Rv. napis: DAS KÖNIGL.PREUSS:7TE ARMEE CORPS SEINEM COMMANDIRENDEN
GENERAL ZU SEINER 50 JAEHRIGEN JUBEL FEIER 1828; średnica: 43 mm; st. bdb.; [FuS 3799] Cena: 180 zł
24. ELBLĄG. Brązowy medal z zawieszką dla uczestnika zawodów sportowych zorganizowanych na cześć 25-lecia
Bałtyckiego Związku Sportowego, 1933 r.; Av. na górze 6 herbów – w tym Elbląga, niżej daty: 1908 / 1933; na
dole napis: 25 / JAHRE / BALT SPORTVERBAND; Rv. napis: DEM SIEGER / ELBING / 11.6.1933; st. bdb.;
średnica: 33 mm; Cena: 250 zł

25

26

25. GDAŃSK. Medal brązowy wybity w 1844 r. jako wyraz dziękczynienia za zbawienie Ojczyzny i Gdańska od
narzuconej przez Napoleona władzy; Av. napis: Wadzeck Anstalt / Salzmanns / Zoeglinge; Rv. napis: Dankopfer /
für Danzigs und des / Vaterlandes Errettung aus der / Zwingherrschaft; st. bdb.; średnica: 30 mm; Cena: 180 zł
W 1837 r. Salzmann, kupiec winny z Gdańska, przekazał na rzecz Zakładu Wychowawczego Wadzek (Wadzeck
Anstaldt) w Berlinie cały swój majątek z zachowaniem skromnej renty. Była to w jego zamyśle ofiara dziękczynna
dla korony pruskiej za wyzwolenie Gdańska.
26. GLIWICE. Medal brązowy z uchem, wybity w 1913 r. z okazji obchodów 100-lecia kampanii z 1813 r.;
Av. herb Gliwic z datą 1913 r., napis otokowy: JUBILAUMSGABE DER GLEIWITZER BÜRGERSCHAFT
ZUR VERSCHONERUNG DER STADT; Rv. pomnik i napis otokowy: GLEIWITZER•KRIEGERDENKMAL
GOLD•GAB•ICH•FÜR•EISEN; st. bdb.; średnica: 30 mm, Cena: 150 zł
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28

27. GRUDZIĄDZ. Srebrny medal wybity na cześć Izby Handlowej w Grudziądzu, ok. 1900; Av. alegoria handlu
i napis: DER / ARBEIT / DIE / EHRE; Rv. pośrodku napis: HANDELS- // KAMMER / ZU / GRAUDENZ, przy
obrzeżu wieniec; st. bdb.; średnica: 48 mm; Cena: 300 zł
28. JAROSŁAW. Srebrny medalik wybity dla upamiętnienia odbicia z rąk rosyjskich Jarosławia przez wojska
niemieckie i austriackie w dniu 15 V 1915 r.; Av. napis w otoku: GOTT SEGNETE DIE VEREINIGTEN HEERE oraz
wyobrażenie anioła; Rv. napis: DURCHBRUCH / DER / RUSSENFRONT / IN DER / SAN LINIE / JAROSLAU
/ EROB. / 15 MAI 1915; uszko do zawieszenia; st. bdb.; średnica: 15 mm; Cena: 300 zł

29

30

29. JELENIA GÓRA, ŚWIDNICA. Posrebrzany medal wybity z okazji mającego miejsce w 1859 r. jubileuszu
150 rocznicy powstania świątyni w Jeleniej Górze, jako jednego z kościołów łaski, wybity w 1859 r.; Av. kościół,
na górze napis: GNADENKIRCHE ZU HIRSCHBERG; Rv. dookoła wieniec, pośrodku napis: 150 JAHR /
JUBILÄUM…; st. db., drobne zabrudzenia i zarysowania; średnica: 42 mm; BARDZO RZADKI! Cena: 250 zł
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze (Kościół Łaski Pod Krzyżem Chrystusa, Kościół
Garnizonowy) powstał, jako jeden z sześciu luterańskich Kościołów Łaski, których budowę zlecono w 1709 r.
Ich powstanie to efekt ugody altransztadzkiej zawartej przez króla Szwecji Karola XII i cesarza Józefa I Habsburga
1 IX 1707 r., w której zagwarantowane zostały wolności religijne dla śląskich ewangelików.
30. KALISZ. Srebrny medal wybity z okazji zjazdu monarchów Rosji Mikołaja I i Prus Fryderyka Wilhelma III
w Kaliszu 11 IX 1835 r., wybity przez mennicę Gottfrieda Loosa, ok. 1835; Av. nałożone na siebie popiersia
władców i otokowy napis: NICOLAUS I TOT. RUSS. IMPERAT FRID. GUIL. III BORUSS. REX, na dole sygn.
(G. LOOS…); Rv. rozmawiający ze sobą rycerze (alegoria przyjaźni rosyjsko-pruskiej), na górze napis: CASTRA
CALISIENSIA RUSSO-BORUSSICA, na dole: MENSE SEPTEMBRIS / MDCCCXXXV; st. bdb.; średnica: 34 mm;
Cena: 400 zł
31. KOŁOBRZEG, KOSZALIN, SZCZECINEK. Medal
wybity z okazji 600-lecia rodu Boninów (starego pomorskiego rodu szlacheckiego z Drawska Pomorskiego); na awersie dookoła napis: SEHSIAHRHVNDERTFEIER DES GESCHLECHTES DERER VON BONIN,
w środku dwie głowy koziorożca (ważny element herbu von Boninów) oraz wizerunki gryfa i orła, a także
daty 1301-1901, nazwy miejscowości: KARZIN (obecnie Karsina, osada w powiecie koszalińskim, dawniej
należała do rodu von Bonin, mieszkającego w tamtejszym pałacu), DVBERTECH (obecnie Dobrociechy,
31
wieś w powiecie koszalińskim, dawniej jej część to
stare lenno rodu von Bonin), WOGENTHIN (obecnie Wojęcino, wieś w powiecie koszalińskim, dawniej należała do rodu von Bonin, który ufundował tam kaplicę), KLAPTOW (obecnie Kłopotowo, osada w powiecie
kołobrzeskim, w 1650 r. jej właścicielem był płk Wedig von Bonin), NASEBAND (obecnie Nosibądy, wieś w
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powiecie szczecineckim, w 1735 r. należała do rodu von Bonin), WVLFFLATZKE (obecnie Wilcze Laski, wieś
w powiecie szczecineckim, tu ur. się w 1826 r. Swantus Eccard Hugo von Bonin), PARSOW (obecnie Parsowo,
wieś w powiecie koszalińskim), GELLGN (?), IN DER TREVE FEST; na dole wyryta nota: EDITH BONIN BRETTIN INV Mv KAWACZYŃSKI FEG; Rv. postacie średniowiecznego rycerza i niewiasty, na górze wyryty napis:
IN DER LIEBE TREV / IN DER TREVE FEST / PAS IST ALT / UND NEV / BONINE / BEST; st. db., drobne
uszkodzenia; średnica: 120 mm; Cena: 950 zł

32

33

32. KROTOSZYN. Srebrny medal wybity w 1915 r. na pamiątkę 25 rocznicy ślubu księcia krotoszyńskiego, Alberta
I. von Thurn und Taxis (1867-1952) i Małgorzaty Klementyny Marii Austriackiej (1870-1955); para wzięła ślub
15 VII 1890 r. w Budapeszcie; Av. popiersia pary książęcej i otokowy napis: ALBERT FIERST VON THURN UND
TAXIS MARGARETE FIERST VON THURN UND TAXIS ERZHERZOGIN VON OESTERREICH; Rv. herby pary
książęcej i daty: 1890 / 1915; st. bdb.; średnica: 42 mm; Cena: 400 zł
33. KRÓLEWIEC. Medal z kamionki bottgerowskiej, wybity w 1922 r. w związku ze zbiórką pieniędzy na pomnik
grenadierów z czasów Fryderyka II; Av. korona i inicjały Fryderyka II oraz otokowy napis: DENKMALSSPENDE
FÜR DIE 4. GRENADIERE; Rv. popiersie Fryderyka II i otokowy napis: NICHTSWÜRDIG DIE NATION DIE
NICHT IHR ALLES SETZT IN IHRE EHRE; st. bdb.; średnica: 41 mm; Cena: 150 zł

34

35

34. KRZEMIENIEC. Brązowa wersja medalu na cześć Tadeusza Czackiego (organizatora Liceum Krzemienieckiego),
autorstwa Carla Meisnera i Teodora Tołstoja 1809 r.; Av. pośrodku popiersie Czackiego w mundurze
ministra, wokół niego, na wieńcu dębowym, herby ziemskie Wołynia i Podola, napis w otoku: MEMORIAE
POSTERITATIS THADEUM CZACKI GRATI CIVES VOLHINIAE PRODVNT; Rv. Minerwa budzi różdżką
skrzydlatego geniusza, u góry słońce z monogramem A, napis w otoku: LVMINE RESPLENDET, GENIVMQUE
LITTERARUM EXVSCITAT i data: MDCCCIX (1809); st. bdb.; średnica: 65 mm; Cena: 950 zł
35. KRZYŻOWA. Medal brązowy z 1890 r. wybity z okazji 90. urodzin Helmuta von Moltke, feldmarszałka
pruskiego i niemieckiego; Av. napis: GENERALFELDMARSCHALL GRAF VON MOLTKE; Rv. napis: ZUM 90 /
GEBURTSTAGE / 1800. 26. OKT. 1900; st. bdb.; średnica: 50 mm; [FuS nie notuje] Cena: 180 zł
36. LEGNICA. Srebrny medal wybity z okazji 28. Śląskiego
Festynu Strzeleckiego w Legnicy, 1924; Av. popiersie przewodniczącego Śląskiego Związku Strzeleckiego i otokowy
napis: STADTALTESTER A. BAUTZ – I. VORSITZENDER
D. SCHLESISCH. SCHÜTZENBUNDES; Rv. napis: 28. /
SCHLESISCHES / PROVINZIAL- // BUNDESSCHIESSEN /
LIEGNITZ / 5-12 JULI 1924, przy obrzeżu wieniec; uszko do
zawieszenia; st. bdb.; średnica: 40 mm; Cena: 300 zł
36
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38
37. LEGNICA. Medal z brązowej ceramiki, wydany po 1918 r. przez legnicki oddział organizacji charytatywnej;
Av. napis: ORTSGRUPPE / LIEGNITZ / HILFE IN NOT; st. bdb.; średnica: 48 mm; Cena: 150 zł
38. LUBLIN, CHEŁM, DRELÓW, PRATULIN – MĘCZENNICY PODLASCY. Medal braciom Rusinom 1874,
wybity w 1875 r. w brązie jako forma upamiętnienia masakry unitów w Polubiczach, Pratulinie i Drelowie,
do której doszło rok wcześniej; według projektu Cypriana Kamila Norwida, nakładem Józefa Barwińskiego;
Av. krzyż w koronie cierniowej, a pod nim tarcza herbowa polsko-litewsko-ruska, na dole data: 1874, napis
otokowy: BRACIOM RUSINOM POMORDOWANYM PRZEZ CARAT MOSKIEWSKI ZA WIERNOŚĆ DLA
KOSCIOŁA I POLSKI; Rv. otwarta księga z napisem: MARTYROLOGIA POLSKA / WŁOŚCIANIE…, na górze
napis: WOJEWÓDZTWA PODLASKIE I LUBELSKIE, na dole: POLUBICZE – DRELÓW – PRATULIN; st. bdb.;
średnica: 64 mm; BARDZO RZADKI! Cena: 1500 zł
Rosyjski carat nie pogodził się nigdy z utworzeniem na mocy unii brzeskiej z 1596 r. kościoła unickiego, gdyż
jego wierni uznając zwierzchność papieży nie mogli zostać w pełni podporządkowani władcom imperium
rosyjskiego, jak to się działo z prawosławnymi. Jednym z działań mających na celu ich podporządkowanie
była decyzja Aleksandra II o wcieleniu unickiej diecezji chełmskiej do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
To wywołało opór wiernych, zwłaszcza w miejscowości Pratulin, gdzie nie chcieli się oni zgodzić na przekazanie
ich świątyni duchownemu prawosławnemu. Wojsko rosyjskie w trakcie akcji pacyfikacyjnej rozstrzelało
klęczących i modlących się unitów (Wincentego Lewoniuka, Daniela Karmasza, Łukasza Bojkę, Konstantego
Bojkę, Konstantego Łukaszuka, Bartłomieja Osypiuka, Anicetę Hryciuk, Filipa Geryluka, Ignacego Frańczuka,
Onufrego Wasyluka, Maksyma Hawryluka, Jana Andrzejuka i Michała Wawrzyszuka). Wiele ofiar śmiertelnych
spowodowały także działania wojsk rosyjskich w Drelowie (gdzie zamordowano miejscowego przywódcę
unitów Semena Pawluka).

39

40

39. PIŁA, BISKUPÓW k. NYSY, WROCŁAW. Medal brązowy, sygnowany A&M, wybity w 1845 r., na cześć
Johannesa Rongego (1813-1887), jednego z głównych twórców i ideologów niemieckiego Kościoła Narodowego,
w 1840 r. wyświęconego na księdza we Wrocławiu; w 1844 r. J. Ronge przyłączył się ze swoimi zwolennikami
do założonej w Pile Katolickiej Wspólnoty w Chrystusie; Av. popiersie i napis: JOHANNES RONGE GEBOREN
ZU BISCHOFSWALDE ZU 16-ten OCTOBER 1813; Rv. ołtarz, poniżej w 18 wierszach tekst religijny; st. bdb.;
średnica: 44 mm; [FuS 3989] Cena: 180 zł
40. POLSKA. Medalion z wytłoczoną podobizną Stanisława Żółkiewskiego odlany w fabryce wyrobów metalowych
Karola Mintera w Warszawie, przed 1881 r.; owalny; cyna, patynowany, z zawieszką; na dole napis: ŻÓŁKIEWSKI;
st. bdb.; wymiary: 58x73 mm; Cena: 180 zł
41. POZNAŃ. Brązowy medal wybity z okazji inauguracji
cesarskiej rezydencji w Poznaniu; Av. cesarz niemiecki
Wilhelm II i napis: WILHELM / DEUTSCHER / KAISER,
po lewej napis: KÖNIG / VON / PREUSSEN, w dole
sygnatura, Frankfurt A.M.; Rv. Germania z modelem
rezydencji, w górze napis: ZUR EINWEIHUNG DES
KÖNIGL. REISDENZSCHLOSSES / POSEN 1910; uszko do
zawieszenia; st. db.; średnica: 30 mm; Cena: 200 zł

41
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42

43

42. PROBOSZCZÓW. Posrebrzany medal z zawieszką, wybity z okazji 300-lecia kościoła w Proboszczowie
(Probsthain; obecnie wieś w powiecie złotoryjskim); Av. kościół, napis otokowy: EINE BESTE BURG IST UNSER
GOTT; Rv. napis: ANDENKEN AN DAS 300 IAEHRIGE / KIRCHEN / IUBILAEUM / 1850 / PROBSTHAIN…;
st. db., zabrudzenia; średnica: 39 mm; RZADKI! Cena: 200 zł
43. PRUSY. Medal upamiętniający walki w Prusach Wschodnich z wojskami rosyjskimi w 1914 r., wybity ok.
1914; Av. uzbrojony w miecz heros (alegoria Niemiec), walczy z niedźwiedziem (alegoria Rosji) z datą 1914
i otokowym napisem: ZUR BEFREIUNG OSTPREUSSENS; Rv. popiersie Paula von Hindenburga i otokowy
napis: GENERALFELDM. v. BENEC-KENDORFF v. HINDENBURG; st. bdb.; średnica: 33 mm; Cena: 250 zł

44

45

44. PRUSY, SŁUPSK. Medal wybity na cześć generalnego poczmistrza Cesarstwa Niemieckiego i jednego
z założycieli Światowej Unii Pocztowej, ur. w Słupsku, Heinricha von Stephana; Av. popiersie i otokowy napis:
DR. V. STEPHAN STAATSSECRETÄR DES REICHS POST AMTES; Rv. herb Heinricha von Stephana; st. bdb.;
średnica: 50 mm; Cena: 300 zł
45. RACIBÓRZ. Brązowy medal wybity z okazji urodzin (3 X 1846) na zamku w Raciborzu Amalii Wiktorii,
córki Wiktora Maurycego von Ratibor i jego żony, Amalii zu Fürstenberg; wybity jako medal patronacki
przez magistrat Raciborza, 1846; Av. herb książąt raciborskich i otokowy napis: AMALIE VICT. CONSTANZE
CAROL EUPHEMIA MARIE PRINZESS. V. RATIBOR / GEB. D. 3 OCTBR. 1846; Rv. otokowy napis: DIE STADT
RATIBOR / IHRER PATHE; st. bdb.; średnica: 53 mm; Cena: 500 zł

46

47

46. RZEŹ GALICYJSKA. Brązowy medal stanowiący wyraz sprzeciwu wobec sprowokowanej przez władze
austriackie rzezi galicyjskiej w 1846 r.; Av. głowa w czapce frygijskiej i napis w otoku: DEMOCRATIE
FRANCAISE, poniżej sygn. David 1846 (Pierre-Jean David d’Angers); Rv. szubienica, napis w otoku: MASSACRES
DE GALLICIE; napis na dole: METTERNICH / BRENDT / VOUES / L’EXECRATION / DE LA / POSTERITE;
st. bdb.; średnica: 40 mm; BARDZO RZADKI! Cena: 950 zł
47. STRYJ. Srebrny medalik wybity dla upamiętnienia odbicia z rąk rosyjskich miasta Stryj w czasie ofensywy
wojsk niemieckich i austriackich dnia 1 VI 1915 r.; Av. napis w otoku: GOTT SEGNETE DIE VEREINIGTEN
HEERE oraz wyobrażenie anioła; Rv. napis: DIE SCHLACHT BEI / STRYI / ÜBER 12000 GEF.14 GESCHÜTZE /
EROB. / 1. JUNI 1915; uszko do zawieszenia; st. bdb.; średnica: 15 mm; Cena: 250 zł
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48. SZCZECIN. Srebrny medal wybity dla upamiętnienia wyzwolenia miasta spod okupacji napoleońskiej Francji
(5 XII 1813 r. zakończyła się obrona francuskiej załogi), z początków XIX w., autorstwa Daniela Friedricha
Loosa; Av. napis w otoku: GOTT SEGNETE DIE VEREINIGTEN HEERE oraz wyobrażenie anioła; Rv. napis:
BEFREIUNG / VON / STETTIN D.5 DEC. / 1813; st. bdb.; wymiary: 15 mm; Cena: 350 zł
49. SZPROTAWA. Posrebrzany medal Bractwa Kurkowego ze Szprotawy autorstwa E. Finkego z Berlina, nadany
za zajęcie III miejsca na zawodach strzeleckich 15 X 1922 r.; z przywieszką, wygrawerowany napis: SchlußSchießen / III. Preis / 15.10.22. / Sprottau; st. bdb.; średnica: 37,05 mm, waga: 19,08 g; Cena: 180 zł

50

51

50. ŚLĄSK. Medal brązowy z przywieszką i wstążką, wybity jako nagroda przez Dolnośląską Izbę Gospodarstwa
Wiejskiego; Av. napis: 20 JAHRE / FÜR TREUE UND FLEISS; Rv. orzeł i napis: LANDWIRTSCHAFTSKAMMER
NIEDERSCHLESIEN; st. III; waga: 20,8 g, średnica: 38 mm; Cena: 100 zł
51. ŚLĄSK. Posrebrzany medal z zawieszką (Schlesien-Grosse Theurung 1847) upamiętniający klęskę głodu i drożyzny
na Górnym Śląsku w 1847 r. (była ona spowodowana zarazą ziemniaczaną – niedożywieni ludzie masowo padali
ofiarą chorób zakaźnych); wybity przed 1918 r.; Av. relief pokazujący anioła i głodującą kobietę z dzieckiem, na
górze napis: GROSSE THEURUNG WENIG NAHRUNG, na dole napis: UNSER TÄGLICH BRODT / GIEB UNS
HEUT; Rv. napis otokowy: IM JAHRE 1847 GALT IN SCHLESIEN D. SACK ODER 2 PR: SCHEFFEL; pośrodku
ceny produktów niezbędnych do życia; st. bdb., drobne zabrudzenia; średnica: 43 mm; RZADKI! Cena: 180 zł

52

53

52. ŚLĄSK (LEŚNICTWO). Posrebrzany medal brązowy, wybity w 1866 r. na cześć J. von Pannewitza z okazji
25-lecia sprawowania funkcji prezydenta Śląskiego Towarzystwa Leśniczego; Av. portret i otokowy napis:
J.v.Pannewitz PRÄS. D. SCHLES. FORSTVEREINS 1841-1866; Rv. emblemat Towarzystwa oraz napis: Z.FEIER
D.25 JÄHR.BESTEHENS D.SCHLES.FORSTVEREINS 1866; st. bdb.; średnica: 30,5 mm; [FuS 3943] Cena: 180 zł
53. ŚWIDNICA. Srebrny medal autorstwa Philippa Heinricha Müllera, wybity z okazji ugody altransztadzkiej
zawartej przez króla Szwecji Karola XII i cesarza Józefa I Habsburga w dniu 1 IX 1707 – umowa gwarantowała
wolności religijne dla śląskich ewangelików; Av. 3 alegoryczne postaci, w tym Temida, a także napisy, po środku:
ZÜCHTIG / GERECHT / GOTT SE- // LIG. i otokowy: SIE FRAGT NACH GUTEN LEUTHEN / WO SIND / SIE;
na Rv. alegoria nadziei i otokowy napis: DIE HOFFNUNG BESRER ZEITEN / WENN KOMMT / SIE; st. bdb.;
średnica: 47 mm; Cena: 1400 zł
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54

55

54. TCZEW. Brązowy medal wybity z okazji jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Tczewowi, wybity ok.
1860; Av. założyciel miasta Tczewa, książę pomorski i otokowy napis: SAMBOR HERZOG VON POMMERN
VERLIEN DIRSCHAU STAEDTISCHES RECHT 1260; Rv. most na Wiśle i napis na dole: ZUR JUBELFEIER
DIRSCHAU 1860; st. bdb.; średnica: 50 mm; Cena: 200 zł
55. TCZEW. Cynowy medal wybity z okazji jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Tczewowi, wybity ok.
1860; Av. założyciel miasta Tczewa, książę pomorski i otokowy napis: SAMBOR HERZOG VON POMMERN
VERLIEN DIRSCHAU STAEDTISCHES RECHT 1260; Rv. most na Wiśle i napis na dole: ZUR JUBELFEIER
DIRSCHAU 1860, st. bdb.; średnica: 51 mm; Cena: 150 zł

56

57

56. WARSZAWA. Brązowy medal wybity z okazji Wystawy Szpitalnictwa w Warszawie w 1938 r.; Av. pośrodku
napis: W / VZNANIV / ZASŁVG / NA POLV / SZPITALNICTWA / 1938 oraz otokowy napis: PIERWSZA
POLSKA WYSTAWA SZPITALNICTWA / WARSZAWA, przy obrzeżu wieniec laurowy; Rv. w trójkąt wpisany
monogram: PTS oraz otokowy napis: POLSKIE TOWARZYSTWO SZPITALNICTWA, przy obrzeżu wieniec
laurowy; st. bdb.; średnica: 62 mm; Cena: 180 zł
57. WARSZAWA. Mosiężny medal wybity z okazji śmierci metropolity warszawskiego arcybiskupa Antoniego
Melchiora Fijałkowskiego (1778-1861), wybity ok. 1861; Av. popiersie arcybiskupa i otokowy napis: X. ANTONI
M. FIJAŁKOWSKI ARCYBISKUP METR. WARSZAW: / UR.3 ST:1778 + 5 PA:1861; Rv. napis: W WIECZNEJ PA //
MIĘCI KOŚCIOŁA / I OJCZYZNY / ŻYĆ BĘDZIE; st. bdb.; średnica: 28 mm; Cena: 150 zł

58

59

58. WIELICHOWO, POZNAŃ. Metalowa odznaka wybita z okazji jubileuszu 150-lecia Giełdy Strzeleckiej
w Wielichowie koło Poznania; Av. napis w otoku: NA 150 LETNIĄ ROCZNICĘ ISTNIENIA W WIELICHOWIE,
a w środku: GIEŁDY STRZELECKIEJ / 1761-1911; Rv. godło Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wielichowie,
uszko do zawieszenia; st. bdb.; średnica: 28 mm; Cena: 200 zł
59. WROCŁAW. Brązowy medal wybity w związku z jubileuszem 50-lecia, założonej w 1846 r., spółki Herz
& Ehrlich, która specjalizowała się w sprzedaży narzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego, wybity ok. 1896;
Av. postać kobieca, na górze napis: HERZ & EHRLICH, na dole napis: 1846 BRESLAU 1896; Rv. pośrodku: HERZ
& EHRLICH / BRESLAU, na górze napis: 50-JÄHRIGES GESCHÄFTSJUBILÄUM, na dole data: 1 MAI 1896;
st. bdb.; średnica: 33 mm; Cena: 150 zł
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60. WROCŁAW. Brązowy, złocony krzyż mistrza loży masońskiej, założonej we Wrocławiu w 1776 r.
i podporządkowanej loży Zu Den Drei Weltkugeln w Berlinie; Av. emalia biała i niebieska, w środku berło
Hohenzollernów; Rv. napis: Fr. ZUM 0 ZEPTER IM 0 ZU BRESLAU GEST:D:10 DECB:1776; st. bdb.; wymiary:
43x43 mm; Cena: 1450 zł
61. WROCŁAW. Klipa stalowa z przywieszką z wygrawerowanym napisem z okazji kolejnej rocznicy pożaru
kościoła Marii Magdaleny; Av. płonący kościół, poniżej napis: Breslau, po bokach litery: H K; Rv. okolicznościowy
napis; st. II-; wymiary: 45x50 mm; Cena: 100 zł

62

63

62. WROCŁAW. Medal brązowy autorstwa G. Loosa i K. Pfeuffera z okazji zjazdu lekarzy i przyrodników
we Wrocławiu w 1833 r.; Av. poziomy napis: BRESLAU DEN WILLKOMMENEN GAESTEN oraz otokowy napis:
VERSAMMLUNG DER DEUTSCHEN NATURFORSCHER UND AERZTE IM SEPTEMBER 1833; Rv. widok
ratusza we Wrocławiu, poniżej napis: RATHHAUS ZU BRESLAU; st. db., mała wada rantu; średnica: 44 mm,
waga: 42 g; [FuS 4611] Cena: 180 zł
63. WROCŁAW. Medal brązowy autorstwa A. Schmidta z okazji 100-lecia fundacji dla wspomagania handlu
w 1874 r.; Av. alegoria z dwoma postaciami na tle starożytnej świątyni, z poziomym napisem: INSTITUT FÜR
HILFSBED: HANDLUNGSDI...R, poniżej data 1774; Rv. poziomy napis w wieńcu laurowym: ANDENKEN DER
100 JAEHRIGEN STIFTUNGS – FEIER DES INSTITUTS FÜR HILFSBEDÜRFTIGE HANDLUNGSDIENER ZU
BRESLAU 1874; st. bdb., minimalne uderzenia na rancie; średnica: 42 mm, waga: 55 g; [FuS 4726] Cena: 200 zł

64

65

64. WROCŁAW. Medal brązowy autorstwa G. Loosa, wybity w 1898 r. z okazji wystawy Związku Balwierzy,
Fryzjerów i Perukarzy, Av. Germania i napis: XXV FACH-AUSSTELLUNG / BRESLAU 25-26 Juli 1898; Rv. uścisk
dłoni w wieńcu dębowym, otokowy napis: BUND DEUTSCHER BARBIER FRISEUR U. PERÜCKENMACHER
INNUGEN / INNUGSVERBAND.SEID.EINIG EINIG. EINIG; st. bdb.; średnica: 34,7 mm; Cena: 180 zł
65. WROCŁAW. Medal cynkowy autorstwa J.G. Junkera z okazji śląskiej wystawy przemysłowej; Av. pawilon
wystawowy i napis: INDUSTRIE=HALLE ZU BRESLAU; Rv. wieniec dębowy i napis otokowy: ERINNERUNG
AN DIE SCHLESISCHE INDUSTRIE AUSSTELLUNG 1857; st. bdb.; średnica: 46 mm; Cena: 150 zł
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66

67

66. WROCŁAW. Medal srebrny autorstwa J.R. Engelharta wybity z okazji wybudowania nowych fortyfikacji
miejskich; Av. herb cesarski nad panoramą miasta i napis otokowy: FELIX SUB IOVA CAESAR SUB CAESARE
BRESLA; Rv. tarcza herbowa Wrocławia, wokół niej napis: FIDELI OB SEQUIO., na obrzeżu 19 herbów rajców
miejskich; st. db.; średnica: 45,9 mm, waga: 22,8 g; [FuS 4147] Cena: 1550 zł
67. WROCŁAW. Medal srebrny autorstwa von Kittela, niesygnowany, wybity w 1741 r.; Av. popiersie Fryderyka
II i otokowy napis: FRIDERICVS BORVSSORVM REX • SVPR • SILES • INF • DVX; Rv. scena hołdu stanów
śląskich, powyżej półkolisty napis: IVSTO VICTORI•; poniżej napis: FIDES SILES • INF • VRATIS • D • XXXI •
OCT • MDCCXLI; st. bdb.; średnica: 32,3 mm, waga: 16,38 g; [FuS 4251] Cena: 350 zł

68

69

68. WROCŁAW. Medal srebrny, wybity w 1710 r. z okazji urodzin arcyksięcia Leopolda; Av. kołyska i napis:
MAGNAS FERTE DEO GRATES PRO PRINCIPE NATO. HILARITAS PUBLICA; Rv. wieniec laurowy i napis:
AUSTRIA CAE GENTIS SIT PROPAGATOR IN ORBE/ VT OPTAT / VOTA / PUBLI // CA / VRATISLAVIA /
MDCCXVI D 2 AP; st. bdb.; średnica: 28 mm, waga: 7,6 g; [FuS 4227] Cena: 350 zł
69. WROCŁAW. Medal z białej ceramiki, wydany w 1926 r. z okazji 700-lecia kościoła św. Marii Magdaleny;
Av. napis otokowy: ST MARIA-MAGDALENA BRESLAU 1226; st. bdb.; średnica: 46 mm; Cena: 100 zł

70

71

70. WROCŁAW. Medal z brązowej ceramiki, wydany w 1926 r. z okazji 700-lecia kościoła św. Marii Magdaleny;
Av. napis otokowy: ST MARIA-MAGDALENA BRESLAU 1226; st. bdb.; średnica: 50 mm; Cena: 100 zł
71. WROCŁAW. Mosiężny patynowany medal przyznawany współpracownikom niemieckiej Wyższej Szkoły
Technicznej we Wrocławiu; Av. biegacz niosący pochodnię i daty: 1910 / 1945 oraz otokowy napis: DER
TECHNISCHEN HOCHSCHULE BRESLAU / ZUM GEDENKEN; Rv. herb Wrocławia (niehitlerowski), a pod
nim napis: FÜR VERDIENSTVOLLE / MITARBEIT; st. db., drobne zabrudzenie Av.; średnica: 87 mm; JEDEN
Z OSTATNICH MEDALI WYBITYCH W NIEMIECKIM OKRESIE HISTORII WROCŁAWIA; Cena: 1200 zł
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73

72. WROCŁAW. Srebrny medal wybity na pamiątkę wybuchu prochowni we Wrocławiu w 1749 r.; Av.: piorun
uderzający w wieżę prochowni i otokowy napis: WAS GOTT DURCH BLITZ VND PULVER KAN; Rv. zniszczenia
w mieście i otokowy napis: ZEIGT DER RUIN IN BRESLAU AN / D 21 IUNII / 1749; st. bdb.; średnica: 32 mm;
Cena: 350 zł
73. WROCŁAW (UNIWERSYTET WROCŁAWSKI). Medal brązowy z 1718 r. autorstwa Ch.E. Müllera, wybity
z okazji 50-lecia pracy dla Habsburgów Johanna Freiherra von Plencken (1635-1719), kanclerza Cesarskiego
Urzędu Śląskiego oraz pierwszego kanclerza założonej w 1702 r. Leopoldiny; Av. portret i otokowy napis: I•A
•L•R•PLENCKEN•S•C•M•CONS•INT•ET•SUPR•SIL•CUR•CANC•; Rv. herb Plenckena i napis w 9 wersach;
st. bdb.; średnica: 48,5 mm; [FuS 3952, ale notuje tylko wybity w srebrze] Cena: 650 zł

74

75

74. WROCŁAW (UNIWERSYTET WROCŁAWSKI). Medal srebrny z 1718 r. autorstwa J. Kittela, wybity
z okazji 50-lecia pracy dla Habsburgów Johanna Freiherra von Plencken (1635-1719), kanclerza Cesarskiego
Urzędu Śląskiego oraz pierwszego kanclerza założonej w 1702 r. Leopoldiny; Av. portret i otokowy napis:
IO.ADR.L.B.A.PLENKEN.DYN.IN.HEID.ET.HVN.S.CR.M.CONSINT.; Rv. 17-wierszowy napis; średnica: 49 mm,
waga: 29,1 g, st. bdb.; Cena: 1500 zł
75. WROCŁAW, SŁUPSK, GORZÓW WIELKOPOLSKI. Medal brązowy autorstwa G. Loosa i J. Helda z 1834 r.;
Av. portret F. Schleiermachera (1768-1834), duchownego ewangelickiego, propagatora reform kościoła
protestanckiego, przebywającego do 1778 r. we Wrocławiu; w latach 1794-1802 pełnił funkcje kościelne
w Gorzowie Wlkp. i Słupsku; Av. portret i otokowy napis: FRIEDR. D.E. SCHLEIERMACHER GEB.Z.BRESL.D.21
NOV.1768 GEST.Z.BERL.D.12 FEBR 1834; Rv. katafalk z cytatem biblijnym; st. bdb.; średnica: 42 mm, waga: 35 g;
[FuS 4002] Cena: 180 zł

76
76. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE. Medal brązowy, wybity na pamiątkę odbudowy miasta po pożarze z 24 IV 1858 r.,
przez mennicę Gottfrieda Loosa, 1861; Av. spalony ratusz, i napis na górze: FRANKENSTEIN U. ZADEL DURCH
FEUER ZERSTÖRT / D. 24 APRIL 1858 / GOTT HILF… w dole sygnatura: G. Loos; Rv. odbudowany ratusz
i napis: DAS RATHHAUS ZU FRANKENSTEIN / GOTT HALF / ERBAUT I. JAHRE / 1861; st. bdb.; średnica:
41 mm; Cena: 320 zł
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77

78

77. AUSTRIA (AUSTRO-WĘGRY). Medal Waleczności (Tapferkeitsmedaille), ustanowiony 19 VII 1789 r. przez
cesarza Józefa II dla mężnych żołnierzy i podoficerów; srebrny I stopnia, średnica: 40 mm, wstążka, Av. profil
głowy cesarza Franciszka Józefa, napis: FRANZ JOSEPH I. V. G. G. KAISER V. OESTERREICH; Rv. napis: Der
Tapferkeit; st. bdb.; Cena: 150 zł
78. AUSTRIA (AUSTRO-WĘGRY). Medal Waleczności (Tapferkeitsmedaille), ustanowiony 19 VII 1789 r. przez
cesarza Józefa II dla mężnych żołnierzy i podoficerów; brązowy, średnica: 31 mm, wstążka, Av. profil głowy
cesarza Franciszka Józefa, napis: FRANZ JOSEPH I. V. G. G. KAISER V. OESTERREICH; Rv. napis: Der Tapferkeit;
st. bdb.; Cena: 150 zł

79

80

79. AUSTRIA (AUSTRO-WĘGRY). Medal Waleczności (Tapferkeitsmedaille), ustanowiony 19 VII 1789 r. przez
cesarza Józefa II dla mężnych żołnierzy i podoficerów; srebrny I stopnia, średnica: 40 mm, wstążka, Av. profil
głowy cesarza Karola, napis: CAROLVS D. G. IMP. AVST. REX BOH. ETC. ET REX APOST. HVNG; Rv. napis:
FORTITVDINI; st. bdb.; Cena: 250 zł
80. FRANCJA. Medal św. Heleny (Médaille de Sainte-Hélène), ustanowiony w 1857 r. przez cesarza Napoleona III,
dla uhonorowania żołnierzy cesarza Napoleona I z lat 1792-1815; brąz, wymiary: 30x51 mm; Av. wizerunek
głowy Napoleona I w wieńcu laurowym i napis otokowy: NAPOLEON I EMPEREUR; Rv. napis otokowy:
CAMPAGNES DE 1792 A 1815 i napis pośrodku: A SES COMPAGNONS DE GLOIRE SA DERNIRE PENSEE STE
HELENE, 5 MAI 1821; zwieńczenie: cesarska korona z orłami i jabłko z krzyżem; st. bdb.; Cena: 200 zł
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81. GNIEZNO, WARSZAWA. Odznaczenie w formie medalu z uszkiem, wybitego w 1925 r. z okazji 900 rocznicy
koronacji królewskiej z 1025 r., brąz srebrzony; Av. popiersie pierwszego króla Polski i otokowy napis:
BOLESŁAW I CHROBRY 1025-1925; Rv. mapa Polski i napis: POLSKA ZA BOLESŁAWA CHROBREGO; st. db.;
średnica: 30 mm; Cena: 60 zł
82. POLSKA (II RP). Krzyż Niepodległości, odznaczenie ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z 29 X 1930 r.,
dla osób zasłużonych dla sprawy niepodległości Polski; krzyż równoramienny, z brązu pozłacany i emaliowany
o wymiarach: 40x40 mm, wstążka; Av. napis: BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI; st. bdb.; Cena: 200 zł

83
84
83. POLSKA (II RP). Medal Niepodległości; odznaczenie ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z 29 X 1930 r.,
dla osób zasłużonych dla sprawy niepodległości Polski; okrągły medal z brązu, średnica: 35 mm, wstążka;
Av. napis otokowy: BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI, pośrodku wyobrażenie trzech hydr, przebitych trzema
mieczami; Rv. litery: RP; st. bdb.; Cena: 100 zł
84. POLSKA (II RP). Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921; wojskowo-cywilne odznaczenie ministerialne
ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 IX 1928 r., dla uczestników walk o niepodległość
i granice Rzeczypospolitej; okrągły medal z mosiądzu, średnica: 35 mm, wstążka; Av. orzeł w koronie z Krzyżem
Orderu Wojennego Virtuti Militari na piersi, na dole daty: 1918 / 1921; Rv. wieniec z liści dębowych i napis:
POLSKA SWEMV OBROŃCY; st. bdb.; Cena: 80 zł

85
85. POLSKA (II RP). Medal Za Długoletnią Służbę; ustanowiony ustawą z dnia 8 I 1938 r., za 20 w służbie Państwa
lub instytucji publicznoprawnych; okrągły srebrny medal, średnica: 35 mm, wstążka; Av. wizerunek orła
w koronie otoczony kłosami zboża, na dole napis: ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ; Rv. liczba rzymska: XX i gałązka
wawrzynu; st. bdb.; Cena: 150 zł

S trona;

24

ODZNACZENIA

86

87

86. POLSKA (POLSKA LUDOWA). Order Krzyża Grunwaldu, zatwierdzony jako order państwowy 20 II 1944 r.
uchwałą Krajowej Rady Narodowej, autor projektu: mjr Stanisław Nowicki Felek, ostateczną wersję opracował
Mieczysław Berman; wstążka, Av. dwa miecze; Rv. napis: 1410 / KG / 1944; srebro, po 1960 r.; wymiary: 45x45
mm; st. bdb.; Cena: 100 zł
87. POLSKA (POLSKA LUDOWA). Order Krzyża Grunwaldu, zatwierdzony jako order państwowy 20 II 1944 r.
uchwałą Krajowej Rady Narodowej, autor projektu: mjr Stanisław Nowicki Felek, ostateczną wersję opracował
Mieczysław Berman; wstążka, Av. dwa miecze; Rv. napis: 1410 / KG / 1944; srebro, wymiary: 45x45 mm; st. bdb.;
Cena: 130 zł

88

89

88. POLSKA (POLSKA LUDOWA). Order Krzyża Grunwaldu, zatwierdzony jako order państwowy 20 II 1944 r.
uchwałą Krajowej Rady Narodowej, autor projektu: mjr Stanisław Nowicki Felek, ostateczną wersję opracował
Mieczysław Berman; wstążka, Av. dwa miecze; Rv. napis: 1410 / KG / 1944; brąz złocony, wymiary: 55x55 mm;
st. bdb.; Cena: 130 zł
89. POLSKA (POLSKA LUDOWA). Order Krzyża Grunwaldu, zatwierdzony jako order państwowy 20 II 1944 r.
uchwałą Krajowej Rady Narodowej, autor projektu: mjr Stanisław Nowicki Felek, ostateczną wersję opracował
Mieczysław Berman; wstążka, Av. dwa miecze; Rv. napis: 1410 / KG / 1944; brąz złocony, wymiary: 55x55 mm;
st. bdb.; Cena: 70 zł

90
91
90. POLSKA (POLSKA LUDOWA). Srebrny Krzyż Zasługi (wersja z lat 1960-1992), Av. ramiona krzyża pokryte
czerwoną emalią, na białej tarczy środkowej krzyża napis: PRL; wymiary: 42x42 mm; st. bdb.; Cena: 50 zł
91. WŁOCHY. Krzyż Wojenny za Męstwo Wojskowe (Croce di guerra al valore militare); żelazny krzyż grecki,
wymiary: 38x38 mm, wstążka, Av. pięcioramienna gwiazda; Rv. napis: Al Valore Militare; st. bdb.; Cena: 100 zł
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93

92. WŁOCHY. Krzyż Zasługi Wojennej (Croce al merito di guerra); brązowy krzyż grecki, wymiary: 38x38 mm,
wstążka, Av. pięcioramienna gwiazda, Rv. wizerunek rzymskiego miecza (gladio), owinięty gałązką laurową
i napis: MERITO DI GVERRA; st. bdb.; Cena: 170 zł
93. ZSRR. Medal Za wyzwolenie Pragi; ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 9 VI 1945, dla
uczestników walk o wyzwolenie Pragi, projektu A. Kuzniecowa i malarki Skorżinskiej; mosiądz, średnica:
32 mm, Av. napis: ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ, pod nim poziomo napis: ПРАГИ; Rv. data: 9 МАЯ 1945 (9 V 1945);
st. bdb.; Cena: 100 zł

P

LAKIETY, TŁOKI PIECZĘTNE I INNE

94
94. GDAŃSK. Łyżeczka srebrna z herbem Gdańska (emalia), długość: ok. 100 mm; Cena: 150 zł

95

96

97

95. GDAŃSK. Ołowiana plomba pocztowa z herbem Gdańska, 1710; st. db., wymiary: 14x23 mm; Cena: 50 zł
96. GDAŃSK, SOPOT. Żeton o nominale 100 Kasyna w Sopocie, z bakelitu, sprzed 1939 r.; Av. pośrodku cyfra: 100,
w otoku napisy: KASINO ZOPPOT FREIE STADT DANZIG; st. bdb.; średnica: 41 mm; Cena: 100 zł
97. GDAŃSK, SOPOT. Żeton o nominale 5 Kasyna w Sopocie, z bakelitu, sprzed 1939 r.; Av. pośrodku cyfra: 5,
w otoku napisy: KASINO ZOPPOT FREIE STADT DANZIG; st. bdb.; średnica: 38 mm; Cena: 150 zł
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98

99

100

98. GRUDZIĄDZ. Srebrna odznaka zachodniopruskiego związku strzeleckiego, Deschler, Monachium, 1903;
Av. wizerunek strzelca, po prawej głowa tura (dawny herb Grudziądza), po lewej data: 25-28 VI 1903, na dole
wyryty napis: VIII WESTPR. PROV. / BUND S SCHIESSEN; Rv. wyryte w otoku: Gustav Deschler / MÜNCHEN,
a w środku: VEREINS / ZEICHEN / FABRIK; st. bdb.; wymiary: 38x50 mm; Cena: 250 zł
99. NOWA SÓL. Plakieta wydana z okazji Nowego Roku 1912 przez Hutę Żelaza i Zakład Emalierski W. von
Krausego; napis: GLÜCK AUF! / EISENHÜTTEN-u. / EMAILLIRWERK / (W.v. KRAUSE) NEUSALZ a/O. 1912;
odlew żelazny brązowiony; st. II-; wymiary: 107x60 mm; Cena: 600 zł
100. MRĄGOWO. Brązowa plakietka upamiętniająca zlot gwiaździsty i wschodniopruskie mistrzostwa w Mrągowie
z 1929 r., Deschler&Sohn, Monachium, 1929; jednostronnie emaliowana, z herbem i wyobrażeniem głowy
w kasku oraz napisem: SENSBURG 1929 / STRAHLENFAHRT / OSTD. MEISTERSCHAFT; na verso wyryty
napis: DESCHLER&SOHN / ABZEICHENFABRIK / MÜNCHEN; st. bdb.; wymiary: 66x56 mm; Cena: 800 zł

101

102

101. OTYŃ k. ZIELONEJ GÓRY. Jednostronna odznaka z przywieszką w kształcie gwiazdy, wybita z okazji 300-lecia
Bractwa Kurkowego; napis: 1603-1903 • JUBILÄUM / D. SCHÜTZENGILDE / D. WARTENBERG • 13.14. SEPT.
1903; st. db.; średnica: 45 mm; Cena: 180 zł
102. PŁOCK. Tłok pieczętny, należący do biskupa płockiego Apolinarego Wnukowskiego (1848-1909), pochodzi
z okresu jego rządów w diecezji (20 IV 1904 – 29 XI 1908); st. db., srebrna oprawa, bez drewnianego trzonka,
z wygrawerowanym w krysztale górskim herbem diecezji płockiej; wymiary (owal): 25x30 mm; Cena: 950 zł

103

104

105

103. POLONIA W CHICAGO. Żeton, napis: JOHN WROBLINSKI / PIEKARNIA / KRAKOWSKA; st. bdb.; średnica:
24 mm; Cena: 150 zł
104. POLSKA (II RP). Brązowa plakietka Fryderyka Chopina autorstwa polskiego medaliera i rzeźbiarza Józefa
Aumillera (1892-1963), wykonana przed 1939 r.; Av. profil popiersia Fryderyka Chopina, na dole napis:
FRYDERYK CHOPIN; st. bdb.; wymiary: 27x40 mm; Cena: 180 zł
105. PRZEWÓZ k. ŻAR. Mosiężna plakietka upamiętniająca rajd w okolicy miejscowości Przewóz (powiat żarski),
ok. 1930; w górze herb Przewozu, w dole napis: GAUWERTUNGSFAHRT / PRIEBUS 13-7-1930; st. bdb.;
wymiary: 57x80 mm; Cena: 600 zł
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107

106. SULMIERZYCE (powiat pajęczański). Oryginalny mosiężny tłok pieczętny z drewnianą rączką, z wygrawerowanym napisem: TOW. RÓLNICZE SULMIERZYCE., ok. 1906; st. db., na trzonku farba złuszczona;
szerokość tłoku: 37 mm, długość trzonka: 90 mm; Cena: 180 zł
107. SZCZECIN. Klamra landowa, używana w Prowincji Pomorze (Provinz Pommern), przez oficera służby
mundurowej (np. Straży Pożarnej); wykonana z mosiądzu, przed 1939 r., z wizerunkiem gryfa na tarczy;
średnica: 48 mm; Cena: 280 zł

108
108. SZCZECIN. Srebrna (Ag=12 funtów=750/000) łyżka podaniowa (chochla) do zupy, z czerpakiem złoconym
ogniowo, typu Hannoverian ze Szczecina, wykonana przez Johanna Gottlieba Friedricha (1793-1817), ok. 1795;
na chochli umieszczono znak miejski (Gryf pomiędzy 12 i nad literą B) i znak warsztatowy (napis kursywą
pozytywową w prostokącie: J. Friedrich); st. bdb.; długość: ok. 375 mm; Cena: 950 zł

109

110

111

109. SZCZECIN, POMORZE ZACHODNIE. Brązowa plakieta wydana z okazji zawodów pływackich, ok. 1935;
Av. głowa gryfa; Rv. napis GAU II VERBAND POMMERSCHE SCHWIMMVEREINE / NATIONALES /
SCHWIMMFEST / PREIS; st. bdb.; wymiary: 60x60 mm; Cena: 350 zł
110. SZKLARSKA PORĘBA. Jednostronna plakieta wybita z okazji Samochodowego Zlotu Gwieździstego
z metą w Szklarskiej Porębie; bożek Karkonosz trzymający w ręku auto; napis otokowy: STERNFAHRT ZUM
RIESENGEBIRGS – AUTOTURNIGER / SCHREIBERHAU 1928; kolorowa emalia na mosiądzu; st. bdb.; średnica:
80 mm; Cena: 650 zł
111. ŚWIERADÓW-ZDRÓJ. Jednostronna plakieta wybita z okazji zimowego rajdu samochodowego i motocyklowego po Górach Izerskich; panorama miasta na tle gór, po bokach samochód i motocykl, poniżej:
symbol A.D.A.C. i napis: WINTERFAHRT / 1929 / BAD FLINSBERG / ISERGEB.; st. bdb.; wymiary: 90x60 mm;
Cena: 600 zł
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112

113

114

112. ŚWINOUJŚCIE. Brązowa plakietka upamiętniająca rajd motocyklowy o puchar Świnoujścia z 21 IV 1929 r.;
plakietka w formie ośmioramiennej gwiazdy z latarnią morską oraz napisem: ZIELFAHRT ZUM OSTSEE /
POKAL SWINEMÜNDE / VERG. 21.4.29.; st. bdb.; wymiary: 77x77 mm; Cena: 600 zł
113. ŚWINOUJŚCIE. Emaliowana plakieta upamiętniająca zlot gwiaździsty w Świnoujściu w 1930 r.; Av. herb
Świnoujścia, a po lewej logo niemieckiego automobilklubu ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club),
otokowy napis: AUTO Schönheits Wettbewerb; na dole napis: SWINEMÜNDE / STRAHLENFAHRT 1930;
Rv. wyryty napis: DESCHLER & SOHN / ABZEICHENFABRIK / MÜNCHEN; st. bdb.; średnica: 71 mm
(z wypustkami: 92 mm); Cena: 800 zł
114. WAŁBRZYCH. Jednostronna plakieta nagrodowa wałbrzyskiej firmy Niederschlesische Bergbau za wieloletnią
służbę; panorama Wałbrzycha i napis: Für langjährige treue Dienste. / Niederschlesische Bergbau-A.-G.; na odwrocie
sygnatury wykonawcy; st. bdb.; wymiary: 135x88 mm; Cena: 750 zł
115. WARSZAWA. Medalion z wizerunkiem Józefa Ignacego Kraszewskiego,
wykon. przez wytwórnię platerów Braci Henneberg (w dole sygn.
wytwórni), Warszawa 1880; medalion ten został wręczony jednemu
z członków Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim,
jako rodzaj premii (praemium) za rok 1880, jego model stworzył warszawski
rzeźbiarz Andrzej Pruszyński (1836-1895), wykonany został przez
Franciszka Witkowskiego; tłoczona płaskorzeźba portretowa profilu
pisarza z długa brodą i w marynarce, napis otokowy: JÓZEF IGNACY
KRASZEWSKI / TOW. Z. S. P. w KRÓL. POLSK. CZŁONKOM SWOIM
za 1880 R., na podcięciu popiersia wyryty napis: z MOD. A. PRUSZYŃSKIEGO
/ WYK. FR. WITKOWSKI; st. bdb., na górze niewielki otwór umożliwiający
zawieszenie medalionu; średnica: ok. 260 mm; Cena: 600 zł
115

116
117

118

116. WROCŁAW. Jednostronna plakieta przedstawiająca rzeźbę umieszczoną na ratuszu wrocławskim w 1490 r.;
napis: Lustige Fahrt / Skulptur am Rathause zu Breslau v. J. 1490; st. bdb., wymiary: 169x90 mm; Cena: 150 zł
117. WROCŁAW. Plakieta brązowa Klubu Pływackiego Borussia z Wrocławia; Av. Neptun na delfinie, napis:
SCHWIMMCLUB / Borussia / Silesia / Breslau; Rv. I PREIS JUGENDLAGENSTAFFEL 28./29. 3. 1925; st. db.;
wymiary: 38x62 mm; Cena: 490 zł
118. WROCŁAW. Plakieta brązowa z 1912 r. dla Uwe Göltza, studenta Królewskiego Uniwersytetu we Wrocławiu
za zajęcie I miejsca w biegu na 400 m na Olimpiadzie Studenckiej w Gdańsku; Av. otokowy napis: OLYMPIADANZIG NEUNZEHNHUNDERTZWOELF DEM-SIEGER DEUTSCH-AKADEMISCHES; Rv. Uwe Göltz I PREIS
400 m GESTIFTET VON DER KGL. UNIVERSITÄT BRESLAU, wymiary: 74x109 mm, st. bdb.; Cena: 1200 zł
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ANKNOTY

119 a, b

120 a, b

121 a, b

119. GDAŃSK. Banknot wartości 10 000 marek pozostający w obiegu w Wolnym Mieście Gdańsku w okresie
hiperinflacji 1923 r.; st. db., ślad przegięcia; wymiary banknotu: 148x87 mm; Cena: 290 zł
120. GDAŃSK. Banknot wartości 50 fenigów z 1919 r., na dole faksymile podpisów przedstawicieli magistratu
Wolnego Miasta Gdańska; na verso widok Bazyliki konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
napis: Notgeld der Stadtgemeinde Danzig / Fünfzig Pfennig; st. db., ślad przegięcia; wymiary banknotu: 88x73 mm;
Cena: 50 zł
121. SOPOT. Banknot wartości 100 000 000 marek, 1923; st. bdb., na dole zagięcie lewego narożnika, minimalny ślad
przegięcia, na górze ślad naddarcia; wymiary banknotu: 173x75 mm; Cena: 140 zł

122 a, b

123 a, b

124 a, b

122. SOPOT. Banknot wartości 500 000 000 marek, 1923; st. bdb., minimalny ślad przegięcia; wymiary banknotu:
174x75 mm; Cena: 150 zł
123. WOLNE MIASTO GDAŃSK. Banknot wartości 1000 marek, 1922; na verso widok bazyliki; st. db., uzupełniony
nieznaczny ubytek papieru na górnym marginesie, niewielkie zagięcia narożników; wymiary banknotu:
187x109 mm; Cena: 140 zł
124. WOLNE MIASTO GDAŃSK. Banknot wartości 10 000 marek z 1923 r.; st. bdb., minimalne ślady przegięcia;
wymiary banknotu: 148x88 mm; Cena: 290 zł
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125. GDAŃSK. Blok pocztowy wydany z okazji nadania Adolfowi Hitlerowi tytułu honorowego obywatela Gdańska;
w górze po lewej herb Gdańska, po prawej swastyka, pomiędzy nimi napis: Adolf Hitler / Ehrenbürger der Freien
Stadt Danzig / 20 April 1939, na dole 3 stemple i 5 znaczków pocztowych; st. bdb., na dole drobne rozdarcie,
raczej bez obiegu (brak adresata); wymiary kartki: 153x213 mm; Cena: 150 zł
126. GDAŃSK. Pocztówka; w dole napis: DANZIG / IST DEUTSCH, wyd. Zentralverlag der NSDAP, Monachium;
druk kolor., st. bdb., bez obiegu; wymiary: 105x148 mm; Cena: 50 zł
127. GDAŃSK. Pocztówka przedstawiająca wizytę Adolfa Hitlera w towarzystwie nazistowskich dygnitarzy,
w tym Alberta Marii Forstera (1902-1952) gauleitera gdańskiego, w Gdańsku (w tle widoczny Żuraw); pocztówka
wysłana z Gdańska do Gdańska – niezwykle ciekawa korespondencja; wyd. Foto-Sönnke, Gdańsk, ok. 1940;
na dole napis: Der Führer in Begleitung Gauleiter Forsters vor dem Krantor in Danzig, na verso: tekst odręczny
(Feldpost…), dwa stemple, okrągły z napisem: DANZIG 1 / 20.4.40-20 i prostokątny z napisem: Geburtstag / des /
Führers, znaczek pocztowy z napisem: 20 APRIL 1940 / DEUTSCHES REICH; cz.-b.; st. db., drobne zabrudzenie
w lewym dolnym rogu, z obiegiem; wymiary: 92x143 mm; Cena: 200 zł
128. GDAŃSK-MŁYNISKA. Kolekcja 14 gdańskich znaczków pocztowych z 1920 r., naklejonych na kartkę papieru
(wymiary 170x205 mm, st. db., lekkie zabrudzenia, ślad złożenia, dopiski ołówkiem), na znaczkach napis: Danzig,
na każdym znaczku stempel z napisem: DANZIG / SHELLMÜHL; Cena: 80 zł
129. GDAŃSK-WRZESZCZ. Koperta po liście wartościowym, ze znaczkami pocztowymi, w której wysłano
korespondencję z Gdańska do Berlina, 1940; w dole adres odbiorcy napisany odręcznie: Berlin-Schöneberg,
napis: Inliegend RM., z dopiskiem 1500 (zawierała 1500 marek); na kopercie 4 stemple z napisem: DANZIG /
1.4.40. / LANGFUHR 1, 8 znaczków pocztowych z napisem: Leipziger Messe / Deutsches Reich, na verso stempel
z napisem: BERLIN / 2.4.40. 11-21 / SCHÖNEBRG; koperta zabezpieczona dwiema pieczęciami lakowymi; st.
db., z obiegiem; wymiary: 197x142 mm; Cena: 90 zł
130. GDAŃSK-WRZESZCZ. Koperta rocznicowa z okazji urodzin Hitlera, ze znaczkami pocztowymi, wysłana
z Gdańska do Berlina w dniu 20 IV 1940 r.; na kopercie znajduje się 8 okrągłych stempli z napisem: DANZIG 1 /
20.4.40.-20, 8 prostokątnych stempli z napisem: Geburtstag / des / Führers, prostokątna naklejka z napisem: DanzigLangfuhr / Nr. 657 i 12 znaczków pocztowych; na verso 1 stempel okrągły z napisem: BERLIN / SCHÖNEBERG
i 8 pieczęci lakowych; st. db., z obiegiem; wymiary: 280x180 mm; Cena: 200 zł
131. GDAŃSK, BRZEŹNO, WRZESZCZ, KILONIA. Zestaw 3 kopert po listach wysłanych pocztą lotniczą,
adresowanych do Kilonii: 1) 1937 r., 2 stemple, jeden okrągły z napisem: DANZIG 5… i drugi z napisem: Benutzt
die Luftpost!, 2 znaczki pocztowe z napisem: Freie Stadt Danzig; 2) 1937 r., 2 stemple i 2 znaczki pocztowe; 3) 1936 r.,
2 stemple i znaczek pocztowy: 125 Jahre Ostseebad Brösen (Brzeźno to nadmorska dzielnica Gdańska); na verso
nieczyt. adres nadawcy (profesor z Wrzeszcza); st. wszystkich kopert db., lekkie zabrudzenia; wymiary kopert:
ok. 155x125 i 168x110 mm; Cena: 240 zł
132. GDYNIA (PORT). Bloczek XX / ROCZNICA / ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI / 1918 – 11.XI – 1938,
wyd. ok. 1938; 4 portrety przedstawiające: Józefa Piłsudskiego, Gabriela Narutowicza, Ignacego Mościckiego
i Edwarda Śmigłego-Rydza; stempel: GDYNIA – PORT POLSKI, nieczyt. data dzienna (lipiec 1939?); podklejone
papierem, cz.-b., st. db., drobne plamki, zagięcia; wymiary: 102x125 mm; Cena: 80 zł
133. KIJÓW. Zestaw 2 kart pocztowych, wyd. po 22 VI 1941; karty były przeznaczone dla okupowanych przez
Niemcy w latach II wojny światowej ziem ukraińskich (1 IX 1941 utworzono tam Reichskommissariat Ukraine);
w miejscu znaczka portret Adolfa Hitlera i napis: UKRAINE / DEUTSCHES REICH; druk kolor., bez obiegu,
st. bdb.; wymiary: 148x106 mm; Cena: 100 zł
134. MIŃSK, WILNO, RYGA, TALLINN. Zestaw 2 kart pocztowych, wyd. po 22 VI 1941; karty były przeznaczone
dla okupowanych przez Niemcy w latach II wojny światowej ziem białoruskich, litewskich, łotewskich
i estońskich (tworzyły one Komisariat Rzeszy Wschód – Reichskommissariat Ostland); w miejscu znaczka
portret Adolfa Hitlera i napis: OSTLAND / DEUTSCHES REICH; druk kolor., bez obiegu, st. bdb.; wymiary:
148x105 mm; Cena: 80 zł

ZBIORY FILATELISTYCZNE ERICHA SASSE Z SOPOTU, KREWNEGO (OJCA?)
ŻOŁNIERZA AFRIKA KORPS
135. GENERALNA GUBERNIA, SOPOT. Koperta, w której wysłano korespondencję z Warszawy do Sopotu, do
Ericha Sasse, przebywającego u Wassiljewa (reprezentanta dużej grupy białej emigracji rezydującej w Sopocie);
w dole adres odbiorcy napisany odręcznie: Zoppot, Parkstrasse 12b; 1940 r.; na kopercie znajduje się 27 stempli
z napisem: WARSCHAU /14 V 40 i 26 znaczków pocztowych z napisem: General / Gouvernement i Godłem
III Rzeszy, na verso stempel pocztowy z napisem: ZOPPOT / DANZIG; st. db., drobne zabrudzenia i uszkodzenia
brzegów, w dole drobne rozdarcie, odręczne dopiski, z obiegiem; wymiary: 350x225 mm; Cena: 220 zł
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136

135

137

136. SOPOT. Koperta adresowana do Ericha Sasse (w dole adres odbiorcy napisany odręcznie: Zoppot), 1940 r.,
na kopercie 2 stemple z napisem: HELGOLAND / 9.8.40.-18 / 50 Jahre deutsch / 1890-1940, bloczek czterech
znaczków pocztowych z napisem na górze: Helgoland 50 Jahre deutsch, na dole: Deutsches Reich; st. db., koperta w
górze rozcięta, z obiegiem; wymiary: 177x127 mm; Cena: 150 zł
137. SOPOT. Koperta adresowana do Ericha Sasse (w dole adres odbiorcy napisany odręcznie: Zoppot), 1949; na kopercie 4 stemple z napisem: ENGERS / IRHEINI / 11.9.49.-8 i 3 znaczki pocztowe z napisem na górze: Eupen-Malmedy
wieder deutsch; st. bdb., drobne rozdarcie verso, koperta na górze rozcięta, wewnątrz 2 sklejone bloczki starych niemieckich znaczków pocztowych, przyklejonych do wnętrza koperty, z obiegiem; wymiary: 177x127 mm; Cena: 60 zł

138

139

140

138. SOPOT. Koperta wysłana pocztą lotniczą, adresowana do Ericha Sasse (w górze napis: Flugpost Einschreiben)
z Trypolisu do Sopotu (w dole adres odbiorcy napisany odręcznie: Zoppot), z 1941 r.; na kopercie 17 znaczków
pocztowych z napisami: LIBIA / COLONIE / ITALIANE / POSTE, lub POSTE / ITALIANE / LIBIA lub COLONIE
/ ITALIANE / POSTE / LIBIA, a także 17 stempli z napisem: TRIPOLI / CORRIS / E. PACCHI; st. db., złożenie
na pół, z obiegiem; wymiary: 401x280 mm; Cena: 150 zł
139. SOPOT. Koperta wysyłana pocztą lotniczą, adresowana do Ericha Sasse (w górze napis: Flugpost Einschreiben)
z Trypolisu do Sopotu (w dole adres odbiorcy napisany odręcznie: Zoppot), w 1941 r.; na kopercie 8 stempli z napisem: TRIPOLI / CORRIS / E. PACCHI i 8 znaczków pocztowych z 1938 r., z napisem na górze: XII FIERA / CAMPIONARIA / TRIPOLI, na 2 znajduje się też napis: POSTA AEREA; st. db., z obiegiem; wymiary: 240x182 mm; Cena: 100 zł
140. SOPOT. Koperta wysyłana pocztą lotniczą, adresowana do Ericha Sasse (w górze napis: Flugpost Einschreiben)
z Trypolisu do Sopotu (w dole adres odbiorcy napisany odręcznie: Zoppot), w 1941 r.; na kopercie 10 stempli
z 1941 r., z napisem: TRIPOLI / CORRIS / E. PACCHI i 10 znaczków pocztowych, na ośmiu znajduje się napis:
POSTA AEREA / TRIPOLITANIA (na pięciu z nich także napis: LIBIA), na dwóch pozostałych znaczkach napis:
COLONIE ITALIANE / ESPRESSO / POSTE LIBIA i COLONIE ITALIANE / EXPRES / POSTE LIBIA; st. db.,
z obiegiem; wymiary: 240x182 mm; Cena: 100 zł

141

142

141. SOPOT. Pocztówka: TRIPOLI D’AFRICA – Arco Marc’ Aurelio (tyt. z verso), wyd. ONESTINGHEL – TRIPOLI,
ok. 1941, wysłana do Sopotu, adresowana do Ericha Sasse, na verso tekst pisany odręcznie, 2 stemple z napisem:
TRIPOLI / CORRIS / E. PACCHI, 3 znaczki pocztowe, dwa z napisem: POSTE / ITALIANE / LIBIA, trzeci:
COLONIE / ITALIANE / POSTE / LIBIA; fot. cz.-b., st. bdb., z obiegiem; wymiary: 151x105 mm; Cena: 50 zł
142. SOPOT, KRAKÓW. Koperta adresowana do Ericha Sasse (w dole adres odbiorcy napisany odręcznie:
Zoppot), 1940 r., na kopercie znajdują się 4 stemple z napisem: KRAKAU, 4 znaczki pocztowe z napisem:
GENERALGOUVERNEMENT i Godłem III Rzeszy oraz czerwonym krzyżem, naklejka z napisem: Krakau 1 /
588, dopiski, na górze napis: Einschreiben!, na verso stempel z napisem: ZOPPOT; st. db., z obiegiem; wymiary:
177x127 mm; Cena: 120 zł
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143

144

145

143. GRUDZIĄDZ. Akcja na 1000 mkp, emisja I, Drukarnia Pomorska Towarzystwa Akcyjnego Grudziądz,
Grudziądz 1922; bordiura, w dole faksymile autografów członka Rady Nadzorczej i członka Zarządu; druk
kolor., st. bdb., ślad złożenia; wymiary arkusza: 266x198 mm; Cena: 150 zł
144. JAWORZNO, KRAKÓW. Akcja Jaworznickich Komunalnych Kopalni Węgla, na 500 zł; ozdobna bordiura,
dołączony arkusz kuponowy, stempel i dopiski pochodzące z 1948 r.; lit. kolor., st. db., przebicie jednego
ze stempli na verso, lewy brzeg falisty, niewielkie uszkodzenia krawędzi, dopisek w lewym, górnym rogu;
wymiary arkusza: ok. 265x390 mm; Cena: 95 zł
145. KŁODZINO, PYRZYCE, STARGARD. List zastawny na pergaminie, wystawiony przez Pommersche
Landschaft, obciążający zapisem hipotecznym dobra we wsi Kłodzino (Kloxin), wystawiony w Stargardzie,
1855; bordiura z motywami roślinnymi, pisany odręcznie, 4 pieczątki, ponadto ślad tłoczonej pieczątki, na verso
pieczęć: POM LANDSCHAFT BEZIRK STARGARD, z maszynopisem stwierdzającym, że zapis został wymazany
z księgi wieczystej w Pyrzycach 20 I 1928 r., z odręcznym podpisem przedstawiciela sądu administracyjnego;
st. db., dwa rozdarcia, drobne zabrudzenia i zagięcia rogów; wymiary arkusza: ok. 300x190 mm; Cena: 400 zł

146

147

148

146. KRAKÓW. Akcja Spółki Akcyjnej A. Piasecki Fabryka Czekolady S.A. w Krakowie na 100 zł, Kraków 1933, druk
Kotkowski i S-ka, Łódź; bordiura, w dole faksymile autografów prezesa rady nadzorczej i dyrektora spółki,
poniżej dołączony arkusz kuponowy (9 kuponów), na verso informacje odnoszące się do kuponów; lit. kolor.,
st. bdb.; wymiary arkusza: 256x245 mm; Cena: 50 zł
147. KRAKÓW. Akcja Spółki Akcyjnej Krakus Przemysłu Spirytusowego i Chemicznego w Krakowie na 16 zł,
Kraków 1927; bordiura, w dole naklejka z tłoczonym stemplem: KRAKUS / KRAKÓW / SPÓŁKA AKCYJNA,
4 str., na str. 4 arkusz kuponowy (kupony z numerami od 1 do 10); lit. kolor., st. bdb.; wymiary arkusza:
310x235 mm; Cena: 200 zł
148. KRAKÓW. Akcja Syndykatu Koszykarskiego na 500 mkp, Kraków 1920; bordiura, 3 stemple, do prawego
marginesu dołączony arkusz kuponowy, na verso stempel z napisem: SYNDYKAT KOSZYKARSKI SP. AKC. /
W KRAKOWIE i odręczny dopisek; lit. kolor., st. bdb., po prawej str. w dole wycięte kupony, drobne naddarcia
krawędzi; wymiary arkusza: 167x269 mm; Cena: 60 zł
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149

150

151

149. LUBLIN. Akcja na okaziciela, na 50 zł Lubelskiej Fabryki Portland-Cementu FIRLEY, emisja złotowa, 1925;
bordiura, tekst w jęz. polskim i francuskim, dołączony arkusz kuponowy; lit. kolor., st. bdb., delikatne
zabrudzenia, lewa krawędź falowana; wymiary: ok. 260x210 mm; Cena: 150 zł
150. LUBLIN. 5 akcji Lechia SP. AKC. dawniej Kujawski, Milewski i S-ka, na okaziciela, na 50 zł (10 zł za akcję),
Lublin 1926; ozdobna bordiura, dołączony arkusz kuponowy, 2 stemple; lit. kolor., st. bdb., przebicie jednego
ze stempli na verso, lewy brzeg falisty, niewielki ślad wilgoci na dolnym marginesie; wymiary arkusza:
ok. 260x255 mm; Cena: 180 zł
151. LWÓW. Akcja Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego dawniej Bergheim & Mac Garvey
na 100 zł, emisja z dnia 9 XII 1931 r.; bordiura, po lewej str. widok szybów naftowych (cz.-b.), po prawej zakładu
przemysłowego (cz.-b.), na dole data: 1 MAJA 1932, dwa stemple polskich przedstawicielstw w Wiedniu (jeden
pochodzący z okresu II RP, drugi z końca lat 40. XX w.); lit. kolor., st. db., przebicie stempli na verso; wymiary
arkusza: 298x210 mm; Cena: 150 zł

152

153

154

152. LWÓW. Akcja Związkowych Zakładów Przemysłu i Budownictwa Drzewnego OIKOS na 100 zł, Lwów 1926,
lit. Piller Neumanna; w dole tłoczony stempel, bordiura, dołączony arkusz kuponowy; lit. kolor., st. db.,
zagniecenia i naddarcia krawędzi, część kuponów wycięta, lewa krawędź falista; wymiary arkusza:
ok. 215x300 mm; Cena: 150 zł
153. LWÓW. 4% list zastawny konwersyjny Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie na 100 zł, Lwów
1925; w prawym górnym rogu stempel Towarzystwa na dole podpisy: Prezesa Dyrekcji, dyrektora, Prezesa
Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej, tłoczony stempel Towarzystwa; lit. kolor., st. db., prawy brzeg
pierwszej kartki falisty; wymiary arkusza: ok. 235x330 mm; Cena: 50 zł
154. ŁÓDŹ. Akcja Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Wełnianych Fryderyka Wilhelma Schweikerta na 500 rubli,
druga emisja, Łódź 1910; bordiura, tekst w jęz. rosyjskim, niemieckim i polskim, stemple: 2 w jęz. polskim,
2 w jęz. niemieckim i 1 w jęz. rosyjskim, w dole pięć podpisów; lit. kolor., st. bdb., na verso przebicie stempli;
wymiary arkusza: 243x345 mm; Cena: 120 zł
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156

155. ŁÓDŹ. Zestaw 3 5% listów zastawnych na 100 zł, 500 zł i 1000 zł, Towarzystwa Kredytowego Miasta Łodzi, Łódź
1933; na każdym ozdobna bordiura, 2 stemple, na górze dyrektora Towarzystwa z końca lat 40., na dole pisarza
hipotecznego z 1933 r., dopisek z datą 1 stycznia 1933, 6 podpisów, do listów na 100 i 1000 zł dołączony arkusz
kuponowy; lit. kolor., st. db., arkusze za 100 i 1000 zł złożone; wymiary arkuszy: ok. 200x305 mm; Cena: 150 zł
156. MYSZKÓW. Akcja Societe Anonyme de Soie Artific de Myszków, Bruksela 1924; ozdobna bordiura, tekst w jęz.
francuskim, 5 stempli, dołączony arkusz kuponowy; lit. kolor., st. db., lekkie zagniecenia i naddarcia krawędzi;
wymiary arkusza: 253x377 mm; Cena: 180 zł
158
157. PODOLE. 4½% obligacja Towarzystwa
Podolskiej Żelaznej Drogi na 500 marek=231,5
rubli=294 guldenów=24.7.6 funtów sterlingów,
Petersburg 1911; tekst w jęz. rosyjskim,
niemieckim i holenderskim; bordiura, w górze
drobne stemple, w dole podpisy; lit. kolor., st.
db., zagniecenia i drobne naddarcia krawędzi,
ślad złożenia; wymiary arkusza: 265x414 mm;
Cena: 150 zł
158. POLSKA. Papier wartościowy part de
fondateur au porteur (udział założyciela na
okaziciela) w spółce Compagnie FrancoPolonaise des Pétroles, Paryż 1919; bordiura,
na dole widok szybów naftowych, na górze
2 stemple, dołączony arkusz z kuponami; lit.
kolor., st. db., ślad zagięcia, górny brzeg falisty;
wymiary arkusza: ok. 315x255 mm; Cena: 50 zł

157

159. STARGARD. Akcja towarzystwa zajmującego
się wprowadzeniem oświetlenia gazowego
dróg publicznych, placów i budynków
miasta Stargard (ACTIE / DER / Stargarder
Gasbeleuchtungs-Actien Gesellschaft), wyemitowana w Stargardzie 1 VI 1858, na 100 pruskich
talarów, lit. A. Schröder; bordiura z motywami
roślinnymi i alegorycznym wyobrażeniem
oświetlenia gazowego, na górze herb Stargardu; jęz. niemiecki, uzupełniony dopiskami
odręcznymi, autografy członków Rady
Nadzorczej Towarzystwa, na dole budynki
zakładów gazowych, w lewym górnym rogu
ślad odciśniętej pieczęci, na dole po lewej
stempel towarzystwa, po prawej odręczny
podpis, na verso kupony, na str. 3-4 Stargarder
Gasbeleuchtungs-Actien Gesellschaft; 4 str., lit.
cz.-b., st. db., ślad złożenia, drobne zabrudzenia;
wymiary arkusza: 258x410 mm; Cena: 1000 zł
159
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161
162

160

163

160. WARSZAWA. Akcja imienna uprzywilejowana Polskiego Radia Spółki Akcyjnej na 100 zł, Warszawa 1926;
ozdobna bordiura, tekst w jęz. polskim i francuskim; na verso, w części zatytułowanej MIEJSCE DLA CESJI
stempel: „ERICSSON” / Polska Akcyjna Spółka Elektryczna i nieczytelny podpis oraz stempel zaświadczający
o pobraniu podatku giełdowego; lit. kolor., st. db., lewy brzeg falisty, drobne rozdarcia prawej krawędzi;
wymiary arkusza: ok. 160x215 mm; Cena: 200 zł
161. WARSZAWA. Akcja na okaziciela Warszawskiej Spółki Akcyjnej Budowy Parowozów wartości nominalnej
25 złotych, I emisja, Warszawa 1926; dołączone 2 kupony, 2 stemple; lit. kolor., st. db., nieznaczne zabrudzenia
i minimalne naddarcia krawędzi, górny brzeg falisty, drobne zabrudzenia i zagięcia rogów, przebicia pieczęci na
verso; wymiary arkusza ok. 350x220 mm; Cena: 50 zł
162. WARSZAWA. Akcja na okaziciela MANUFACTURE RUSSE DE FEUTRES ET CHAPEAUX A VARSOVIE S.A.
BELGE, Bruksela przed 1939; bordiura, tekst w jez. francuskim, 3 stemple, dołączony pełny arkusz kuponowy;
lit. kolor., st. db., uszkodzenia prawej krawędzi; wymiary arkusza: 287x360 mm; Cena: 50 zł
163. WARSZAWA. Akcja Przemysłowo-Handlowych Zakładów Chemicznych spółki Ludwik Spiess i Syn, na 100 zł;
tekst w jęz. polskim i francuskim; lit. kolor., st. db., lewy brzeg falisty, na verso żółta plama; wymiary arkusza:
ok. 170x220 mm; Cena: 70 zł

164

165

166

167

164. WARSZAWA. 5% list zastawny na 2500 zł Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Warszawie, Warszawa
1936, druk. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych; bordiura, w prawym górnym rogu ślad stempla,
w lewym dolnym rogu stempel towarzystwa, na verso wyciąg ze statutu towarzystwa w jęz. polskim, francuskim
i angielskim; lit. kolor., st. bdb., na verso przebicie stempla; wymiary arkusza: 204x297 mm; Cena: 70 zł
165. WARSZAWA. Obligacja 4½% pożyczki Miasta Stołecznego Warszawy, na 284 franków francuskich = 99 zł
186 groszy, Warszawa 1931; bordiura z widokami warszawskimi (cz.-b.), tekst francuski i polski, dołączony
arkusz kuponowy w jęz. francuskim; lit. kolor., st. bdb., arkusz przycięty na górze, minimalne uszkodzenia
krawędzi; wymiary arkusza: ok. 345x250 mm; Cena: 50 zł
166. WARSZAWA. Papier wartościowy part sociale au porteur (udział na okaziciela) Societe Anonyme Tramways
Suburbains et Vicinaux de Varsovie, Bruksela, przed 1939; bordiura, tekst w jęz. francuskim, na górze 2 stemple,
dołączona resztka arkusza kuponowego, na verso wyciąg ze statutu spółki; lit. kolor., st. bdb.; wymiary arkusza:
255x360 mm; Cena: 80 zł
167. WARSZAWA. Zestaw 2 papierów wartościowych Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej:
1) obligacja na 500 franków/125 rubli srebrem, Bruksela 1860 (?); bordiura z herbem Imperium Rosyjskiego;
tekst w jęz. polskim, francuskim i niemieckim, w prawym górnym rogu 2 stemple, na verso: TABELLA
UMORZENIA; drzew. szt. kolor., st. db., ślady złożeń, naddarcia górnej krawędzi; wymiary arkusza:
ok. 410x310 mm; 2) certyfikat (Bescheinigung) wystawiony we Wrocławiu 16 I 1912 r.; bordiura, niemiecki druk
uzupełniony odręcznie, stemple Śląskiego Związku Bankowego (Schlesischer Bankverein) działającego w latach
1856-1917 banku z siedzibą we Wrocławiu; lit. kolor., st. db., ślad złożenia, drobne zabrudzenia, naddarcia;
wymiary arkusza: 260x370 mm; Cena: 180 zł
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168. BISKUPICE OŁOBOCZNE k. OSTROWA WIEL-

KOPOLSKIEGO. Drewniany kościół w Biskupicach
Ołobocznych (od poł. XIV w. znanych jako wieś
królewska Biskupice Szalone, obecnie w powiecie
ostrowskim), rys. z natury Zygmunt ŚwiatopełkSłupski, 1915, pochodzi z: Album naszych zabytków, tom 1,
Kościoły drewniane, 1917; w górze tłoczona pieczęć wyd.
(napis otokowy: DE LA RUE & Co / BRISTOL BOARD);
lit. cz.-b., st. bdb., drobne plamki przy krawędziach;
na verso ciemne plamy i przebicie stempla; wymiary
arkusza: 158x86 mm; Biskupice szalone; Cena: 190 zł

169

168

170

169. BRUCHNIEWO, SUCHA (pow. tucholski). Zestaw 2 widoków miejscowości w pobliżu Świecia,

rys. A. Brêton, 17 i 18 VII 1863 (sygn. i data na obu widokach); oba ręcznie opisane w dole: 1) dawna
leśniczówka w Bruchniewie – Förtsterhäuschen zu Seebruch; 2) wieś Sucha – Dorf Suchau in Westpreussen;
akwarela kolor., st. db., widoki podklejone wspólnie arkuszem papieru, lekkie zabrudzenia,
uszkodzenia arkusza (na dole rozdarcie, ubytek papieru lewego brzegu); wymiary widoków:
ok. 155x90 mm, wymiary arkusza: ok. 185x240 mm; UNIKAT! Cena: 580 zł

170. BRZEŚĆ KUJAWSKI, PIŃCZÓW. Panoramy dwóch miast z czasów potopu szwedzkiego, według rys.

Erika Jönssona Dahlbergha, pochodzą z: Pufendorf, Samuel, Histoire Du Regne De Charles Gustave Roy
De Svede..., wyd. Christoph Riegel, Norymberga 1697; na górze kartusze tyt.; miedz. cz.-b., odbity
z 1 płyty, st. bdb., nieznaczne zagięcie dolnej krawędzi; wymiary płyty: 345x290 mm; Urbs Briestze in
Cuiavia...; / Oppidum et Castrum Pinschou...; [Dahlbergh... 39, 77] Cena: 490 zł
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171

172

171. BYDGOSZCZ. Odsłonięcie pomnika Fryderyka II Wielkiego w 1862 r. na Starym Rynku w Bydgoszczy;

ryt. E. Hällberger, 1862; drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., niewielka żółtawa
plamka, nieznaczne zabrudzenia; wymiary widoku: 152x125 mm; Enthüllung des Denkmals Friedrich II
in Bromberg; Cena: 190 zł

Pomnik miał ciekawą historię. W 1919 r. Traktat Wersalski przyznał Bydgoszcz Polsce i Niemcy przenieśli
pomnik do Piły. W okresie niemieckiej okupacji znów trafił do Bydgoszczy (20 IV 1941 r.). Klęska militarna
III Rzeszy przesądziła o jego losie. Zdemontowano go i przetopiono w styczniu 1945 r.
172. BYDGOSZCZ. Panorama miasta widziana z Danziger Chaussee (obecnie ul. Gdańska), anonim,

ok. 1830; lit. kolor., st. db., lekkie zagniecenia, na verso ślady dawnej renowacji; wymiary arkusza:
230x130 mm; Totalansicht von Bromberg / von der Danziger Chaussee aus gesehen; RZADKIE! Cena: 850 zł

173

174
173. BYDGOSZCZ. Widok miasta, anonim, ok. 1835; stal.

kolor., st. bdb.; wymiary widoku: 70x51 mm; Bromberg;
Cena: 250 zł
Panorama miasta, pochodzi z dzieła
Germanusa Adlerholda, Das höchst-gepriesene Preußen…,
wyd. Johann Buggel, Frankfurt nad Menem 1704; miedz.
cz.-b., zdublowany na bibule, st. bdb., passe-partout;
wymiary widoku: 108x60 mm; tyt. na tle nieba: Culm;
Cena: 350 zł

174. CHEŁMNO.

175. CHEŁMNO, RÓŻNOWO. Zestaw 2 widoków zabudowań

175

wiejskich we wsi Różnowo (powiat chełmiński), rys.
A. Brêton, 26 VII 1863 (sygn. i data na obu widokach); oba
ręcznie opisane w dole: 1) gospodarstwo w Różnowie
k. Chełmna – Besitzung in Roznowo bei Culm; 2) to samo
gospodarstwo od strony pola – Dieselbe vom Acker aus;
akwarela, st. bdb., widoki podklejone wspólnie arkuszem
papieru, passe-partout, drobne zabrudzenia; wymiary
widoków: ok. 140x87 mm, wymiary razem z passe-partout:
260x340 mm; UNIKAT! Cena: 780 zł
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177
176
176. 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. kolor., st. bdb.; wymiary płyty:
278x168 mm; Das Veste Closter / CZENSTOCHAV / Mit dem wunderthatigen / Bildnisse / U:L: Frauen;
[Imago Poloniae... H20/2] Cena: 750 zł

177. ELBLĄG. Kanał Elbląski – zestaw 3 rycin i 1 widokówki: 1) transport Kanałem Elbląskim, rys.

G. Arnould na podstawie Aloisa Greila, ok. 1881, drzew. szt. kolor., wymiary widoku: 239x157 mm,
Transport von Schiffen über die schiefe Ebene bei Elbing; 2) widoki Kanału Elbląskiego w 7 sekcjach (IN
DEN WAGEN; AUS DEM WAGEN; MASCHINENHAUS; DIE EBENE HINUNTER; KANALBOOT;
AUS DEM WASSER DIE EBENE HINAUF; VON DER EBENE INS WASSER), rys. Hermann Penner,
1881, drzew. szt. kolor., wymiary: ok. 235x345 mm, Der Transport von Kanalbooten über die geneigte
Ebene des Elbing-Oberländischen Kanals; 3) urządzenie umożliwiające transport wagonów ze statkami
na pochylni na Kanale Elbląskim, anonim, ok. 1885, drzew. szt. kolor., wymiary widoku: 109x90 mm,
Die Seilscheiben zur Leitung des Drahtseiles für den Schiffswagen; 4) pocztówka, fot. cz.-b., wyd. Hermann
Marre, Kunstverlag, Berlin, przed 1939; bez obiegu, drobne uszkodzenia w lewym dolnym rogu ślad
wilgoci; wymiary: ok. 145x95 mm, „Zu Schiff über Berg” im Elbing-Oberländischen Kanal; wszystkie
drzew. podklejone sztywnym papierem, st. bdb., drobne zabrudzenia; Cena: 490 zł

178

178. ELBLĄG. Kanał Elbląski – zestaw 6 obiektów: 1) pochylnia kanału, według rys. Gottloba Theuerkaufa,

1860, drzew. szt. cz.-b., podklejony sztywnym papierem, wymiary widoku: ok. 232x150 mm, Die schiefe
Ebene bei Elbing (Provinz Preußen); 2) wagon transportujący statek na pochylni na Kanale Elbląskim
we wsi Buczyniec, ok. 1885, drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., wymiary
widoku: ok. 120x115 mm, Übergang vom Kanal zur Schiffswagenbahn bei Buchwalde. (Geneigte Ebene
am oberländischen Kanal); 3) rocznik XXXV czasopisma Zeitschrift für Bauwesen, wyd. Ernst & Korn,
Berlin 1885, st. bdb., rdzawe plamki, oprawa twarda, półpłócienna, format 4o; zawiera artykuł pt.:
Der Elbing-oberländische Canal autorstwa Fragsteina, napisany w 1883 r. w Piławie (obecnie Bałtyjsk),
ss. 9; w tym tekście przedstawiono ogólne wiadomości na temat kanału (jego historię i znaczenie
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gospodarcze), sprawę budowy Pochylni Całuny w latach 1874-1881, kwestię funkcjonowania urządzeń
mechanicznych, zamieszczono wiele danych technicznych; 4-6) 3 arkusze przedstawiające schematy
techniczne Kanału Elbląskiego, pochodzi z: Zeitschrift für Bauwesen, wyd. Ernst & Korn, Berlin 1885;
na poszczególnych arkuszach przedstawiono m.in.: Fig: 1. Situation der 5. Ebene bei Hirschfeld; Fig: 2.
Längenschnitt der 5ten geneigten Ebene; Fig: 3. Längenschnitt in der Achse der Ebene; Fig: 4. Ursprungliches
Canalprofil im Auftrag; Fig. 5. Canalprofil im Abtrag; Fig: 6. Querschnitt des vervollständigten Canaldammes;
Radgestell u. Seilbefestigung; Gehäuse zum Ringschütz der Turbine itp.; lit. cz.-b., st. db., drobne rdzawe
plamki, wymiary arkuszy: 445x298 mm; Cena: 320 zł
179

180

179. 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., podklejona arkuszem papieru, st. bdb.; wymiary:
378x274 mm; DER FRIEDRICH WILHELMS PLATZ IN ELBING; Cena: 4550 zł

180. ELBLĄG. Plan miasta, anonim, 1734; zaznaczono linię fortyfikacji i tereny zadrzewione (co miało

znaczenie militarne); podana w tyt. data 1734 wskazuje, że plan dotyczy okresu toczonej w latach
1733-1735, także na Pomorzu, wojny o sukcesję polską; z prawej str. ramka z tyt. i legendą; miedz.
z akwf. kolor., st. bdb., uzupełnione marginesy (lewy i górny), w górze niewielka rdzawa plamka;
wymiary planu: 266x200 mm; Die Stadt / ELBINGEN / in Polnisch Preußen / Anno 1734; RZADKIE!
Cena: 850 zł
181. FROMBORK. Panorama miasta z zamkiem, pochodzi

181

z dzieła Germanusa Adlerholda, Das höchst-gepriesene
Preußen…, wyd. Johann Buggel, Frankfurt nad Menem
1704; miedz. cz.-b., st. bdb., zdublowany na bibule,
passe-partout; wymiary widoku: 108x58 mm; tyt. na
tle nieba: Frauen- // burg; Cena: 280 zł

182. GDAŃSK. Bazylika Mariacka, według rys. gdańskiego

182

architekta miejskiego Petera Willera, pochodzi
z: Curicke, Reinhold, Der Stadt Dantzig historische
Beschreibung..., wyd. Johann II i Gillis Janssonius van
Waesbergen, Amsterdam-Gdańsk 1687; w lewym
dolnym rogu odręczny opis; miedz. cz.-b., st. bdb.,
rycina przycięta (brak odcisku płyty), podklejona
papierem z epoki; wymiary widoku: 336x267 mm; bez
tyt.; [Gdańsk... 24] Cena: 400 zł

PL ANY I WID OKI

S trona;

183

41

184

183. GDAŃSK. Brama Wyżynna jako część pruskiej twierdzy w Gdańsku, anonim, ok. 1830; akwf. kolor.,

st. db., passe-partout, w górnej części lekkie zmarszczenie papieru, nieznaczne rozdarcie, niewielkie
zabrudzenia marginesów; wymiary widoku: 223x162 mm; Das hohe Thor des preuss. Festung Danzig;
RZADKIE! Cena: 550 zł

184. GDAŃSK. Brama Żuławska, ryt. znany gdański artysta Matthaeus Deisch według rys. Friedricha

Antona Augusta Lohrmanna, pochodzi z cyklu 50 widoków Gdańska (50 Prospecte von Danzig), wyd.
do 1765; akwatinta cz.-b., st. bdb. niewielka plamka na dolnym marginesie, marginesy przycięte
(odcisk płyt widoczny), passe-partout; wymiary płyty: 278x177 mm; tyt. w jęz. niemieckim i łacińskim:
Das Langgartsche Thor in der Stadt anzusehen. / Portae a longis hortis dictae prospectus ex urbe; Cena: 490 zł

185

186

185. GDAŃSK. Drenażowe ujęcie wody w Pręgowie (oddane do użytku 12 XI 1869), skąd czysta woda

spływała grawitacyjnie magistralą wodociągową do zbiornika wody Orunia; rys. M. Bischoff, ok. 1880;
drzew. szt. kolor., podklejony tekturą, st. bdb.; wymiary widoku: 234x131 mm; Das Ueberrieselungsterrain
der Stadt Danzig; Cena: 290 zł

186. GDAŃSK. Kościół św. Brygidy, według rys. gdańskiego architekta miejskiego Petera Willera, pochodzi

z: Curicke, Reinhold, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung..., wyd. Johann II i Gillis Janssonius van
Waesbergen, Amsterdam-Gdańsk 1687; nad górną ramką odręczny opis: St. Brigitte Clooster; miedz.
cz.-b., st. bdb., rycina przycięta (brak odcisku płyty), podklejona papierem z epoki; wymiary widoku:
160x176 mm; bez tyt.; [Gdańsk... 32] Cena: 280 zł

187. GDAŃSK. Okulary Steinbock’a (część obwałowania

miasta: Bastion Jerozolimski został połączony wałem,
tzw. Okularami Steinbock’a z przeciwskarpą fosy
lewego czoła Bastionu Bożego Ciała) i Fort Grodzisko;
ryt. znany gdański artysta Matthaeus Deisch
według rys. Friedricha Antona Augusta Lohrmanna,
pochodzi z cyklu 50 widoków Gdańska (50 Prospecte
von Danzig), wyd. do 1765; akwatinta cz.-b., st. bdb.,
marginesy przycięte (odcisk płyt widoczny), passepartout; wymiary płyty: ok. 290x188 mm; tyt. w jęz.

187
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niemieckim i łacińskim: Die Steinbocks Brille und ein Theil des Hagelsberges. / Porta Steinbocks Brille dicta,
et pars munimenti Hagelsberg; Cena: 490 zł
188. GDAŃSK. Panorama miasta od północnego-zachodu,

pochodzi z: Bertius, Petrus, Commentariorum Rerum
Germanicarurm libri tres, wyd. Johannes Janssonius,
Amsterdam 1616; uproszczona kopia widoku Gdańska
Georga Brauna i Fransa Hogenberga; nad górną ramką
napis: COMM. RER. GERM. LIBER III; na verso tekst w jęz.
łacińskim; miedz. kolor., st. bdb., uzupełniony niewielki
ubytek papieru na lewym marginesie; wymiary płyty:
198x146 mm; DANTZIG; [Dantiscum... G96/1] Cena: 300 zł

189. GDAŃSK. Panorama miasta od północnego zachodu,

ze sztafażem figuralnym na pierwszym planie, pochodzi
z: Meissner, Daniel, Sciographia Cosmica (w latach 16371638 dzieło publikowane pod tyt. Thesaurus Philopoliticus),
wyd. Paulus Fürst, Frankfurt nad Menem 1638;
przedstawienie emblematyczne, nad górną ramką napis:
NEMO DICITUR DOMINUS, NISI ANTEA SERVUS
FUERIT; pod dolną ramką sentencje w jęz. łacińskim
i niemieckim; miedz. cz.-b., st. db., rdzawe plamki na
marginesach, lewa krawędź przycięta; wymiary widoku:
144x70 mm; Dantzig in Preußen; [Dantiscum... G95/3]
Cena: 250 zł

188

189

190
190. GDAŃSK. Panorama Gdańska od zachodu, przedstawiająca miasto w dobie oblężenia przez wojska

rosyjsko-saskie w 1734 r., wyd. Thomas & John Bowles, 1734 r.; miedz. kolor., st. bdb., przycięte
krawędzie; wymiary: 570x245 mm; tyt. na falującej wstędze: The CITY of DANTZICK / done after
an Original made by Hered: Jerom: Wolf.; [lit.: Jakrzewska-Śnieżko Z., Gdańsk w dawnych rycinach]
Cena: 4500 zł

Wydarzenie to stanowiło jeden z centralnych epizodów wojny o sukcesję polską i obiło się w świecie głośnym echem.
Powszechnie interesowano się Gdańskiem oraz jego perypetiami oblężniczymi, spowodowanymi udzieleniem
przez miasto schronienia i poparcia prawowitemu władcy Polski Stanisławowi Leszczyńskiemu. Miasto stało się
modne, toteż wzrosło ogromnie zapotrzebowanie na jego wizerunki niemal w każdym zakątku zachodniej Europy,
w tym również w Anglii. Zadania uprzystępnienia obrazu Gdańska angielskiemu odbiorcy podjęła się oficyna
wydawnicza Thomasa i Johna Bowlesa z Londynu. Zareagowali oni bardzo szybko – swoją panoramę oparli na
pochodzącej również z 1734 r. pracy G.B. Probsta, opublikowanej w oficynie Spadkobierców Jeremiasza Wolffa,
która jako pierwsza w Europie przedstawiła wizerunek miasta w dobie oblężenia rosyjsko-saskiego.
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192

191. GDAŃSK. Panorama miasta, poniżej uproszczony plan miasta z mapą najbliższej okolicy, pochodzi

z: Grüner, Christoph Sigismund, Belagerung und Einnahme von Danzig 1807, Lipsk 1808; nad górną
ramką numeracja: No. 10; pod dolną ramką napis: AAA. Abgebrannte Vorstädte und Dörfer; miedz. cz.-b.,
st. bdb., passe-partout, drobne zabrudzenia; wymiary płyty: ok. 185x230 mm; tyt. nad górną ramką:
ANSICHT UND PLAN STATT UND FESTUNG DANTZIG; Cena: 480 zł

192. 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., papier
lekko zażółcony; wymiary widoku: 323x227 mm; DANTZIC; Cena: 850 zł

193

Pejzaż nadmorski autorstwa
wszechstronnego gdańskiego artysty, Roberta
Carla Gustava Zeunera (1885-1945), okres międzywojenny; w lewym dolnym rogu odręczna
sygn. autora; akwarela, st. grafiki bdb., passe-partout w st. db. (zabrudzenia, przetarcia);
wymiary w świetle passe-partout: 317x214 mm;
bez tyt.; Cena: 480 zł

193. GDAŃSK.

194. GDAŃSK. Ratusz Głównego Miasta z Dworem

Artusa i przedprożem na pierwszym planie,
ryt. Bernhard Mannfeld, wyd. Kluge & Morgenstern, Berlin, ok. 1900; w dolnym prawym
194
rogu sygn. autora; akwf. sepia, podklejona
arkuszem papieru, st. bdb., nieznaczne zabrudzenia na marginesach, naddarcia i zagniecenia krawędzi; wymiary widoku: 437x565 mm; LANGER MARKT IN DANZIG. / (RATHHAUS UND
ARTUSHOF.); Cena: 1200 zł
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196

195

195. GDAŃSK. Ratusz Staromiejski, według rys. gdańskiego architekta miejskiego Petera Willera, pochodzi

z: Curicke, Reinhold, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung..., wyd. Johann II i Gillis Janssonius van
Waesbergen, Amsterdam-Gdańsk 1687; nad górną ramką odręczny opis: de Alte Stadt Rathhaus; miedz.
cz.-b., st. bdb., rycina przycięta (brak odcisku płyty), podklejona papierem z epoki; wymiary widoku:
168x252 mm; bez tyt.; [Gdańsk... 35] Cena: 300 zł

196. GDAŃSK. Rękopiśmienny plan oblężenia Gdańska z 1807 r., oprac. przez kartografów z armii

Napoleona (tworzony na bieżąco w trakcie oblężenia); rękopis kolor. na bibule, podklejonej w epoce
papierem żeberkowym, st. db., drobne uszkodzenia brzegów, ślad złożenia, lewy dolny narożnik
uzupełniony; wymiary całości: 500x387 mm; tyt. PLAN / DE / DANTZIG; ZNAKOMITE ŹRÓDŁO
HISTORYCZNE; STARSZY OD PÓŹNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DRUKOWANYCH NA TEN
TEMAT; PRAWDZIWA OKAZJA DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII WOJSKOWOŚCI I GDAŃSKA!
Cena: 4450 zł
Plan powstał w trakcie oblężenia miasta, pokazano na nim topografię jego okolic – szczególnie dokładnie
zaznaczono elementy mające znaczenie wojskowe, takie jak cieki wodne, obwarowania i umocnienia wszelkiego
rodzaju, jak np. Szaniec Zachodni (West Schanze), m.in. w rejonie obecnego osiedla Orunia (Ohra) i Wisłoujścia
(Weichsel Münde) oraz wykopane przez oblegających rowy oblężnicze (aprosze); zaznaczono też rozmieszczenie
wojsk oblegających, m.in. w rejonie Oruni, Ujeściska (Wonneberg; w poł. kwietnia po reorganizacji oblegających
miasto to kwatera trzeciej dywizji polsko-francuskiej), między Krzyżownikami (Tempelburg) i Emaus, w pobliżu
Nowych Szkotów (Neu Schottland koło Wrzeszcza: Langfuhr, gdzie w poł. kwietnia po reorganizacji oblegających
miasto kwaterę główną miała pierwsza dywizja złożona z żołnierzy francuskich i saskich), w pobliżu umocnień
Wisłoujścia i w rejonie miejscowości Stogi (Heubude; główna kwatera po reorganizacji z poł. kwietnia czwartej
dywizji, złożonej z żołnierzy francuskich, saskich i polskich); zwraca uwagę brak znaczących oddziałów wojska
w rejonie miejscowości nazwanej na mapie: Pietskedorf (Piecki: Pietzkendorf, co świadczy, że plan powstał przed
zarządzoną na rozkaz marszałka Lefebvre reorganizacją oblegających miasto oddziałów w poł. kwietnia; Piecki
stały się wówczas kwaterą zarówno 2 dywizji badeńsko-francuskiej, jak i całego korpusu); w prawym górnym
rogu w ramce tyt. i podziałka liniowa z napisem: Ruthen Rhein (to znaczyło 4 kroki; 1 krok=75 cm).
Oblężenie Gdańska przez Wielką Armię rozpoczęło się 7 III 1807 r. po tym jak Francuzi zajęli Pruszcz, a Polacy
Chełm. Sytuacja obrońców pogorszyła się dramatycznie w dniu 20 III. Wielka Armia zajęła wówczas Mierzeję
Wiślaną, co spowodowało całkowitą blokadę miasta od strony lądu. Próbę przełamania oblężenia podjęły siły
rosyjskie dowodzone przez generała-majora Nikołaja Kamienskiego, które przybyły z odsieczą (przypłynęły
morzem i wylądowały w Nowym Porcie w nocy z 14 na 15 V). Ich natarcie w kierunku na Stogi zostało
odparte. W wyniku rokowań zawarto porozumienie, na mocy którego garnizon miasta wycofał się z niego
25 V (wprawdzie bez koni i uzbrojenia, ale honorowo zachowując sztandary). Pokój w Tylży przekształcił
Gdańsk w Wolne Miasto istniejące do 1814 r.
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197. GDAŃSK. Stare Szkoty, ryt. znany gdański artysta Matthaeus Deisch według rys. Friedricha Antona

Augusta Lohrmanna, pochodzi z cyklu 50 widoków Gdańska (50 Prospecte von Danzig), wyd. do 1765;
akwatinta cz.-b., st. bdb., marginesy przycięte (odcisk płyt widoczny), passe-partout; wymiary płyty:
279x179 mm; tyt. w jęz. niemieckim i łacińskim: Das Schottland. / Schottlandia; Cena: 490 zł

198. GDAŃSK. Widok na Bramę Stągiewną na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, monogramista E.T., okres

międzywojenny; lit. cz.-b., st. bdb., minimalne zagniecenia krawędzi; wymiary widoku: 118x164 mm,
wymiary arkusza: 235x310 mm; MILCHKANNENTURM; Cena: 180 zł
199. GDAŃSK. Żuraw, rys. i ryt. Helma Fischer,

ok. 1900; w prawym dolnym rogu odręczna sygn.
autorki (H. Fischer-Oels rad.); akwf. kolor., st. bdb.;
wymiary płyty: ok. 200x265 mm; Cena: 400 zł

200. GDAŃSK-JELITKOWO. Widok na łódź zacumo-

waną przy brzegu, anonim (w prawym dolnym
rogu monogram ET.), ok. 1910; lit. cz.-b., st. db.,
zabrudzenia marginesów, nieznaczne zagniecenia narożników; wymiary widoku: 132x216 mm,
GLETTKAU; Cena: 150 zł

199

200

201

202

201. GDAŃSK-OLIWA. Widok Oliwy ze Wzgórza Pachołek (Wzgórza Karola), rys. z natury Eugen

Troschel, lit. w zakładzie braci Delius w Berlinie, wyd. Theodor Bertling, Gdańsk, ok. 1850; chromolit.,
passe-partout, rama i szkło, st. bdb., drobne plamki; wymiary widoku: 195x127 mm, wymiary z ramą:
340x280 mm; Oliva. / von Karslberge; Cena: 380 zł

202. GDAŃSK-WRZESZCZ. Jaśkowa Dolina (obecnie ulica w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz), lit. Julius

Greth, odbili bracia Delius w Berlinie wyd. Theodor Bertling, Gdańsk ok. 1860; lit. tonowana,
st. bdb., papier lekko zażółcony, w prawym górnym rogu bardzo delikatny ślad wilgoci, na verso
ślady podklejenia; wymiary widoku: 197x130 mm; Jeschkenthal; Cena: 380 zł
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204

203

203. GŁOGÓW. Panorama Głogowa, poniżej postać alegoryczna i dwa herby – mniejszy z nich (umieszczony

tuż pod widokiem) to herb Głogowa, większy (w prawym dolnym rogu) to herb rodu von Blanckensee;
pochodzi z: Zittauisches Tagebuch (dawniej Eckardtisches Monathliches Tagebuch, ukazujący się pod
różnymi tyt. w latach 1731-1895); miedz. cz.-b., st. bdb., delikatne zażółcenia krawędzi lewa i górna
krawędź przycięta; wymiary arkusza: 155x197 mm; Groß Glogau; Cena: 250 zł

204. GŁOGÓW. Widoki miasta w 11 sekcjach, rys. C. Bovet, wyd. Carl Flemming, Głogów, ok. 1885;

widoki przedstawiają: 1) w centrum: miasto widziane od str. obecnego osiedla Paulinów (Die Stadt
von Paulinenhof aus gesehen); 2) kolegiatę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Głogowie (Dom
Kirche); 3) miejski kościół parafialny (Stadt-Pfarr-Kirche); 4) kościół Bożego Ciała (Jesuiten Kirche);
5) plac franciszkański (Franziskaner Platz); 6) Ostrów Tumski, znany też jako Wyspa Katedralna
z kompleksem rafinerii cukru nad Odrą (Die Dominsel mit der Zuckersiederei); 7) plac parad (Parade Platz);
8) ratusz (Rathhaus); 9) kościół ewangelicki Łódź Chrysusa (Evangelische Kirche); 10) reformowany
kościół (Reformirte Kirche); zamek i część miasta od str. Odry (Das Schloss mit einem Theil der Stadt von
der Oderseite); stal. cz.-b., st. db., po konserwacji, liczne żółtawe plamki; wymiary ryciny: 445x354 mm;
GROSS= / GLOGAU; Cena: 4500 zł
205. GŁUBCZYCE. Panorama Głubczyc, poniżej

alegoria zadumy oraz jedna z odmian
herbu szlacheckiego Manteuffel; pochodzi
z: Zittauisches Tagebuch (dawniej Eckardtisches
Monathliches Tagebuch, ukazujący się pod
różnymi tyt. w latach 1731-1895); miedz.
cz.-b., st. bdb., lekkie zagniecenie w prawym
dolnym rogu; wymiary ryciny: 137x184 mm;
Leobschütz; Cena: 280 zł

206. GNIEZNO. Archikatedra Gnieźnieńska, ryt.

205

206

Hans Finke, rys. Julius Minutoli, ok. 1835;
stal. kolor., st. db., na dole drobne przetarcie
papieru; wymiary widoku: 75x99 mm; Der
Dom zu Gnesen; Cena: 100 zł
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208

207

209

207. GNIEZNO, ŁUBOWO, WRZEŚNIA, POZNAŃ. Widoki z wsi prowincji poznańskiej kolonizowanych

przez osadników ze Szwabii w 8 sekcjach, 1891; przedstawione widoki: 1) gospodarstwo w stylu
amerykańskim w Świniarkach – Gehöft nach amerikanischer Bauart (Swinarki); 2) gospodarstwo w Obórce
k. Gniezna – Gehöft Meyer, Friedrichshain bei Gnesen; 3) szkoła w Ustaszewie – Schule in Ustaszewo;
4) gospodarstwo w Łubowie – Zimmermann Christner (Lubowo); 5) gospodarstwo w Bierzglinie
k. Wrześni – Gehöft Grundler (Vierzglin bei Wreschen); 6) widok Łubowa – Lubowo; 7) zagroda w Ustaszewie
– Gehöft Rommel (Ustaszewo); 8) gospodarstwo w Ustaszewie – Gehöft Futterknecht (Ustaszewo); drzew.
szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., w lewym dolnym rogu niewielkie zabrudzenie;
wymiary ryciny: 228x313 mm; Bei den „Schwaben“ in der Provinz Posen; Cena: 550 zł

208. GRODKÓW. Panorama miasta, rys. Julius Sassmann, pochodzi z jego sztambucha, 1855; rys. odręczny

(piórko i tusz), cz.-b., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia (głównie na dolnym marginesie); wymiary
widoku: ok. 170x100 mm; Grottkau; Cena: 450 zł

209. GRODNO. Panorama miasta, ryt. i wyd. Gabriel Bodenehr, Augsburg, ok. 1730; w prawym dolnym

rogu sygn. autora: G. Bodenehr fec. et ex; miedz. cz.-b., st. bdb., lekkie zabrudzenia, nieznaczne zażółcenia
krawędzi; wymiary płyty: ok. 275x160 mm; tyt. na falującej wstędze: GRODNO / Im GrossHertzogthu
Litthauen; Cena: 750 zł

210. GRODNO. Widok Grodna ze sztafażem figural-

nym na pierwszym planie, pochodzi z: Meissner,
Daniel, Sciographia Cosmica (w latach 1637-1638
dzieło publikowane pod tyt. Thesaurus Philopoliticus), wyd. Paulus Fürst, Frankfurt nad Menem
1638; nad górną ramką napis w jęz. łacińskim:
LONGINQVITAS REDARGUI NON POTEST; pod
dolną ramką sentencje w jęz. łacińskim i niemieckim; miedz. cz.-b., naklejony na arkusz papieru,
st. db., krawędzie przycięte, lekkie zabrudzenia
(szczególnie w prawym dolnym rogu); wymiary
widoku: 143x98 mm; tyt. na tle nieba: Grodna in
Lieflandt; Cena: 750 zł

210
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212

211
211. GRUDZIĄDZ. Panorama miasta, pochodzi z dzieła Germanusa Adlerholda, Das höchst-gepriesene

Preußen…, wyd. Johann Buggel, Frankfurt nad Menem 1704; miedz. cz.-b., st. bdb., passe-partout;
wymiary widoku: 112x58 mm, wymiary razem z passe-partout: 240x200 mm; tyt. na tle nieba:
GRAUDENTZ; Cena: 290 zł

212. JAWOR. Panorama Jawora, poniżej alegoria odwagi i herb rodu von Below; pochodzi z: Zittauisches

Tagebuch (dawniej Eckardtisches Monathliches Tagebuch, ukazujący się pod różnymi tyt. w latach 17311895); miedz. cz.-b., st. bdb., delikatne zażółcenia krawędzi lewa krawędź przycięta; wymiary arkusza:
157x198 mm; JAUER; Cena: 390 zł
213. JELENIA

213

GÓRA, CIEPLICE ŚLĄSKIE-ZDRÓJ. Widok Cieplic, ryt. Joseph Carmine, Augsburg, ok. 1800; nad górną ramką napis w lustrzanym odbiciu: PROSPECT VON
HIRSCHBERG; widok z serii Guckkastenblatt
– przeznaczony do oglądania w specjalnych
skrzynkach optycznych (w tzw. latarni magicznej); miedz. ręcznie kolor., rama i szkło,
st. db., drobne zagniecenia i delikatne zabrudzenia marginesów uszkodzenia ramy na
dole, na ramie ciemne plamki i zabrudzenia;
wymiary płyty: ok. 417x310 mm; tyt. trójjęzyczny – w jęz. włoskim: Veduta di Warmbrun, appresso Hirschberg, / w jęz. niemieckim:
Ansicht von Warmbrunn beÿ Hirschberg, /
w jęz. francuskim: Vue du Warmbrun près
Hirschberg; Cena: 1950 zł
Joseph Carmine pochodził z włoskiej rodziny.
Z Augsburgiem był związany co najmniej od
1788 roku kiedy został obywatelem tego miasta
i założył w nim wydawnictwo. Znany był z tego,
że na jego dziełach znajdowały się napisy
w trzech jęz.: włoskim, niemieckim i francuskim.
Pokazywał jak wyglądały miasta w początkach
XIX wieku.

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

214. KALWARIA

214
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dignatus est); z prawej str. kolejny ozdobny kartusz z dedykacją dla fundatora klasztoru, Mikołaja
Zebrzydowskiego i datą 1600; na verso tekst w jęz. łacińskim: MONTIS CALVARIAE IN POLONIA,
/ ad similitudinem eius qui in Palaeftina est, Typus; miedz. kolor., st. bdb., nieznaczne naddarcie górnej
krawędzi, lewy margines uzupełniony; wymiary płyty: 455x325 mm; tyt. pod górną ramką: MONS /
CALVARIAE; [Imago Poloniae... nie notuje] Cena: 2900 zł

215

216

215. KAMIENIEC PODOLSKI. Widok Kamieńca Podolskiego z lotu ptaka, wyd. Nicolas De Fer, Paryż

1691; pokazuje twierdzę po oblężeniu tureckim z 1672 r., wzorowany na wcześniejszym planie Cypriana
Tomaszewicza (to jego lustrzane odbicie); w dolnych narożnikach ramki z tyt. i objaśnieniami; cyframi
od 1 do 28 zaznaczono m.in.: Palais du Lech (pałac), Eglise Cathedrale de St. Pierre et St. Paul aujourd’huy
la principale Mosquée où le Grand Seigneur entra le 3me Septemb. 1672 (katedra rzymskokatolicka Piotra
i Pawła), St. Nicolas des Jacobins (kościół św. Mikołaja i klasztor Dominikanów), Convent des Franciscains
(kościół Wniebowzięcia NMP), Jesuites apresent Ecurie (Kolegium Jezuitów?) i inne; miedz. kolor.,
st. bdb., delikatny ślad wilgoci, w lewej ramce odręczna adnotacja; wymiary płyty: 295x219 mm;
KAMIENIEC PODOLSKI / Ville Forte des Estats de Pologne…; Cena: 750 zł

216. KAMIENIEC PODOLSKI. Widok ogólny twierdzy w Kamieńcu Podolskim, anonim, ok. 1685; miedz.

cz.-b., st. bdb., minimalne zabrudzenia; wymiary widoku: 164x120 mm; tyt. na tle nieba, bez kartusza:
Der unvergleichlichen Vestung / Kaminieck ware Abbildung; Cena: 650 zł

217

218

219

217. KAMIENIEC PODOLSKI. Widok twierdzy w Kamieńcu Podolskim, druk. Leclerc (sygn. na płycie

Impr. de Leclerc.), pochodzi z: Chodźko, Leonard, La Pologne historique, littéraire, monumetale et pittoresque...,
wyd. Bureau Central, Paryż 1835-1842; stal. kolor., st. bdb., drobne zabrudzenia marginesów, passepartout; wymiary arkusza: 284x184 mm; Kamieniec Podolski; Cena: 190 zł

218. KAMIENIEC PODOLSKI. Widok miasta z twierdzą, anonim, Leszno 1842; lit. kolor., st. bdb., passe-

partout; wymiary w świetle passe-partout: 192x130 mm, wymiary całości: 312x267 mm; Kamieniec
Podolski; Cena: 200 zł

219. KAMIENIEC PODOLSKI. Widok miasta z twierdzą, ryt. Hildibrand według rys. Taylora, 1878;

drzew. szt. kolor., st. bdb., nieznaczne zabrudzenia marginesów, passe-partout; wymiary widoku:
190x130 mm; THE OLD FORTRESS, KAMENETZ; Cena: 190 zł
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220

221

222

220. KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. Pałac neogotycki z XIX w., ryt. Schulin, rys. graf von Pfeil, ok. 1850;

stal. kolor., st. bdb.; wymiary widoku: 114x85 mm; SCHLOSS CAMENZ; Cena: 380 zł

221. KARKONOSZE, WILKANÓW, BATORÓW. Widoki Karkonoszy w 8 sekcjach: 1) Skalny Stół –

Tafelstein; 2) widok Wilkanowa – Wölfelsdorf; 3) Fotel Pradziada na Szczelińcu Wielkim – Grosvater Stuhl;
4) Szwajcarka (obecnie schronisko) pod Śnieżnikiem – Schweizerei auf dem Schneeberg; 5) widok Batorowa
– Friedrichsgrund; 6) kaplica św. Trójcy z domkiem pustelnika w Dusznikach-Zdroju – Einsidelei;
7) Wodospad Wilczki – Wölfelsfall; 8) zamek Homole – Hummel-Schloss; rys. Julius Sassmann, pochodzi
z jego sztambucha, 1855; rys. odręczny (piórko i tusz), cz.-b., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia
(głównie w dolnej części); wymiary widoku: 182x158 mm; UNIKAT! Cena: 400 zł

222. KŁODZKO. Panorama miasta, ze sztafażem figuralnym na pierwszym planie, pochodzi z: Meissner,

Daniel, Sciographia Cosmica (w latach 1637-1638 dzieło publikowane pod tyt. Thesaurus Philopoliticus),
wyd. Paulus Fürst, Frankfurt nad Menem 1638; przedstawienie emblematyczne, nad górną ramką
napis w jęz. niemieckim; pod dolną ramką sentencje w jęz. łacińskim i niemieckim; miedz. cz.-b.,
st. bdb., delikatne zażółcenia, głównie na marginesach; wymiary płyty: ok. 150x100 mm, wymiary
arkusza: 190x155 mm; GLATZ in Silesien; Cena: 380 zł

223
223. KRAKÓW. Panorama miasta oblężonego przez wojska szwedzkie pod wodzą Karola Gustawa

(8 X 1655); 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; miedz. kolor., odbity z 2 płyt, st. bdb., po konserwacji; wymiary widoku: 555x293 mm; tyt.
w górze, w ozdobnym kartuszu: CRACOVIA. / Sedes Regia obseβa...; [Dahlbergh... 56] Cena: 1500 zł
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225

224. KRÓLEWIEC. Drugie wschodniopruskie wyścigi konne w Królewcu, rys. i lit. F. Bils, Królewiec,

druk. E. Prescher, Lith. Inst. von A. Rahnke, wyd. Voigt & Fernitz, Elbląg 1836; lit. kolor., st. bdb.,
passe-partout, rama i szkło; wymiary widoku: ok. 400x270 mm, wymiary z ramą: 623x527 mm; DAS
ZWEITE OSTPREUSSISCHE PFERDE-WETTRENNEN BEI KÖNIGSBERG, / den 23. u. 25. Juni 1836;
Cena: 1500 zł

225. KRÓLEWIEC. Hołd złożony królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi IV nad jeziorem

w Królewcu w 1840 r.; lit. F. Bild, ok. 1840; lit. kolor., przycięta i podklejona arkuszem papieru,
st. bdb., passe-partout, rama i szkło; wymiary widoku: 423x308 mm, wymiary z ramą: 625x525 mm;
tyt. w dole, odręcznie: Die Huldigung des Königs auf dem Schlossteiche zu Königsberg i./Pr. 1840; BARDZO
RZADKIE! Cena: 1300 zł

226
226. KRÓLEWIEC. Ceremonia koronacyjna Fryderyka III, margrabiego brandenburskiego, na króla

w Prusiech Fryderyka I, z udziałem jego żony Zofii Charlotty Hanowerskiej: król i królowa zasiadają na
tronach witani przez zgromadzonych; rys. Johann Friedrich Wentzel, pochodzi ze zbioru 20 widoków
ryt. przez Johanna Georga Wolfganga, z tekstem autorstwa Johanna von Bessera, Der KöniglichPreüßischen Crönung Hochfeÿerliche Solemnitäten…, Berlin 1712; miedz. cz.-b., st. bdb., passe-partout;
wymiary płyty: 692x367 mm; Inthronisation wie König und / Königin sich auf den Trohn setzen / und von
den Ständen gegrüßet werden; BARDZO RZADKIE! Cena: 2500 zł
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227

227. KRÓLEWIEC. Ceremonia koronacyjna króla w Prusiech Fryderyka I, z udziałem jego żony Zofii

Charlotty Hanowerskiej: namaszczenie na króla; rys. Johann Friedrich Wentzel, pochodzi ze zbioru
20 widoków ryt. przez Johanna Georga Wolfganga, z tekstem autorstwa Johanna von Bessera, Der
Königlich-Preüßischen Crönung Hochfeÿerliche Solemnitäten…, Berlin 1712; napis: Diese andere Seite der
Kirchen / stellet Vor wie Ihro beÿde Ma- // jestäten König u. Königin, unter…; miedz. cz.-b., odbity z 2 płyt,
passe-partout, stan bdb., wymiary widoku: 900x365 mm; Die Königl. Preüssische Salbung; BARDZO
RZADKIE! Cena: 3500 zł

228

228. KRÓLEWIEC. Ceremonia koronacyjna króla w

Prusiech Fryderyka I – widok na publiczność; rys.
Johann Friedrich Wentzel, pochodzi ze zbioru 20
widoków ryt. przez Johanna Georga Wolfganga,
z tekstem autorstwa Johanna von Bessera, Der
Königlich-Preüßischen Crönung Hochfeÿerliche Solemnitäten…, Berlin 1712; miedz. cz.-b., odbity z 2
płyt, st. bdb., passe-partout; wymiary widoku: ok.
910x375 mm; Die Publike Königl. Preüssische Inthronisation; BARDZO RZADKIE! Cena: 3500 zł

229. KRÓLEWIEC. Panorama miasta, anonim, ryt.

Antoine Pherotee de La Croix (1640-1715), pochodzi
z: Halma, Francois, Algemeene Weereldbeschryving,
Amsterdam 1705; miedz. kolor., st. bdb., nieznaczne
zażółcenia przy krawędziach; wymiary płyty:
280x207 mm; Koningsberg; Cena: 1200 zł

229
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231

230. KRÓLEWIEC. Proklamacja Królestwa Pruskiego, rys. Johann Friedrich Wentzel, pochodzi ze zbioru

20 widoków ryt. przez Johanna Georga Wolfganga, z tekstem autorstwa Johanna von Bessera, Der
Königlich-Preüßischen Crönung Hochfeÿerliche Solemnitäten…, Berlin 1712; miedz. cz.-b., st. bdb., passepartout, rama i szkło; wymiary płyty: ok. 490x285 mm, wymiary z ramą: 657x470 mm; tyt. w górze, bez
kartusza: Die Proclamation der Preüssischen Krone; Cena: 1500 zł

231. KRÓLEWIEC. Pruskie uroczystości koronacyjne (pieczone woły i fontanny wina), rys. Johann

Friedrich Wentzel, pochodzi ze zbioru 20 widoków ryt. przez Johanna Georga Wolfganga, z tekstem
autorstwa Johanna von Bessera, Der Königlich-Preüßischen Crönung Hochfeÿerliche Solemnitäten…, Berlin
1712; miedz. cz.-b., st. bdb., passe-partout, rama i szkło; wymiary płyty: ok. 485x285 mm, wymiary
z ramą: 657x470 mm; tyt. w górze, bez kartusza: Der gebratene Ochse und Wein-Fontainen, so bey der
Königl. / Preüssischen Krönung Preis gegeben; Cena: 1500 zł

232

233

232. KRÓLEWIEC. Staw zamkowy, w oddali widoczne za-

budowania miejskie, lit. O. Hermann, Lith. Ist. v. L. Sachse & Co., Berlin, ok. 1830; lit. kolor., st. bdb.; wymiary
widoku: 293x195 mm; ANSICHT DES SCHLOSSTEICHS
IN KÖNIGSBERG I P.; Cena: 1500 zł

233. KRUSZWICA. Mysia Wieża nad Jeziorem Gopło

w Kruszwicy, sygn. Becker, ok. 1840; st. bdb.; wymiary
arkusza: 184x112 mm; Der Maeuselhurm / am Goplo-See
zu Kruszwice; BARDZO RZADKIE! Cena: 650 zł

234

234. KRYNICA-ZDRÓJ, SZCZAWNICA. Widoki uzdrowisk w 4 sekcjach, rys. Kleeman, ok. 1870;

1) widok z Krynicy-Zdroju – Quelle und Badehaus in Krynica; 2) widok z Czerwonego Klasztoru (obecnie
w kraju preszowskim na Słowacji) – Das rothe Kloster beim Eintritt in die Pioniner Berge; 3) kaplica przy
zdroju w Szczawnicy – Kapelle bei der Quelle in Szczawnica; 4) pawilon i ogród w Szczawnicy – Garten
und Pavillon in Szczawnica; drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., zażółcenia
arkusza; wymiary arkusza: 246x242 mm; Galizische Bäder; Cena: 450 zł
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235

236

235. KRZESZÓW. Widok Opactwa Cysterskiego w Krzeszowie, poniżej alegoria niezłomności i herb rodu

von Gablenz; pochodzi z: Zittauisches Tagebuch (dawniej Eckardtisches Monathliches Tagebuch, ukazujący
się pod różnymi tyt. w latach 1731-1895); miedz. cz.-b., st. bdb., delikatne zażółcenia i zabrudzenia
marginesów, górna krawędź przycięta; wymiary arkusza: 156x193 mm; Kloster Grüssau; Cena: 250 zł

236. LEGNICA, NYSA. Panoramy miast na wspólnym arkuszu, ryt. Johannes Janssonius na podstawie

Matthäusa Meriana, pochodzi z: Zeiler, Martin, Fidus Achates, wyd. Amsterdam 1658; w górze, na obu
widokach, herby miast; miedz. cz.-b., st. bdb., ślad złożenia książkowego; wymiary całości: 133x109
mm; tyt. w górze, bez kartuszy: LIGNITZ. / NYSZ; Cena: 450 zł

237

237. LITWA, SANDOMIERZ. Panorama działań wojennych prowadzonych pod Sandomierzem (koniec

marca i początek kwietnia 1656 r.) przez wojska Karola Gustawa przeciwko wojskom litewskim
pod dowództwem Pawła Sapiechy; według rys. Erika Jönssona Dahlbergha, pochodzi z: Pufendorf,
Samuel, Histoire Du Regne De Charles Gustave Roy De Svede..., wyd. Christoph Riegel, Norymberga
1697; niesygn.; miedz. cz.-b., odbity z 2 płyt, st. bdb., złożenia książkowe, w lewej części zaprasowanie
papieru, miejscami lekkie zażółcenia; wymiary widoku: 563x280 mm; Conflictus inter SVECOS
et LITHUANOS / dimidio ab Urbe Sandomiria...; [Dahlbergh... 16] Cena: 1400 zł
238. LWÓW. Panorama miasta, pochodzi

238

239

z: Meyer’s Universum, wyd. Kunstanstalt der Bibliographischen Inststituts, Hildburghausen (1833-1860);
stal. kolor., st. bdb., marginesy przycięte, widok podklejony arkuszem
papieru; wymiary widoku: 160x105
mm; tyt. w dole, na doklejonym arkusiku: LEMBERG; Cena: 280 zł

239. LWÓW. Panorama miasta, ryt. J. Hyrtl, rys. z natury Ant. Lange, ok. 1850; stal. kolor., st. bdb.; wymiary

widoku: 136x88 mm; Lemberg; Cena: 180 zł
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240. ŁOWICZ. Widok miasta z lotu

ptaka, ryt. Frans Hogenberg,
pochodzi z: Civitates Orbis Terrarum..., tom VI, wyd. Georg
Braun i Frans Hogenberg, Kolonia 1617; w górze herby Ciołek i miasta Łowicza; na verso
tekst w jęz. łacińskim: LOVICIVM; miedz. kolor., st. bdb.,
po konserwacji, zażółcenie na
złożeniu, w środkowej części
ślad wilgoci, minimalne naddarcia dolnej krawędzi; wymiary płyty: 495x327 mm; tyt. na
falującej wstędze: LOVICENSIS
CIVITAS QVAE EST ARCHIEPISCOPA: / Gnesnensis residentia
in Masouia; Cena: 2950 zł

240

241

242

243

241. ŁOWICZ. Widok miasta z lotu ptaka, anonim, ok. 1660; pomniejszona wersja widoku Georga Brauna

i Fransa Hogenberga [patrz poz. 240]; w górnych narożnikach herby Ciołek i miasta Łowicza; miedz.
cz.-b., st. bdb., złożenia książkowe, górna krawędź lekko zażółcona; wymiary widoku: 131x107 mm;
tyt. na tle nieba, bez kartusza: LOVICENSIS; Cena: 650 zł

242. MALBORK. Widoki Malborka w 6 sekcjach, ilustrujące rozmiary zniszczeń dokonanych przez pożar

z 26 VII 1899; wyd. 1899; widoki przedstawiają: 1) Malbork widziany od str. zachodniej – Marienburg
von der Westseite gesehen; 2) rynek i ratusz przed pożarem – „Unter den Lauben” (Markt mit Rathaus vor
dem Brand.); 3) rzeźnia, w której wybuchł pożar – Schlächterei Brünlinger, in welcher das Feuer ausabrach;
4) ul. Spichlerzowa – Speichergasse; 5) spalone domy widzialnie od str. Nogatu – Die Brandstätte von
der Nogat aus gesehen; 6) skutki pożaru – „Unter den Lauben” (Nach dem Brand.); drzew. szt. kolor.,
podklejony sztywnym papierem, st. bdb.; wymiary arkusza: 254x346 mm; Der Brand in Marienburg
in Westpreußen am 26. Juli 1899; Cena: 380 zł

243. MĄTOWY WIELKIE (powiat malborski). Widok dworku,

wyd. Lithographische Anstalt von Leopold Kraatz, Berlin 1872;
lit. tonowana, st. bdb., delikatne zażółcenia marginesów, przy
górnej krawędzi ślady klejenia; wymiary widoku: 196x116 mm;
Hof in Montau; Cena: 300 zł

244. NOWA RUDA. Panorama miasta, rys. Julius Sassmann,

pochodzi z jego sztambucha, 1855; rys. odręczny (piórko i tusz),
cz.-b., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia (głównie na dolnym
marginesie), w centralnej części wycięty niewielki fragment
papieru; wymiary widoku: 190x122 mm; Neurode; UNIKAT!
Cena: 450 zł

244
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247

245
246

245. NOWY DWÓR MAZOWIECKI. Plan obozu szwedzkiego z okresu potopu szwedzkiego (w dniach

20-30 IX 1655 r. w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego i Zakroczymia doszło do bitwy pomiędzy
mazowieckim pospolitym ruszeniem a armią szwedzką), według rys. Erika Jönssona Dahlbergha,
pochodzi z: Pufendorf, Samuel, Histoire Du Regne De Charles Gustave Roy De Svede..., wyd. Christoph
Riegel, Norymberga 1697; w prawym górnym rogu ozdobny kartusz tyt.; miedz. cz.-b. (kościół
częściowo kolor.), odbity z 1 płyty, st. bdb., przycięte marginesy (brak odcisku płyty), passe-partout;
wymiary widoku: 358x280 mm; VERA DELINEATIO / Castrorum Sueciorum / prope Nowodwor...;
Cena: 350 zł

246. NYSA. Dom Wagi Miejskiej, ryt. Karl Zwicker (w dole odręczna sygn. autora), lata 20-30. XX w.; akwf.

kolor., st. bdb.; wymiary płyty: 220x310 mm; tyt. w dole, ołówkiem: Neiβe O/S; Cena: 280 zł

247. OŁAWA. Panorama miasta, rys. Julius Sassmann, pochodzi z jego sztambucha, 1855; rys. odręczny

(piórko i tusz), cz.-b., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia (głównie w dolnych narożnikach); wymiary
widoku: 163x110 mm; Ohlau; UNIKAT! Cena: 480 zł

248

249

250

248. OPOLE. Widok miasta od str. Odry, anonim, pochodzi z: Borussia. Museum für preussische

Vaterlandskunde, Drezno 1838-1842; lit. kolor., st. bdb., w środkowej części zaprasowanie papieru,
passe-partout; wymiary widoku: 183x123 mm; Oppeln; Cena: 280 zł

249. OSTROŁĘKA. Plan bitwy pod Ostrołęką (26 V 1831 – na planie podana została błędna data 14 V 1831),

rys. C.F. Stjernefeldt, lit. i wyd. C. Petersen, Goeteborg, po 1831; w lewym górnym rogu napis: Nyare
Tidens Fältslag / 76 Planen; stal. cz.-b., st. bdb., minimalne naddarcia krawędzi, delikatne zaplamienia;
wymiary arkusza: 277x224 mm; SLAGET VID OSTROLENKA / den 14 Maj 1831; BARDZO RZADKI
SZWEDZKI PLAN BITWY Z OKRESU POWSTANIA LISTOPADOWEGO; Cena: 280 zł

250. OSTROŁĘKA. Scena z bitwy pod Ostrołęką (26 V 1831), lit. C. Hellfarth, pochodzi z: Neue Bildergallerie

für die Jugend, tom IV, Gotha 1831; lit. cz.-b., st. bdb., passe-partout; wymiary widoku: 164x125 mm;
390. Die Schlacht bei Ostrolenka; Cena: 380 zł
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253

Widok Otmuchowa, poniżej sceny egzekucji
i kazania oraz herb rodu von Braun; w dole napis w jęz. niemieckim:
Voll Einsicht für des Landes Heÿl … (pochwała tolerancji religijnej,
wprowadzonej przez cesarza Józefa II Habsburga); pochodzi z: Zittauisches Tagebuch (dawniej
Eckardtisches Monathliches Tagebuch, ukazujący się pod różnymi tyt. w latach 1731-1895); miedz. cz.-b.,
st. bdb., przycięte krawędzie; wymiary arkusza: 140x186 mm; Ottmachau; Cena: 380 zł
251. OTMUCHÓW.

252. OTMUCHÓW. Panorama Otmuchowa, rys. Julius Sassmann, pochodzi z jego sztambucha, 1855;

rys. odręczny (piórko i tusz), cz.-b., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia (głównie w dolnej części);
wymiary widoku: 138x88 mm; Ottmachau; UNIKAT! Cena: 450 zł

253. PASŁĘK. Panorama miasta, pochodzi z dzieła Germanusa Adlerholda, Das höchst-gepriesene Preußen…,

wyd. Johann Buggel, Frankfurt nad Menem 1704; miedz. cz.-b. st. bdb., passe-partout; wymiary widoku:
109x59 mm, wymiary razem z passe-partout: 300x240 mm; tyt. na tle nieba: Pr. Holland; Cena: 300 zł

254

255

254. PELPLIN. Widok Pelplina, lit. według własnego rys. C.A. Mann, odbite w Zakładzie Litograficznym

C.G. Kantera, Kwidzyn, ok. 1850; lit. kolor., st. bdb., zagięty i uszkodzony prawy dolny narożnik (bez
szkody dla widoku); wymiary widoku: 200x120 mm; PELPLIN; Cena: 280 zł

255. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Panorama miasta, wyd.

Gabriel Bodenehr, Augsburg, ok. 1720; na dolnym
marginesie opis; w prawym dolnym rogu zwinięty arkusz
z planem sytuacyjnym okolicy: Grundriss der Stadt /
PETRICOW; miedz. kolor., st. bdb., na lewym marginesie
perforacja, delikatne ślady wilgoci na prawym dolnym
rogu, ciemne plamki na prawym marginesie; wymiary
płyty: 285x174 mm; tyt. na falującej wstędze, na tle nieba:
PETRICOW; Cena: 600 zł

256. POZNAŃ. Fasada katedry i probostwo katedralne, lit.

J. Dütschke, rys. i lit. Edward Hesse, ok. 1840; lit. kolor.,
st. bdb., delikatne zagniecenia; wymiary widoku:
103x85 mm, wymiary arkusza: 253x167 mm; tyt. w jęz.
francuskim i polskim: Der Dom zu Posen. / Tum w Poznaniu;
Cena: 450 zł
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257

259

258

257. POZNAŃ. Fort Winiary – wewnętrzny dziedziniec, lit. J. Dütschke, rys. i lit. Edward Hesse, ok. 1840;

lit. kolor., st. bdb., delikatne zażółcenia i zagniecenia marginesów; wymiary widoku: 129x61 mm,
wymiary arkusza: 252x167 mm; Das Innere des Forts Winiary; Cena: 650 zł

Budowa Fortu Winiary, według projektu Johanna Leopolda Ludwiga Brese, trwała od 1828 do 1842 r. Był to
największy fort artyleryjski w Europie, który odgrywał kluczową rolę w systemie umocnień Twierdzy Poznań
(Festung Posen).
258. POZNAŃ. Hotel Bazar, lit. J. Dütschke, rys. i lit. Edward Hesse, ok. 1840; lit. kolor., st. bdb., żółta

plama na dolnym marginesie, delikatne zagniecenia; wymiary widoku: 158x88 mm, wymiary arkusza:
252x167 mm; tyt. w jęz. francuskim i polskim: Der Bazar in Posen. / Bazar w Poznaniu; Cena: 480 zł

259. POZNAŃ. Plan miasta z okresu oblężenia – wojska szwedzkie broniły się przed siłami saskimi

i rosyjskimi w okresie od 14 X do 2 XI 1704 r.; anonim, ok. 1714; w lewym górnym rogu pusty kartusz,
w prawym górnym rogu kartusz tyt., w dole sztafaż figuralny – sceny z okresu oblężenia; miedz.
kolor., st. bdb., drobne zabrudzenia, passe-partout; wymiary planu: 162x129 mm; Siege de / Posnanie /
levé par les Saxons / et les Moscovites / au Mois d’Octobre / 1704; Cena: 750 zł

260. POZNAŃ. Ratusz, ryt. Hans Finke, rys. Julius Minutoli, ok. 1835; stal. kolor., st. db., drobne plamy;

wymiary widoku: 71x96 mm; Das Rathhaus zu Posen; Cena: 100 zł

261. POZNAŃ. Widok miasta, ryt. Hans Finke, rys. Julius Minutoli, ok. 1835; stal. kolor., st. bdb.; wymiary

widoku: 99x75 mm; Ansicht von Posen; Cena: 150 zł

262. POZNAŃ. Widok Poznania z Fortu Rocha, lit. J. Dütsch-

ke, rys. i lit. Edward Hesse, ok. 1840; lit. kolor., st. bdb.,
delikatne zażółcenia i zagniecenia marginesów; wymiary widoku: 185x75 mm, wymiary arkusza: 254x167
mm; POSEN / vom Fort St. Roch. / POZNAŃ / z Cytadeli
St. Rocha; Cena: 650 zł

262

263. POZNAŃ. Zamek Cesarski w Poznaniu, autorstwa

Wilhelma Thiele (w prawym dolnym rogu inicjały autora
i data: W.T. 1920), 1920; drzew. cz.-b.; st. bdb., zagięcia
dwóch narożników; wymiary widoku: 162x220 mm;
Posen Das Kaiserschloß; Cena: 120 zł

264. POZNAŃ. Zamek Królewski na Górze Zamkowej

(Wzgórzu Przemysła), obecnie siedziba Muzeum Sztuk
Użytkowych; anonim, ok. 1900; na verso notka ołówkiem,
z epoki; akwf. cz.-b., st. bdb., po konserwacji; wymiary
płyty: ok. 150x100 mm; bez tyt.; Cena: 380 zł

264
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265. POZNAŃ, GOLĘCZEWO. Droga przez Golęczewo (wieś wyku-

pioną z rąk polskich w 1901 r. i przekształcaną bezskutecznie we
wzorcową osadę niemieckich kolonistów; obecnie w powiecie poznańskim), autorstwa Wilhelma Thiele (w prawym dolnym rogu
sygn. autora: W. Thiele), 1920; drzew. cz.-b.; st. bdb., zagięcie lewego,
górnego narożnika, niewielkie naddarcie dolnej krawędzi; wymiary
widoku: 184x146 mm; Ansiedlerdorf Golenhofen in Posen; Cena: 350 zł
265

266. RACIBÓRZ. Racibórz i okolice, widziane z Landecke,

punktu widokowego na dolinę Odry; rys. z natury
Jan Kanty Hruzik, Institut v. Arnz & Co., Düsseldrf,
wyd. Victor Wichura, Racibórz, ok. 1835; lit. kolor.,
st. bdb., lekkie zabrudzenia i zażółcenia marginesów,
delikatne zagniecenia; wymiary widoku: 328x250
mm; DIE LANDECKE BEI RATIBOR; Cena: 1400 zł

Mauzoleum Raczyńskich (kościół
św. Marcelina), ryt. Frommelt, rys. Julius Minutoli,
ok. 1835; stal. kolor., st. bdb., niewielkie naddarcie
górnej krawędzi; wymiary widoku: 99x68 mm;
Schloss u. Kirche zu Rogalin; Cena: 100 zł

267. ROGALIN.

266

Oblężenie miasta
w 1656 r., według rys. Erika Jönssona
Dahlbergha (sygn. w kartuszu tyt.:
E.I.D.B.), pochodzi z: Pufendorf, Samuel, Histoire Du Regne De Charles Gustave Roy De Svede..., wyd. Christoph
Riegel, Norymberga 1697; w górnych
narożnikach ozdobne kartusze z tyt.
i opisem oraz legendą; miedz. cz.-b.,
odbity z dwóch płyt, st. bdb., złożenia książkowe; wymiary widoku:
450x246 mm; Gesta ad Sandomiriam...;
[Dahlbergh... 82] Cena: 600 zł

268. SANDOMIERZ.

268

269. 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,
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

269
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270

271

272

270. STRZELIN. Panorama miasta, rys. Julius Sassmann, pochodzi z jego sztambucha, 1855; rys. odręczny

(piórko i tusz), cz.-b., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia (głównie w dolnych narożnikach); wymiary
widoku: 190x102 mm; Strehlen; UNIKAT! Cena: 400 zł

271. SULECHÓW. Kaiser Wilhelm Strasse (obecnie ul. Niepodległości), sygn. autora nieczyt., przed 1939;

w dole opis ołówkiem i sygn. autora (A. Korn?); akwf. cz.-b., st. bdb., lekkie zażółcenia krawędzi,
delikatne zabrudzenia marginesów; wymiary płyty: 136x88 mm; Züllichau. Kaiser Wilhelmstr.; Cena: 280 zł

272. SULECHÓW. Kaiser Wilhelm Strasse (obecnie ul. Niepodległości), sygn. autora nieczyt., przed 1939;

w dole opis ołówkiem i sygn. autora (A. Korn?); akwf. cz.-b., st. bdb., lekko podniszczone krawędzie;
wymiary płyty: 136x90 mm; Züllichau. Kaiser Wilhelmstr.; Cena: 280 zł

273. SULECHÓW. Rynek z ratuszem, sygn. autora nieczyt., przed 1939; w dole opis ołówkiem i sygn.

autora (A. Korn?); akwf. cz.-b., st. bdb., lekko podniszczone krawędzie; wymiary płyty: 175x129 mm;
Züllichau. Markt u. Rathaus; Cena: 180 zł

274. SULIKÓW (pow. zgorzelecki). Panorama Sulikowa, rys. Julius

Sassmann, pochodzi z jego sztambucha, 1855; sygn. autora
i data odręcznie pod dolną krawędzią; rys. odręczny (piórko
i tusz), cz.-b., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia (głównie
w dolnych narożnikach); wymiary widoku: 202x90 mm;
Schönberg; UNIKAT! Cena: 400 zł
274
275. SZCZECIN. Panorama mia-

275

sta, wyd. Johann Christian
Leopold (1699-1755), Augsburg, ok. 1750; w górnych
narożnikach putta trzymające arkusze z oznaczeniami;
w dole teksty w jęz. łacińskim
i niemieckim o Szczecinie jako
stolicy Pomorza Przedniego;
miedz. kolor., st. bdb., drobne
zabrudzenia arkusza; wymiary płyty: ok. 300x205 mm; tyt.
na falującej wstędze: STETTINUM / STETTIN; BARDZO
RZADKIE! Cena: 3900 zł

276. SZCZECIN. Perspektywiczny plan Szczecina, oprac. Francesco Valegio (ok. 1560-po 1643), w lewym

dolnym rogu sygn. autora (fr. Volezo); bardzo mocno uproszczona i zmniejszona kopia dzieła Brauna
i Hogenberga z 1588 r., pocz. XVIII w.; w prawym dolnym rogu ramka z napisem: Pomerania nome
/ accipit a pomesano / indunti, primi Bo // rusioru, regi filio; miedz. kolor., st. bdb., plan podklejony
arkuszem papieru (arkusz lekko zażółcony, z nieznacznym śladem wilgoci w prawym dolnym
rogu); wymiary płyty: 134x86 mm, wymiary arkusza: ok. 210x147 mm; tyt. w górze, bez kartusza:
STETINVM; RZADKIE! Cena: 600 zł
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278

277. SZCZECIN. Plan miasta, anonim, XVII w., pomniejszona wersja planu Szczecina autorstwa Matthäusa

Meriana z 1652 r.; w prawym dolnym rogu legenda; na mapie zaznaczono Zamek Książąt Pomorskich,
kościół Mariacki, kościół św. Jakuba, ratusz, kościół św. Piotra i kościół św. Mikołaja; w obrębie
fortyfikacji odręczna notka z epoki; miedz. cz.-b., st. db., po konserwacji; wymiary planu: 130x109
mm; tyt. w górze, w prostej ramce: STETINVM; Cena: 650 zł

278. SZCZELINIEC WIELKI. Widok na Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych, na pierwszym planie

zabudowania miejscowości Karłów, rys. Julius Sassmann, pochodzi z jego sztambucha, 1855;
rys. odręczny (piórko i tusz), ręcznie kolor., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia, przy dolnej krawędzi
plama atramentu; wymiary widoku: 116x93 mm; Die Heuscheuer; UNIKAT! Cena: 300 zł

280

279

281

279. SZPICA MĄTOWSKA, POTOP SZWEDZKI. Oblężenie twierdzy Szpica Mątowska przez Jana

Sebastiana Lubomirskiego w 1656 r.; oblężenie zakończyło się sukcesem, doprowadziło do odbicia
z rąk szwedzkich Gniewu; pośrodku widoczne umocnienia twierdzy oraz wojska Lubomirskiego
wraz z artylerią oblężniczą, w oddali Gniew (opisany jako Meuia); niespotykane u Pufendorfa
przedstawienie, pochodzi z dzieła Włocha Galeazzo Gualdo-Priorato pt. Historia di Ferdinando Terzo
Imperatore, wyd. Wiedeń 1672; miedz. cz.-b., st. bdb., niewielkie podklejenia kilku drobnych perforacji
w okolicach złożenia; wymiary płyty: 390x310 mm; DISSEGNO DEL FORTE DI / MONTE SPIZ PRESO
DAL / GRAN MARESCIALE LVBOMIRSCHI; RZADKIE! Cena: 780 zł

280. ŚNIEŻKA. Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce, rys. Julius Sassmann, pochodzi z jego sztambucha,

1855; rys. odręczny (piórko i tusz), cz.-b., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia; wymiary widoku:
155x110 mm; Die Kapelle auf der Schnee-Koppe; UNIKAT! Cena: 280 zł

281. ŚNIEŻKA. Restauracja na Śnieżce, rys. Ferdinand Koska (1808-1862), pochodzi z: Schlesisches Album,

wyd. Trewendt & Granier, Wrocław 1848-1856; chromolit., st. bdb., widok w złotej obramówce,
podklejony arkuszem papieru, w dole arkusza dopiski z epoki; wymiary widoku: 108x70 mm, wymiary
arkusza: 290x212 mm; Restauration auf der Schneekoppe; Cena: 250 zł
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282. ŚNIEŻKA. Widok szczytu Śnieżki z lotu ptaka, wyd. Albert

Goldschmidt, Berlin, ok. 1900, na verso notka: Riesengebirge
1913/14; niezwykle oryginalny widok w formie koła; lit.
jednobarwna, st. bdb., ślady złożeń, delikatne zagniecenia;
wymiary arkusza: 345x394 mm; SCHNEEKOPPE-PANORAMA;
Cena: 500 zł

Zaznaczono położenie względem Śnieżki wielu obiektów (niekiedy
z podaną ich wysokością) w promieniu ponad 50 km od szczytu, w tym:
przełęczy np. Grenzbauden (Przełęcz Okraj), wzniesień np. Sattelwald
(Trójgarb), budowli np. Kynast (Zamek Chojnik), miejscowości,
np. Reichhennersdorf (Przedwojów), Heidelberg (Wrzosówka
w powiecie kłodzkim), Märzdorf (Radziechów w powiecie złotoryjskim)
oraz wielu miast, takich jak Breslau (Wrocław), Schweidnitz (Świdnica),
Landeshut (Kamienna Góra), Gottesberg (Boguszów-Gorce w powiecie
wałbrzyskim), Liebau (Lubawka w powiecie kamiennogórskim), Schömberg (Chełmsko Śląskie w powiecie
kamiennogórskim), Trautenau (Trutnov), Görlitz (Zgorzelec), Lauban (Lubań), Greiffenberg (Gryfów Śląski
w powiecie lwóweckim), Liebenthal (Lubomierz w powiecie lwóweckim), Buntzlau (Bolesławiec), Warmbrunn
(Cieplice Śląskie-Zdrój), Hirschberg (Jelenia Góra), Liegnitz (Legnica), Schmiedeberg (Kowary), Striegau (Strzegom).
282

283. ŚRODA ŚLĄSKA. Pokazowe ćwiczenia strzeleckie w 9 sek-

283

284

cjach: 1) mężczyzna niosący tarczę strzelniczą; 2) salwy artylerii; 3) mężczyzna w mundurze galowym; 4) stary strzelec niesie
białą broń; 5) transport działa przez miasto; 6) parada strzelców uzbrojonych w broń białą; 7) bawiące się dzieci; 8) dzieci
oglądają białą broń; 9) dzieci bawią się w wózku służącym do
transportu pocisków artyleryjskich; według rys. A. Plinkego,
pochodzi z Illustrirte Welt, ok. 1880; drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb.; wymiary ryciny: 317x232 mm;
Schützenfest in Neumarkt in Schlesien; Cena: 290 zł

285

284. ŚWIDNICA. Panorama oblężenia miasta w 1758 r. w trakcie III wojny śląskiej; na pierwszym planie

sztafaż figuralny; w dole opis w jęz. angielskim i legenda; wyd. R. Sayer, C. Bowles, J. Bowles,
H. Parker, Londyn, ok. 1760; miedz. z akwf. cz.-b., st. bdb., zażółcenia, podniszczone krawędzie;
wymiary płyty: 480x357 mm; The Siege of Schweidnitz in Silesia, by his Prussian Majesty, in 1758;
[Von Stettin... 392] Cena: 1500 zł

285. ŚWIDNICA. Zdobycie Świdnicy przez wojska austriackie w 1761 r.; poniżej obszerny opis; wyd.

Johann Martin Will, Augsburg, ok. 1761; miedz. cz.-b., st. bdb., lekkie zardzewienia (głównie na
marginesach); wymiary widoku: 364x188 mm, wymiary płyty: 375x247 mm; tyt. na tle nieba: Schweidnitz;
Cena: 1200 zł

286. ŚWIECIE. Zamek krzyżacki z panoramą okolic; rys. Gräfin zu Dohna, Lith. Inst. v. L. Sachse, pochodzi

z: Johannes Voigt, Darstellungen alter preussischer Schlösser gezeichnet von Frau Gräfin zu Dohna, Berlin
1833; lit. cz.-b., st. bdb., delikatne zagniecenia marginesów, minimalne naddarcie dolnej krawędzi;
wymiary widoku: 167x124 mm; Schloss Schwetz; Cena: 250 zł
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286

287

288
287. ŚWIECIE. Zamek krzyżacki, rys. Gräfin zu Dohna, Lith. Inst. v. L. Sachse, pochodzi z: Johannes Voigt,

Darstellungen alter preussischer Schlösser gezeichnet von Frau Gräfin zu Dohna, Berlin 1833; lit. cz.-b.,
st. db., drobne rozdarcia krawędzi, delikatne zażółcenia; wymiary widoku: 166x124 mm; Schloss
Schwetz; Cena: 250 zł

288. ŚWINOUJŚCIE. Widoki miasta i okolic w 11 sekcjach: 1) ratusz (Rathaus); 2) plaża w Heringsdorf

(Strand v. Heringsdorf); 3) kąpielisko męskie (Männerbad); 4) budynek komisji morskiej (Schiffahrts
Kommission Gebäude); 5) latarnia (Lootsen Thurm); 6) latarnia morska na wschodnim falochronie,
wzniesiona w 1828 r. (Leuchtthurm); 7) restauracja Gesellschafts (Gesellschafts Haus); 8) wzgórze
Golm w pobliżu miejscowości Kamminke – cel wycieczek mieszkańców Świnoujścia (Golm von unten
gesehen); 9) hotel Trzy Korony (Drei Kronen); 10) w centralnej części panorama miasta od str. morza
(Swinemünde); 11) łodzie na plaży (bez tyt.); w dole herb Świnoujścia (gryf trzymający kotwicę); rys.
z natury B. Peters 1843, lit. Loeillot de Mort; pochodzi z: Historische Ansichten von Swinemünde, druk von
L. Zöllner, Berlin; lit. cz.-b., st. db., zagniecenia i lekkie zabrudzenia krawędzi, nieznaczne naddarcia;
wymiary arkusza: 492x357 mm; Cena: 4500 zł

289. TARNOPOL. Panorama miasta, anonim (sygn. RK), ok. 1880;

drzew. szt. kolor., podklejony papierem z epoki, st. bdb.;
wymiary widoku: 199x103 mm; Tarnopol; Cena: 180 zł

290. TCZEW. Panorama miasta, pochodzi z dzieła Germanusa

Adlerholda, Das höchst-gepriesene Preußen…, wyd. Johann
Buggel, Frankfurt nad Menem 1704; miedz. cz.-b., st. bdb., passepartout; wymiary widoku: 112x59 mm, wymiary razem z passepartout: 240x200 mm; tyt. na tle nieba: DIRSCHAU; Cena: 280 zł

290

291. UJŚCIE. Plan bitwy pod Ujściem (24-25 VII 1655), stoczo-

291

nej między armią szwedzką, dowodzoną przez Arvida
Wittenberga, a pospolitym ruszeniem szlachty wielkopolskiej i oddziałami piechoty łanowej, kierowanymi przez
Krzysztofa Opalińskiego i Andrzeja Karola Grudzińskiego, zakończonej kapitulacją wojsk Rzeczypospolitej; ryt.
L. Richter według rys. Erika Jönssona Dahlbergha (16251703), szwedzkiego marszałka polnego, historyka i kartografa, pochodzi z: Pufendorf, Samuel, Histoire Du Regne
De Charles Gustave Roy De Svede..., wyd. Christoph Riegel,
Norymberga 1697; miedz. cz.-b., st. bdb., nieznaczne zabrudzenia marginesów; wymiary płyty: 350x290 mm; tyt.
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w kartuszu w lewym dolnym rogu: Repraesentatio / difficiliarum viarum circa / oppidum Ousztie et
quomodo / D. Marschallus Comes Wittember- // gius, postquam nobilitatem vulgo / Pospolita Rusziene…;
Cena: 420 zł

294
292

293

292. KARKONOSZE, VELKÁ ÚPA (dzielnica miasta Pec pod Sněžkou). Budynek z dzwonnicą w czasie

zimy, rys. i ryt. Friedrich Iwan (w dole odręczna sygn. autora), okres międzywojenny; akwf. z akwatintą
kolor., st. bdb.; wymiary płyty: 158x210 mm; bez tyt.; Cena: 380 zł

293. WAMBIERZYCE. Widok Wambierzyc z lotu ptaka w 1738 r., rys. według Friedricha Bernharda

Wernera, pochodzi z: Pompejus, Friedrich August, Album der Grafschaft Glatz oder Abbildungen der
Städte, Kirchen, Kloster, Schlösser und Burgen derselben, von mehr als 150 Jahren, druk. Otto Pompejus,
Kłodzko 1862; w centralnej części bazylika; w lewym górnym rogu spis przedstawionych obiektów:
1. Die Kirche. / 2. Das Pfarrhaus. / 3. Das Gemeindehaus. / 4. Das Schlössel. / 5. Der Schwemmteich. /
6. Krämerbauden. / 7. Berg mit Kapellen u. Statuen. / 8. Vorwerk.; nad górną ramką napis: Wünschelburger
District Liefer: II; lit. tonowana, st. bdb., lekkie zabrudzenia i zagniecenia marginesów, ślady złożeń
książkowych, passe-partout; wymiary widoku: 321x274 mm; ALBENDORF / aus der Vogelschau im
Jahre 1738; Cena: 480 zł

294. WARSZAWA. Panika w kościele św. Krzyża z 25 XII 1881 r.; drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym

papierem, st. bdb., drobne zabrudzenia; wymiary widoku: 233x167 mm; Die Katastrophe in der
Kreuzkirche zu Warschau am 25. December 1881. Nach einer Skizze; Cena: 320 zł
Do wybuchu paniki w kościele św. Krzyża doszło w trakcie mszy świętej, po tym jak ktoś wzniósł okrzyk: Gore!
Stratowano 20 ludzi. Pożaru w rzeczywistości nie było. O podniesienie fałszywego alarmu podejrzewano Żyda zajmującego się kradzieżami kieszonkowymi. Plotki na ten temat spowodowały wybuch pogromu antyżydowskiego.

295
295. WARSZAWA. Panorama miasta od str. Wisły, ryt. Louis Dumont, 1861;

drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., ślad złożenia; wymiary ryciny: 480x155 mm; Totalansicht von Warschau; Cena: 700 zł

296

296. WARSZAWA. Pierwszy plan warszawskiego bazaru, 1844; widoczne ulice: Grzybowska, Graniczna,

Skórzana, Gnojna, Krochmalna, Ptasia, Zimna, Przechodnia, Żabia; lit. cz.-b., st. bdb., delikatne
zażółcenia przy krawędziach; wymiary arkusza: ok. 210x265 mm; tyt. w jęz. niemieckim i francuskim:
Situationsplan des Bazars in Warschau. / Plan des abords du Bazar à Varsovie; Cena: 450 zł
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299
297

298

297. WARSZAWA. Plac Zamkowy, rys. i ryt. Zofia Stankiewicz (1862-1955, polska malarka, graficzka,

działaczka społeczna i feministka), 1911; w lewym dolnym rogu odręczna sygn. autorki; grafika
była prezentowana na wystawie prac graficznych Zofii Stankiewicz w 1954 r. w gmachu Zachęty
w Warszawie; akwf. cz.-b., st. bdb., lekkie zażółcenia marginesów, nieznaczne naddarcie lewej
krawędzi, zagniecenie lewego górnego narożnika; wymiary płyty: 151x227 mm, wymiary arkusza:
303x432 mm; tyt. ołówkiem w prawym dolnym rogu: Plac Zamkowy; Cena: 800 zł

298. WARSZAWA. Plan bitwy o Warszawę (28-30 VII 1656) stoczonej w czasie potopu szwedzkiego

(II wojna północna) – dzień drugi; w dole ramka z legendą; ryt. Matthäus Merian, pochodzi z: Gottfried,
Johann Ludwig, Historische Chronick..., Frankfurt nad Menem 1743; miedz. cz.-b., st. bdb., złożenia
książkowe; wymiary płyty: ok. 370x315 mm; tyt. nad górną ramką: Beschreibung der Bataille, wie sie vor
Warschau gestanden den 29/19 Julÿ Ao 1656. nachmittag. Welches wahr der Andere Tag; [Imago Poloniae…
H20b/2] RZADKIE! Cena: 600 zł

299. WARSZAWA. Plan miasta, ryt. R. Hausermann, wyd. Arthème Fayard, Paryż 1877; w prawym

rogu na górze legenda; zaznaczone granice miasta, Plac Musztry i obwarowania Pragi oraz
Rogatki: Czerniakowskie (Porte Czerniatowskie), Belwederskie (Porte Belwederski), Mokotowskie
(Porte Mokotowskie), Jerozolimskie (Porte Jerozolimskie), Wolskie (Porte Wolskie), Powązkowskie (Porte
Powaskoskie), Marymonckie (Porte Marymontskie); druk kolor., st. bdb., delikatne zażółcenia krawędzi;
wymiary planu: 195x267 mm; tyt. w lewym dolnym rogu: ATLAS UNIVERSEL / PLAN / DE /
VARSOVIE; Cena: 350 zł

300

301

300. WARSZAWA. Rynek Starego Miasta, ryt. Dariusz Wąsowicz (1910-1973), ok. 1935; w dole ołówkiem

sygn. autora i opis; akwf. cz.-b., st. bdb.; wymiary płyty: 150x113 mm; tyt. w dole, ołówkiem: Rynek
Starego Miasta; Cena: 350 zł

301. WARSZAWA. Widok części miasta z lotu ptaka, A. Rouargue (?), ryt. Adolphe Jean Best, Joseph Burn-

Smeeton i Joachim Jean Cosson, 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: 650 zł
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302
302. WARSZAWA. Widok War-

szawy od str. Pragi, anonim,
ok. 1865, na podstawie malarskiego pierwowzoru autorstwa Zygmunta Vogla;
lit. cz.-b., st. bdb., delikatne
zagięcia rogów; wymiary widoku: 166x129 mm;
789. Warschau; Cena: 280 zł

303

303. WARSZAWA. Widok Warszawy od strony Wisły w okresie powstania listopadowego (ruiny na

terenie Pragi wskazują, że litografia powstała po walkach na terenie Grochowa w końcu lutego 1831);
zawiera elementy fantazyjne (np. drewniany most przez Wisłę); wyd. ok. 1831, artysta nieustalony
(monogram C.F.); lit. cz.-b., st. bdb., nieznaczne zabrudzenia i naddarcia marginesów; wymiary
widoku: 284x209 mm; Warschau; RZADKIE! Cena: 2650 zł

304. WARSZAWA. 12 miniaturowych widoków Warszawy, podklejonych wspólnie tekturą, anonim,

ok. 1870; widoki pierwotnie tworzyły leporello; każda opatrzona tyt. w jęz. francuskim i niemieckim
lub rosyjskim: 1) Wielka Synagoga – Nouvelle Synagogue / Neue Synagoge; 2) Sobór przy ul. Długiej
– Cathedrale Russe / Russische Kathed. Kirche; 3) Zamek Królewski – Le ci devant Château royal / Das
ehem. könig. Schloss; 4) kościół św. Trójcy – Лютepaнcкий Kocтeль / Eglise évangélique; 5) Ogród Saski
– Reservoir au jardin de Saxe / Reservoir im sächs. Garten; 6) Bank Polski – Banque de Pologne / Polnische
Bank; 7) Plac Saski (obecnie Plac marsz. Józefa Piłsudskiego) – Place de Saxe / Sächsischer; 8) Pałac
Łazienkowski – Chateau Lazienki / Lustschloss Lazienki; 9) ratusz – Hotêl de ville / Rathhaus; 10) Teatr
Wielki – Grand Théâtre / Grosses Theater; 11) pomnik Jana III Sobieskiego – Monument de roi Sobieski
a Lazienki / Denkmal des Kön. Sobieski in Lazienki; 12) Plac Aleksandra (obecnie Plac Trzech Krzyży) –
Place Alexandre / Alexander Platz; lit. tonowane, st. db., drobne zabrudzenia i uszkodzenia (głównie
tektury); wymiary poszczególnych grafik: 97x57 mm, wymiary tektury: ok. 340x250 mm; Cena: 950 zł

305
304
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305. WIELICZKA. Kaplica św. Antoniego, pochodzi z: Rainold, Karl Eduard,

Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten, Wiedeń, Praga 1823; miedz. cz.-b., st. bdb., delikatne zażółcenia marginesów; wymiary widoku: 169x125 mm; wymiary arkusza: ok. 230x185 mm; Die St. Antoni Kapelle im Salzbergwerk zu Wieliczka; [zob. również pozycję: KRAKÓW,
WIELICZKA, ŚWIDNICA, WROCŁAW. KORWIN, WAWRZYNIEC,
Hortulus Elegantiarum… w dziale STARODRUKI] Cena: 550 zł

306. WIELICZKA. Przekrój kopalni w Wieliczce: 1) naziemna część kopalni,

poniżej górnicy i koń opuszczani w dół na linie; 2) kaplica; anonim,
ok. 1806; w dole współczesny opis ołówkiem: Salzwerke von Wieliczka
in Polen; miedz. kolor., st. bdb.; wymiary ryciny: 100x162 mm; bez
tyt.; [zob. również pozycję: KRAKÓW, WIELICZKA, ŚWIDNICA,
WROCŁAW. KORWIN, WAWRZYNIEC, Hortulus Elegantiarum… w
dziale STARODRUKI] Cena: 650 zł
306

307

307. WIELICZKA. Przekrój kopalni w Wie-

liczce, Lipsk 1841; w górze krótki tekst
o Wieliczce, na verso hasło w jęz. niemieckim: Wieland; miedz. cz.-b., st. bdb.,
rdzawe plamy na marginesach; wymiary
ryciny: 198x120 mm; bez tyt.; [zob. również pozycję: KRAKÓW, WIELICZKA,
ŚWIDNICA, WROCŁAW. KORWIN,
WAWRZYNIEC, Hortulus Elegantiarum…
w dziale STARODRUKI] Cena: 420 zł

308

310a

308. WIELICZKA. Widoki kopalni w 5 sekcjach: 1) kaplica św. Antoniego

– Antonskapelle; 2) Grota Cesarza Franciszka (obecnie Komora Franciszka Karola) – Kammer Kaiser Franz; 3) sala przeładunkowa – Arbeitsund Verpackungskammer; 4) wejście do Komory Rosetti (obecnie Grota
Piłsudskiego) – Eingang in die Kammer Rosetti; 5) Komora Przykos –
Kammer Przykos; anonim, wzorowane na ilustracjach z: Franz Reuleaux, Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien, Lipsk 1885;
drzew. szt. kolor., st. bdb., podklejony arkuszem papieru, passe-partout; wymiary ryciny: 120x190 mm; Aus dem Salzbergwerk Wieliczka;
[zob. również pozycję: KRAKÓW, WIELICZKA, ŚWIDNICA, WROCŁAW. KORWIN, WAWRZYNIEC, Hortulus Elegantiarum… w dziale
STARODRUKI] Cena: 550 zł

310b

309. WIELICZKA. Zamek Żupny (w przeszłości siedziba zarządu kopalń Wieliczki i Bochni), ryt. mono-

gramista R.B., 1895; drzew. szt. kolor., st. bdb.; wymiary widoku: 79x55 mm; Schloß Wieliczka; [zob.
również pozycję: KRAKÓW, WIELICZKA, ŚWIDNICA, WROCŁAW. KORWIN, WAWRZYNIEC,
Hortulus Elegantiarum… w dziale STARODRUKI] Cena: 150 zł

310. WIELICZKA. Zestaw 2 widoków kopalni w Wieliczce: 1) bal w kopalni – Der Tanzsaal im Salzbergwerk

Wieliczka, rys. Robert Assmus, 1874; drzew. szt. cz.-b., wymiary widoku: 185x267 mm; 2) kaplica św.
Antoniego – Die Antoniuskapelle im Salzbergwerke zu Wieliczka, ok. 1860; drzew. szt. kolor.; wymiary
widoku: 150x158 mm; oba widoki w st. bdb., podklejone sztywnym papierem; [zob. również pozycję:
KRAKÓW, WIELICZKA, ŚWIDNICA, WROCŁAW. KORWIN, WAWRZYNIEC, Hortulus Elegantiarum… w dziale STARODRUKI] Cena: 650 zł
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311. WIELICZKA, SALINY GALICYJSKIE. Ze-

staw 22 odręcznych rys. autorstwa Augusta Schäfera, podróżującego w 1863 i 1866 r.
szlakiem żup krakowskich i salin galicyjskich oraz bukowińskich, które – choć leżały
w innym kraju monarchii – były zakładane
przez Polaków i znajdowały się pod wspólnym zarządem Krajowej Dyrekcji Skarbu we
Lwowie; zilustrował czynne kopalnie i saliny
w 13 miejscowościach (w tym Wieliczkę),
dając ich bezcenny i z definicji niespotykany
w innych źródłach obraz; ołówek i akwarela
(16 rysunków), ołówek (6 rysunków); wymiary arkuszy: ok. 240x165 mm; UNIKATOWA
IKONOGRAFIA DLA HISTORII WYDOBYCIA I OBRÓBKI SOLI W POLSCE! [zob.
również pozycję: KRAKÓW, WIELICZKA,
ŚWIDNICA, WROCŁAW. KORWIN, WAWRZYNIEC, Hortulus Elegantiarum… w dziale
STARODRUKI] Cena: 4750 zł

311 a,b,c

Rysunki przedstawiają (chronologicznie):
1) Bolechów (8 VIII 1863) – budynki salinarne;
2) Mizuń (10 VIII 1863) – warzelnia (Hochofen)
oraz budynek zarządcy saliny (Verwalthaus);
3) Kałusz (18 VIII 1863) – budynek zarządu saliny;
4) Utoropy k. Kosowa (28 VIII 1863) – widok
ogólny; 5) Utoropy k. Kosowa (29 VIII 1863) –
budynek zarządu saliny; 6) Utoropy k. Kosowa –
widok ogólny; 7) Kosów (1 IX 1863) – widok na
szyb Plenne oraz trakt do Kołomyi; 8) Wieliczka
(13 IX 1863) – szyb Franciszka Józefa (tak Austriacy
nazywali wówczas Szyb Regis); 9) Wieliczka
(1863) – widok ogólny; 10) Zaleszczyki (17 IX 1863)
– ratusz; 11) Drohobycz – rynek wraz z saliną;
12) Lacko – salina; 13) Lwów – pokój w hotelu Lang;
14) Lwów – widok na miasto z pokoju w hotelu
Lang; 15) Majdan na Bukowinie (28 VII 1863) – salina
założona przez Polaków, gdzie do dziś mieszka
mniejszość polska; 16) Kaczyka na Bukowinie
(8 IX 1866) – zarząd saliny założonej w 1791 r. przez
górników, którzy zostali tu skierowani z Galicji
(pierwsze grupy pracowników przybyły z Bochni);
17) Kaczyka na Bukowinie (12 IX 1866) – salina;
18) Kaczyka na Bukowinie – humorystyczna
alegoria z drzewem poznania dobrego i złego;
19) Kaczyka (14 IX 1866) – widok ogólny;
20-21) Maroz Ugraz – niezidentyfikowana salina
na Bukowinie, 2 rys.: widok ogólny i wnętrze
pokoju; 22) nagrobek bliżej nieznanego Franza
Vorderippera (?), zm. 27 II 1841 r. w wieku 29 lat.
312. WILNO. Widok miasta – na pierwszym planie

kościół św. Franciszka i św. Bernardyna,
rys. Gerd Paul, wyd. Zeitung der 10. Armee,
ok. 1915; chromolit., st. bdb., passe-partout;
wymiary lit.: 358x172 mm; WILNA; BARDZO
RZADKIE! Cena: 1250 zł

312
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313. WROCŁAW. Perspektywiczny (aksonometrycz-

ny) plan miasta, wyd. Matthäus Seutter, Augsburg, ok. 1740 r., drugi wariant efektownego dzieła Seuttera (pierwszy wyd. ok. 1730 r., w drugim
dorytowano tekst przywileju i tytuł Geografa
Cesarskiego); u dołu panorama miasta (tyt.: BRESLAW) oraz dwie alegoryczne sceny; miedz. kolor.,
st. bdb., passe-partout, ślady naddarć i zagnieceń,
uzupełniony nieznaczny ubytek papieru na dolnym marginesie; wymiary płyty: ok. 585x505 mm;
tyt. w górze, w jęz. łacińskim i niemieckim: WRATISLAVIA antiquissima et celeberrima...; / BRESLAU
die uhralte...; [Von Stettin... 30, Imago Silesiae... 251,
Ikonografia Wrocławia 37] Cena: 2950 zł

314. WROCŁAW. Ratusz miejski od południowego

wschodu, akwf. z cyklu Alt Breslau, wykonana
na zamówienie urzędu miejskiego; ryt. według
własnego rys. Hugo Ulbrich 1903, druk.
L. Angerer, Berlin; sygn. autora na płycie; akwf.
sepia, st. bdb., po konserwacji; wymiary płyty:
800x585 mm; Das Rathaus zu Breslau; [Ikonografia
Wrocławia 567] Cena: 1500 zł

313

315. WROCŁAW. Widok miasta – na pierwszym

planie kościół Bożego Ciała, nieco dalej kościół
św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława; niżej
2 herby Wrocławia: stary, pięciopolowy, z 1530 r.
i nowy, hitlerowski – 19 X 1938 r. na rozkaz gauleitera Śląska, Josepha Wagnera, usunięto tradycyjny herb, zastępując go dwupolowym (w górnej,
złotej części orzeł śląski, a w dolnej, czerwonej
Krzyż Żelazny; projekt autorstwa prof. Schweitzer-Mjoelnira); ryt. prawdop. R. Hacke (na verso
pieczęć), 1944; akwf. cz.-b., st. bdb., niewielkie
rdzawe plamki; wymiary płyty: ok. 485x290 mm;
Hauptstadt / Breslau; RZADKIE! Cena: 1200 zł

314

316. WROCŁAW. 12 miniaturowych widoków Wro-

cławia, podklejonych wspólnie tekturą, anonim,
ok. 1875; widoki pierwotnie tworzyły leporello:
1) Plac Blüchera (obecnie Plac Solny) – BLÜCHERPLATZ; 2) belweder na Wzgórzu Liebicha (obecnie Wzgórze Partyzantów) – BELVEDERE;
3) Nowy Ratusz i pomnik Fryderyka Wilhelma III
– STADTHAUS & FRIEDR. WILH III; 4) Teatr Miejski – STADTTHEATER; 5) ratusz – RATHAUS;
6) Teatr Lobego – LOBETHEATER; 7) Zamek Królewski – DAS KÖNIGLICHE SCHLOSS; 8) Nowa
Giełda – NEUE BÖRSE; 9) Uniwersytet z mostem – UNIVERSITÄT & NEUE ODERBRÜCKE;
10) Dworzec Centralny – CENTRALBAHNHOF;
11) gmach sądu – STADTGERICHT; 12) katedra
– DER DOM; na verso 11 chromolit. z widokami
Wiednia i Rzymu; lit. tonowane, st. bdb., drobne
zabrudzenia tektury; wymiary poszczególnych
grafik: 94x55 mm, wymiary tektury: 340x250 mm;
tyt. na niewielkim arkusiku doklejonym z lewej
str.: BRESLAU; Cena: 800 zł

315

316
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317. ZAGÓRZE ŚLĄSKIE. Widok Zamku Grodno, rys. Ferdinand

Koska (1808-1862), pochodzi z: Schlesisches Album, wyd.
Trewendt & Granier, Wrocław 1848-1856; chromolit., st.
bdb., widok w złotej obramówce, podklejony arkuszem
papieru; wymiary widoku: 125x82 mm, wymiary arkusza:
287x213 mm; Burg Kÿnau; Cena: 200 zł

318. ZAMEK CHOJNIK k. JELENIEJ GÓRY. Ruiny zamku, ano-

nim, ok. 1840; stal. kolor., st. bdb.; wymiary widoku: 110x75
mm; Ruine Kynast; Cena: 100 zł

319. ZĄBKOWICE ŚLĄSKE. Panorama Ząbkowic, rys. Julius

317

Sassmann, pochodzi z jego sztambucha, 1855; rys. odręczny
(piórko i tusz), cz.-b., st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia
(głównie w dolnych narożnikach); wymiary widoku:
193x106 mm; Frankenstein; UNIKAT! Cena: 400 zł
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. kolor.,
st. bdb., po fachowej konserwacji; wymiary płyty: 502x308
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,
CIƆ.IƆ.LXXV.; Cena: 1200 zł

320. ZGORZELEC/GÖRLITZ.

319

321

320

321. ZIELONKA (pow. tucholski). Widok wsi, rys. A. Wegner, wyd. Lithographische Anstalt von Leopold

Kraatz, Berlin, ok. 1870; lit. tonowana, st. bdb.; wymiary widoku: 196x116 mm; Bauernhof in Sielonka;
Cena: 300 zł

322. ZIĘBICE. Motyw przyrodniczy z okolic miasta, rys. Julius Sassmann, pochodzi z jego sztambucha,

1855; sygn. autora i data odręcznie w prawym dolnym narożniku; rys. odręczny (piórko i tusz), cz.-b.,
st. db., rdzawe plamy i zabrudzenia (głównie w dolnych narożnikach), przy górnej krawędzi ślad
atramentu; wymiary arkusza: 170x208 mm; UNIKAT! Cena: 200 zł
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323. ŻAGAŃ. Panorama miasta, ryt. i wyd. Johann David Schleuen, Berlin 1741; pierwotnie poniżej znajdowała

się mapa Księstwa Żagańskiego; po prawej str. ramka z objaśnieniami; miedz. kolor., st. bdb.; wymiary
widoku: 202x78 mm; Sagan, die Haupt-Stadt; [por. Imago Silesiae... 156] RZADKIE! Cena: 650 zł

324. ŻARY. 2 widoki miasta w osob-

nych sekcjach: 1) zamek – Schloss;
2) rynek – Marktplatz; anonim, ok.
1840; pod każdym widokiem dopisek ołówkiem: Sorau i/Lausitz;
lit. cz.-b., podklejone wspólnie papierem z epoki, st. db.; wymiary
arkusza: 137x220 mm; Cena: 350 zł

325. ŻARY. Zestaw 2 planów – do-

kumentacja na potrzeby planu
zabudowy w Żarach z 1932 r.:
1) plan Żar jako siedziby powiatu,
wyd. i druk. Rauert&Pittius A.G., Sorau N.-L.; przedstawia stan
z zimy 1925; z lewej str. wykaz
324
325
ulic, w dole wykaz budynków
użyteczności publicznej; druk kolor., st. bdb., wielokrotne złożenia, przy lewej krawędzi perforacja,
po prawej str. dopiski: III. Bauvorhaben (projekt budowlany) i Sorau III; wymiary arkusza: 438x500 mm;
Kreisstadt / SORAU N.L. / Stand vom Winter 1925; 2) szkic przedstawiający układ ulic i zabudowań
w Żarach (m.in. Blücherstrasse, Rautenkranz Allee, Grosseringstrasse, Friedhofsweg), Berlin 31 VIII
1932; rys. tuszem; st. db., wielokrotne złożenia, przy lewej krawędzi perforacja, w prawym górnym
rogu część papieru ucięta; wymiary arkusza: ok. 590x430 mm; BAUVORHABEN / SORAU – III / LAGEPLAN; Cena: 320 zł

R

ÓD VON BIRON

Prezentowane poniżej grafiki pochodzą ze zbioru grafik autorstwa Alfreda Hindorfa, Calixta Petera Johanna
Biron von Curland: ERINNERUNGS-BLÄTTER / aus dem / Feldzuge in Böhmen und Mähren 1866, wyd. Lith
Instituts von W. Korn & Co., Berlin, ok. 1878; chromolit. i lit. tonowane, st. bdb., podklejone arkuszami papieru
(większość z charakterystycznymi, brunatnymi plamkami) o wymiarach ok. 395x320 mm. Dynastia von Biron
zapoczątkowana została przez szlachcica inflanckiego, Ernesta Jana Bührena, faworyta cesarzowej Anny
Iwanowny, który po uzyskaniu w 1733 r. tytułu hrabiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego przybrał nowe
nazwisko. W latach 1730-1740 Ernest Jan Biron uzyskał dziedziczny tron Księstwa Kurlandii i Semigalii.
Po jego abdykacji w 1769 r. Księstwem Kurlandii i Semigalii władał jego najstarszy syn Piotr Biron. Po II rozbiorze
Polski, za cenę wysokiego odszkodowania oraz dożywotniej renty, ustąpił z tronu kurlandzkiego i wyjechał
na Śląsk, gdzie w latach 1786-1800 był księciem żagańskim.
326. KARLINO. Obóz jeniecki w czasie wojny prusko-austriackiej w 1866 r.; wymiary widoku:

243x148 mm; Aus dem Gefangenen-Lager bei Cörlin, / Juli, August und September 1866; Cena: 400 zł

327. KŁODZKO. Panorama miasta z czasów wojny prusko-austriackiej w 1866 r.; wymiary widoku:

246x167 mm; Glatz / vom Schäferberg (am 25. Juni); Cena: 300 zł
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326

327

328

328. NYSA. Scena batalistyczna z wojny prusko-austriackiej w 1866 r.; wymiary widoku: 242x157 mm;

Ansicht von Neisse vom hohen Retranchement / den 25. Mai; Cena: 200 zł

329

330

331

329. NYSA. Scena batalistyczna z wojny prusko-austriackiej w 1866 r.; wymiary widoku: 230x155 mm; Auf

dem Steinberg bei Neisse / (Prinz Biron von Curland erhält den Befehl, dem nächsten K. K. österreichischen
Truppencommando die Meldung zu bringen, / dass mit Morgen die Feindseligkeiten eröffnet werden. 21 Juni,
Morgens 9 Uhr); Cena: 200 zł

330. WAŁBRZYCH. Panorama Starego Książa; wymiary widoku: 187x193 mm; Die alte Burg am Fürstenstein;

Cena: 200 zł

331. WAŁBRZYCH. Zamek Książ; wymiary widoku: 185x192 mm; Ansicht des Schlosses Fürstenstein /

(Hauptquartier Seiner Königl. Hoheit des Kronprinzen, am 11. Juni. – Besitz des Fürsten Pless); Cena: 200 zł

332

333

334

332. WAŁBRZYCH, SZCZAWNO-ZDRÓJ. Scena z wojny prusko-austriackiej w 1866 r.; wymiary widoku:

237x165 mm; Die Fanale bei Salzbrunn; Cena: 300 zł

333. WAŁBRZYCH, STARY ZDRÓJ. Kasyno oficerskie w czasie wojny prusko-austriackiej w 1866 r.;

wymiary widoku: 188x122 mm; Das Stabs-Casino zu Altwasser / (den 11. Juni); Cena: 300 zł

334. WAŁBRZYCH, STARY ZDRÓJ. Msza polowa w czasie wojny prusko-austriackiej w 1866 r.; wymiary

widoku: 247x171 mm; Gottesdienst im Walde bei Altwasser / (am 10. Juni); Cena: 250 zł
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335. BERLIN, WARSZAWA. Mapa Prus pokazująca granice

Królestwa Prus i Królestwa Polski, powstała po pierwszym
rozbiorze Polski w 1772 r.; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym,
odbity z 2 płyt, st. bdb.; wymiary mapy: 232x148 mm; tyt.
w górze, w kartuszu w formie wstęgi: Das Königl. Polnisch
u. Königl. Preussische / PREUSSEN / Samt den Polnischen
Graenzen; Cena: 350 zł

335
336. BIAŁYSTOK, WILNO. Mapa samochodowa północno-wschodniej części II RP w podziałce 1:800.000,

Zakł. Graf. W. Cukrzyński, wyd. Towarzystwo Kartograficzno-Wydawnicze GEA, Warszawa,
ok. 1927; na mapie pokazano sieć dróg w województwach: wileńskim, białostockim i nowogródzkim;
w lewym górnym rogu legenda w jęz. polskim i francuskim; druk. kolor., st. sł., mapa wielokrotnie
złożona, umieszczona w miękkiej okładce, w miejscach złożenia rozdarcia, miejscami pozostałości
klejenia; wymiary arkusza po rozłożeniu: ok. 550x660 mm; MAPA SAMOCHODOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; Cena: 160 zł

337

338

337. BRANDENBURGIA. Mapa Marchii Brandenburskiej z podziałem na 3 marchie, z Krajem Torzymskim

i Obwodem Świebodzińskim, należącym do Śląska; wyd. Nicolas Sanson d’Abbeville, Paryż 1679;
w dole dwa kartusze; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., drobne zabrudzenia, złożenie
atlasowe, drobne naddarcie dolnej krawędzi; wymiary płyty: 500x317 mm; CHURFURSTENTHUM,
und MARCH / BRANDEBURG. / ESLECTOrat, et MARQsat DE BRANDEBOURG / divisé en ses Principles
Marches, et Parties, &c / Ce qui est Marqué E.H. est de l’EVESCHÉ d’HAVELBERG; Cena: 1800 zł

338. CIESZYN. Mapa Księstwa Cieszyńskiego; oprac. Matthäus Seutter, ryt. Tobias Conrad Lotter (sygn.

w dole płyty, w obrębie ramki), Augsburg, po 1742; w lewym dolnym rogu ramka z cz.-b. panoramą
Cieszyna – Teschen; miedz. kolor., st. bdb., delikatne zabrudzenia i zagniecenia marginesów; wymiary
płyty: ok. 582x495 mm; Nova et accurata / Geographica Delineatio / DUCATUS / TESCHENENSIS / IN
SILESIA SUPERIORE...; [Von Stettin... 586, Imago Silesiae... 105] Cena: 1850 zł
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339

340

339. DOLNY ŚLĄSK. Włoska mapa Dolnego Śląska, ryt. i wyd. Giovanni Maria Cassini (sygn. autora

pod dolną ramką), pochodzi z II tomu atlasu: Nuovo atlante geografico universale, Rzym 1797 (atlas
publikowany w latach 1792-1801); zaznaczono granice księstw: Głogowskiego, Legnickiego,
Świdnickiego, Wrocławskiego, Wołowskiego, Oleśnickiego; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym,
st. bdb., zagięcie prawego górnego rogu, z lewej str. nieznaczne sprasowanie papieru; wymiary płyty:
497x360 mm; tyt. w ozdobnym kartuszu z sielankową sceną, w prawym górnym rogu: LA / SLESIA
INFERIORE / divisa / NE’ SUOI PRINCIPATI / e Delineata / Sulle ultime Osservazioni…; [Imago Silesiae...
135] Cena: 800 zł

340. ELBLĄG, WISŁOUJŚCIE. Mapa części Prus, obejmująca ziemie od Wisłoujścia na zachodzie do

Fromborka na wschodzie, na południu do Elbląga; 13 sekcja mapy topograficznej Niemiec oprac. przez
porucznika artylerii C.F. Weilanda, pochodzi z atlasu: Topographisch militarische Karte von Deutschland...,
Weimar 1809; miedz. cz.-b., st. bdb.; wymiary płyty: 453x340 mm; tyt. nad górną ramką: THEIL von
WEST-PREUSSEN. / SECT. 13. / PARTIE de la PRUSSE OCCIDENTALE; RZADKIE! Cena: 950 zł

341

342

341. GŁOGÓW, JAWOR, LEGNICA, WOŁÓW, ŚWIDNICA. Mapa Topograficzna Dolnego Śląska, oprac.

i wyd. Johann Wilhelm Jaeger, pochodzi z kompilacyjnego wydawnictwa Grand Atlas d’Allemagne
en LXXXI Feullies [...], arkusz XXXV, Frankfurt nad Menem 1789; pokazano rejon Głogowa, Jawora,
Legnicy, Wołowa i Świdnicy; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. db., po konserwacji (m.in.
uzupełniony fragment mapy), złożenie atlasowe, drobne zabrudzenia; wymiary mapy: 600x470 mm;
CARTE TOPOGRAPHIQUE D’ALLEMAGNE / Contenant une Partie de la LUSACE SUPERIEUR,
de la SILESIE inferieure savoir les Principautes de GLOGAU, de IAUER, de LIEGNITZ, de WOHLAU,
de SCHWEIDNITZ / et de WRADISLAU...; BARDZO RZADKA! Cena: 1500 zł
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342. GŁOGÓW, WSCHOWA. Mapa pogranicza polsko-śląskiego, obejmuje również starostwo we

Wschowie i Kościanie, oprac. i wyd. Johann Wilhelm Jaeger, pochodzi z kompilacyjnego wydawnictwa
Grand Atlas d’Allemagne en LXXXI Feullies [...], arkusz XXVI, Frankfurt nad Menem 1789; zaznaczony
podział administracyjny departamentu kameralnego głogowskiego Prowincji Śląskiej państwa
pruskiego w okresie pomiędzy I, a II rozbiorem Polski; na mapie wyszczególnione jest starostwo
wschowskie jak część Rzeczypospolitej (ziemię wschowską włączono do Prowincji Śląskiej w 1793 r.,
po II rozbiorze Polski), ponadto zaznaczono granice pruskich okręgów administracyjnych: torzymskiego
(LE CERCLE DE STERNBERG), świebodzińskiego (LE CERCLE DE SCHWIBUS), zielonogórskiego
(LE CERCLE DE GRUNBERG), kożuchowskiego (LE CERCLE DE FREYSTADT), żagańskiego (LE
CERCLE DE SAGAN), głogowskiego (LE CERCLE DE GLOGAU), górowskiego (LE CERCLE DE
GUHRAU) oraz bytomskiego (LE BARONIE de BEUTHEN); na mapie zaznaczono ponadto Księstwo
Krośnieńskie (LE PRINCIPAUTE CROSSEN); miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., ślad
złożenia atlasowego, drobne zabrudzenia, ślad zagięcia prawego górnego narożnika; wymiary płyty:
ok. 600x500 mm; tyt. nad górną ramką: CARTE TOPOGRAPHIQUE D’ALLEMAGNE / Contenant une
Partie de la SILESIE INFERIEURE savoir les Cercles de SCHWIBUS de GRUNBERG de FREYSTADT de
SAGAN de GLOGAU de STERNBERG / et de GUHRAU le BARONIE de BEUTHEN. Fait par I. W. Iaeger
a Francfort fur le Mein se vend chez l’Auteur A. P. de s. M.T.; RZADKIE! Cena: 2500 zł

343

344

343. GORZÓW WIELKOPOLSKI, CHOJNA, KROSNO ODRZAŃSKIE, TORZYM, STRZELCE

KRAJEŃSKIE, SULECHÓW, ŚWIEBODZIN. Mapa Nowej Marchii, oprac. Franz Ludwig Güssefeld,
wyd. oficyna Spadkobierców Homanna, Norymberga 1799; pokazano nowy podział administracyjny
Nowej Marchii, bez dawnych feudalnych księstw, zaznaczono granice powiatów i oznaczono je przy
pomocy skrótów: STBK (powiat torzymski), CRK (powiat krośnieński), ZK (powiat sulechowski),
CK (powiat chociebużski), KBK (powiat chojeński), LABK (powiat gorzowski), FRBK (powiat
strzelecki), LEBK (powiat lubuski), SCHBK (powiat świebodziński); w prawym dolnym rogu w ramce
legenda; miedz. kolor. st. bdb., ślady wielokrotnego złożenia, delikatne zaplamienia, na verso dopisek
z epoki; wymiary mapy: 580x465 mm; tyt. w lewym górnym rogu, bez ramki: CHARTE / ÜBER DIE
DER NEUMARK EINVER / LEIBTEN KREISE…; BARDZO RZADKIE! Cena: 2500 zł

344. KRAKÓW, LWÓW. Mapa Wschodniej i Zachodniej Galicji po 3 rozbiorze Polski; oprac. Franz Ludwig

Güssefeld, wyd. oficyna Spadkobierców Homanna, Norymberga 1800; w prawym górnym rogu tyt.
i wykaz odnoszący się do podziału administracyjnego wschodniej Galicji (Kreise in Ost-Galizien),
poniżej krótka legenda i podziałki liniowe; miedz. kolor., st. bdb., minimalne naddarcia krawędzi,
ślad złożenia atlasowego; wymiary mapy: 470x534 mm; tyt. bez kartusza: CHARTE / von / OST- und
WEST- oder ALT- und NEU- / GALIZIEN / nach den astronomischen Bestimmungen von / Warschau,
Krakau, Lemberg…; Cena: 1800 zł
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345 a, b, c
345. KRÓLESTWO KONGRESOWE, ROSJA (KOLEJNICTWO). Rozkład jazdy i regulamin korzystania

z kolei na terenie Królestwa Polskiego i Rosji oraz mapa europejskiej Rosji i Królestwa Kongresowego
z zaznaczeniem istniejących, budowanych i projektowanych linii kolei żelaznych, linii żeglugowych
i telegrafów ze stosowaniem w praktyce szczegółowego Regulaminu Rosyjskich Kolei Żelaznych;
ponadto zaznaczono na niej okręgi wojskowe i twierdze; I.A. Skorin, Sankt Petersburg 1889 r.; 116 str.,
blok książki oderwany od okładki, z zażółceniami i odręczną notką na str. tyt.); mapa – stal. kolor.,
st. bdb., podzielona na 20 części podklejonych wspólnie płótnem, całość umieszczona w sztywnej
okładce; wymiary mapy: 705x805 mm; ΚΑΡΤΑ / ΕΒΡΟΠΕЙСКОЙ ΡОССИИ / СЪ ОЗНΑЧЕНĺΕΜ /
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ…; tyt. okładkowy: ΚΑΡΤΑ / ΕΒΡΟΠΕЙСКОЙ ΡОССИИ / СЪ ОЗНΑЧЕНĺΕΜ
СУЩЕСТВУЮЩИХЪ, СТРОЮЩИХ- // СЯ И ПРОЕКТИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ…;
Cena: 1800 zł
Pierwsza część książki jest przewodnikiem po Rosyjskich Kolejach Żelaznych. Zawiera alfabetyczny spis
wszystkich stacji kolejowych z numerem linii kolejowej, przy której dana stacja leży oraz spis wszystkich
czynnych linii kolejno według przypisanych im numerów. Do spisu dołączone są mapki ważniejszych węzłów
kolejowych, w tym Białegostoku, Wilna, Brześcia Litewskiego i Warszawy. Przykładowo: nr 1. Nikołajewskaja
z Petersburga do Moskwy, nr 6. Petersbursko-Warszawska. Na terenach Królestwa Kongresowego czynne są
jeszcze 4 linie kolejowe: nr 33. Warszawsko-Terespolska, nr 34. Warszawsko-Wiedeńska, nr 35. WarszawskoBydgoska i nr 36. Łódzko- Fabryczna z Łodzi do Koluszek.
W opisie linii można znaleźć wszelkie potrzebne wiadomości: gubernie przez które prowadzi, stacje, odległości
w wiorstach (1 wiorsta=1,0668 km), miasta, w których znajduje się komendantura kolejowa (na terenie zaboru
rosyjskiego tylko w Warszawie, Wilnie i Brześciu Litewskim), ceny biletów za I, II, III klasę oraz czas podróży
nie tylko pociągów pasażerskich ale również kurierskich i pocztowych. Z Petersburga do Warszawy bilet
kosztował w I klasie 39 rubli i 21 kopiejek, w II klasie 29 rubli 41 kopiejek, w III klasie 15 rubli 4 kopiejki.
Pociąg przejeżdżał 1045 wiorst w czasie 35 godz. Na linii Warszawsko-Wiedeńskiej stacje wymienione są tylko
do Sosnowca (m.in. Skierniewice, Koluszki Piotrków, Radom, Częstochowa, Ząbkowice i Sosnowiec). Pociąg
przejeżdżał 290 wiorst przez 2 gubernie (Warszawską i Piotrkowską) w ciągu 10 godz. i 10 minut, a bilet
w I klasie kosztował 10 rubli 91 kopiejek, w II klasie 8 rubli 19 kopiejek, w III klasie 4 ruble 31 kopiejek.
Z Łodzi do Koluszek pociąg miał do przejechania 26 wiorst w ciągu 1 godz. (dzisiaj pół godz.), a za bilet
w I klasie należało zapłacić 74 kopiejek. Brakuje jednak rozkładu jazdy, gdyż jak napisano podlegają częstym
zmianom. W dalszej części opracowania zostają podane zasady przewozu pasażerów, bagażu pasażerskiego,
psów, koni, towarów, pojazdów. Szczególnie dokładnie opisano przewóz wojsk łącznie z oficerami i generałami.

346. MIĘDZYRZECZ. Mapa powiatu międzyrzeckiego, wyd. Geographisches Institut Weimar, 1801; pod

tyt. legenda; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., nieznaczne zabrudzenia i zagniecenia krawędzi,
minimalne naddarcia; wymiary płyty: 428x305 mm; tyt. bez kartusza: DER / MESERITZSCHE / KREIS
/ zur historisch-geographish-statistischen // Beschreibung dieses Kreises gehörig; Cena: 2200 zł
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347

347. OLEŚNICA, JAWOR, OPOLE. Mapa Topograficzna Śląska, oprac. i wyd. Johann Wilhelm Jaeger,

pochodzi z kompilacyjnego wydawnictwa Grand Atlas d’Allemagne en LXXXI Feullies [...], arkusz
XXXVI, Frankfurt nad Menem 1789; pokazano rejon Oleśnicy, Jawora i Opola; w górze doklejony
arkusik z odręcznie wykonanym uzupełnieniem mapy, pokazującym obszar pierwotnie nie
wyrytowany na mapie; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., ślad złożenia atlasowego, częściowo
uzupełnione boczne marginesy, 2 symetryczne rdzawe plamki; wymiary mapy: ok. 610x477 mm;
CARTE TOPOGRAPHIQUE D’ALLEMAGNE / Contenant une Partie de la SILESIE inferieure savoir les
PRINCIPAUTES d’OELS de WRATISLAU de IAUER et d’OPPELN / par I. W. Iaeger a Francfort sur le
Mein se vend chez l’Auteur avec PdSMI...; BARDZO RZADKA! Cena: 1950 zł

348

349

348. OŚWIĘCIM, ZATOR. Mapa Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego, powiększona mapa Stanisława

Porębskiego w edycji Abrahama Orteliusa, pochodzi z największego atlasu oficyny wydawniczej
Blaeu’ów: Atlas Maior sive Cosmographia Blaviana, wyd. Joan Blaeu, Amsterdam 1662; na verso tekst
w jęz. holenderskim: KLEYN POLEN; miedz. kolor., st. db., nieaktualna pieczęć własnościowa,
naddarcia krawędzi, nieznaczne ubytki papieru przy krawędziach, w środkowej części zaprasowanie
papieru; wymiary płyty: 524x417 mm; DVCATVS / OSWIECZENSIS, / et / ZATORIENSIS; [Imago
Poloniae... K87/9] Cena: 1800 zł

349. POLSKA. Mapa Rzeczypospolitej Guillaume Delisle’a z przedstawieniem granic po I rozbiorze,

wyd. Philippe Buache, Paryż 1773; mapa pokazuje szczyt potęgi terytorialnej I Rzeczypospolitej,
z województwem smoleńskim, Księstwem Siewierskim i całym województwem kijowskim (stan przed
realizacją postanowień rozejmu andruszowskiego, czyli przed podziałem województwa kijowskiego
między Polskę, a Rosję); miedz. częściowo kolor., st. bdb., zażółcenie i minimalne naddarcia górnej
krawędzi; wymiary płyty: 640x488 mm; LA POLOGNE / Dressèe sur ce qu’en ont donné / Starovolsk,
Beauplan, Hartnoch, et autres Auteur...; [Imago Poloniae... K37/9] Cena: 1800 zł
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351

350. POLSKA, LITWA. Mapa Polski i Litwy, wyd. Frederick de Wit, Amsterdam, przed 1689; mapa

pokazuje szczyt potęgi terytorialnej I Rzeczypospolitej – z województwem smoleńskim, Księstwem
Siewierskim (bez Siewierza), Księstwem Nowogrodzkim, Księstwem Czernihowskim, całym
województwem kijowskim (stan przed realizacją postanowień rozejmu andruszowskiego, czyli przed
podziałem województwa kijowskiego między Polskę, a Rosję); miedz. kolor. liniowo z kolor. kartuszem
tyt., st. bdb., delikatne zżółcenia marginesów i naddarcia krawędzi, w górnej części, na złożeniu,
atlasowym, niewielka brunatna plama; wymiary płyty: 565x490 mm; REGNI / POLONIAE / et Ducatus
/ LITHVANIAE / VOLINIAE, PODOLIAE / VCRANIAE / PRVSSIAE, LIVONIAE / et CVRLANDIAE...;
[Imago Poloniae... K32/3] Cena: 2500 zł

351. POLSKA, LITWA. Mapa Polski i Litwy, wyd. Justus Danckerts, Amsterdam, ok. 1700; mapa pokazuje

szczyt potęgi terytorialnej I Rzeczypospolitej, z Księstwem Smoleńskim, Księstwem Siewierskim (bez
Siewierza), Księstwem Czernichowskim i całym województwem kijowskim (stan przed realizacją
postanowień rozejmu andruszowskiego, czyli przed podziałem województwa kijowskiego między
Polskę, a Rosję); miedz. kolor., st. db., po konserwacji, zażółcenia, marginesy częściowo uzupełnione,
minimalne naddarcie prawej krawędzi; wymiary mapy: 582x495 mm; REGNI / POLONIAE / et Ducatus
/ LITHUANIAE / VOLINIAE, PODOLIAE / VCRANIAE / PRUSSIAE et CVRLANDIAE…; [Imago
Poloniae... K34/2] Cena: 2200 zł
352. POLSKA, LITWA, UKRAINA. Mapa

352

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. kolor., st. bdb., mapa po konserwacji; wymiary płyty: 597x504 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: 1900 zł
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353. POLSKA, WARSZAWA (KOLEJNICTWO). Mapa

sieci kolejowej II RP, oprac. Władysław Groszek, wyd.
Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych Ruch,
Lwów 1931; mapa podzielona na 20 części podklejonych
wspólnie płótnem, podziałka 1:1 500 000, w dole legenda,
w osobnych ramkach miniaturowe plany: 1) KOLEJE /
NA OBSZARZE W. M. GDAŃSKA; 2) WĘZEŁ TORUŃSKI;
3) WĘZEŁ ŁÓDZKI; 4) WĘZEŁ WARSZAWSKI;
5) ZAGŁĘBIE WĘGLOWE; 6) WĘZEŁ LWOWSKI;
lit. cz.-b., st. db., zabrudzenia, ślady wilgoci, nieznaczne
zagniecenia i naddarcia; wymiary arkusza: ok. 650x740
mm; tyt. w ramce, w lewym dolnym rogu: MAPA /
SIECI KOLEJOWEJ / RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
/ z oznaczeniem wszystkich / STACJI I PRZYSTANKÓW
/ oraz podaniem / ODLEGŁOŚCI TARYFOWYCH /
pomiędzy stacjami węzłowemi…; Cena: 250 zł

354. POLSKA, WARSZAWA. Turystyczna mapa Polski,

wyd. nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych, 1951;
studium sporządzone przez Biuro Turystyki Ministerstwa Kolei; zaznaczono najważniejsze miejscowości
turystyczne i główne linie kolejowe; w lewym dolnym
rogu legenda, w prawym dolnym rogu zestawienie
27 regionów turystycznych, granice których zaznaczono na mapie: 1) Region Warszawski; 2) Region Krakowski; 3) Region Zagłębie Śląskie; 4) Region Wrocławski;
5) Region Poznański; 6) Region Łódzki; 7) Region Szczeciński; 8) Region Nadmorski; 9) Region Gdańsko-Gdyński;
10) Region Elbląski; 11) Region Mazursko-Warmiński;
12) Region Suwalski; 13) Region Tatr i Podhala; 14) Region Gorce i Beskidy Sądeckie; 15) Region Beskidy Niskie;
16) Region Beskidy Zachodnie; 17) Region Beskidy Śląskie;
18) Region Kłodzki-Sudety; 19) Region Wałbrzyski-Sudety;
20) Region Jeleniogórski-Sudety; 21) Region Zielonogórski; 22) Jeziora Pomorskie; 23) Region Kujawsko-Bydgoski;
24) Jura Krakowska; 25) Region Lubelski; 26) Region Kielecko-Sandomierski; 27) Region Białowiesko-Białostocki; na
verso alfabetyczny indeks miejscowości (Indeks abecadłowy miejscowości pomieszczonych na mapie); druk. cz.-b. z kolorem liniowym, st. db., wielokrotne złożenia,
przetarcia i niewielkie rozdarcia na złożeniach; wymiary: 855x627 mm; POLSKA TURYSTYCZNA / (MIEJSCOWOŚCI TURYSTYCZNE) / (STUDIUM); drugi
tyt.: MAPA / MIEJSCOWOŚCI TURYSTYCZNYCH /
W POLSCE / (Studium Biura Turystyki Ministerstwa Kolei); CENNY NABYTEK DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII
POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH! Cena: 150 zł

353

354

355. POMORZE. Miniaturowa mapa Pomorza, pochodzi

z kieszonkowego atlasu: Theatro del Mondo, wyd. Pietro
Marchetti, ok. 1600 (atlas ten stanowił przeróbkę atlasu
Abrahama Orteliusa); w prawym dolnym rogu krótki
opis (bez kartusza); miedz. kolor., st. bdb.; wymiary
płyty: 113x81 mm; tyt. w górze, w niewielkim, okrągłym
kartuszu: POMERA // NIAE WANDA // LICE REGIONIS
/ TIPVS; Cena: 400 zł

355
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356

357, 358

356. POMORZE ZACHODNIE, SZCZECIN. Mapa Marchii Brandenburskiej i Pomorza, oprac. Matthias

Quad, pochodzi z: Geographisches Handtbuch, wyd. Johann Bussemacher, Kolonia 1599 lub z późniejszej
edycji tego wydawnictwa: Fasciculus geographicus complectens praecipuarum..., Kolonia 1608; nad
dolną ramką sygn.: I.B. excudit.; w lewym dolnym rogu ramka z portretem elektora Brandenburgii
Jana Jerzego Hohenzollerna; na verso tekst w jęz. niemieckim: Brandenburg und Pomern; na mapie
widoczna zachodnia część Królestwa Polskiego (z rzeką Wartą), Nowa Marchia, Księstwo Pomorskie
(ze Szczecinem); miedz. kolor., st. bdb.; wymiary płyty: ok. 305x210 mm; tyt. w prawym górnym rogu,
w kartuszu: MARCA BRANDENBVR- // GENSIS & POMERANIA; Cena: 2500 zł

357. POZNAŃ. Mapa rejencji poznańskiej, pochodzi z: Atlas von Europa nebst den Kolonien (?), Lipsk 1829; nad

górną ramką napis: PREUSS / EN; zaznaczono granice powiatów ziemskich, oznaczono je numerami:
1) POSEN (Poznań); 2) Schroda (Środa Wielkopolska, na mapie nazwa: Szroda); 3) Wreschen (Września);
4) Pleschen, (Pleszew); 5) Adelnau (Odolanów); 6) Schildberg (Ostrzeszów); 7) Krotoschin (ciekawe, że
na mapie napisano polską nazwę miejscowości: Krotoszyn); 8) Kröben (Krobia); 9) Schrimm (Śrem);
10) Kosten (Kościan); 11) Fraustadt (Wschowa); 12) Bomst, (Babimost); 13) Buk (na mapie zapisany jako:
Buck, bukowski); 14 ) Samter (Szamotuły); 15) Meseritz (Międzyrzecz); 16) Birnbaum (Międzychód);
17) Obornik (Oborniki); miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., rdzawe plamki, zabrudzenia,
zażółcenia; wymiary arkusza: 303x245 mm; X. / PROV: POSEN / REG: BEZ: 1. POSEN; Cena: 550 zł
358. PRUSY KRÓLEWSKIE. Mapa podziału Prus Królewskich

na starostwa, m.in. na starostwo chełmińskie i człuchowskie;
wyd. Georges Louis Le Rouge, Paryż 1757; miedz. cz.-b.
z kolorem liniowym, st. bdb., ślad złożenia książkowego;
wymiary płyty: 284x213 mm; LE ROYAUME DE / PRUSSE;
Cena: 580 zł

359. ROSJA, KRÓLESTWO KONGRESOWE (KOLEJNIC-

359

TWO). Mapa kolei żelaznej na ziemiach rosyjskich, A. Ilin,
Sankt Petersburg 1876; w prawym górnym narożniku niewielka ramka z mapą Kongresówki; w lewym dolnym narożniku 3 ramki z mapami okolic Moskwy i Sankt Petersburga, a także azjatyckiej części Rosji; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, mapa podzielona na 20 części podklejonych
wspólnie płótnem, umieszczona w tekturowym etui, st. bdb.,
w lewym górnym rogu odręczna notatka z epoki, lekkie zażółcenia i zabrudzenia, etui z rozdarciami na złożeniach;
wymiary arkusza: 797x955 mm; KAPTA / ЖЕЛЪЗНЫХЬ
ДОРОГЬ / РОCСІЙСКОЙ ИМПЕРІИ...; Cena: 900 zł
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360. RUŚ KORONNA, WOŁYŃ, PODOLE. Mapa południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej

(Wołynia i Podola), wyd. Didier Robert de Vaugondy, Paryż 1749; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym,
st. bdb.; wymiary płyty: 243x180 mm; tyt. w ramce, w lewym dolnym rogu: PARTIE OCCIDENTALE
DE / LA RUSSIE POLONOISE / òu se trouvent / LA RUSSIE NOIRE, LA HAUTE / VOLHYNIE, et LA
HAUTE, PODOLIE…; Cena: 550 zł

361. SZTUM. Mapa powiatu sztumskiego, oprac. Geographischen Institut Paul Baron, Legnica, wyd.

Oskar Eulitz, Leszno 1915; egzemplarz pochodzi z prywatnych zbiorów Piotra Zaremby, pierwszego
prezydenta polskiego Szczecina (w latach 1945-1950) – w górze widoczna odręczna notka Zaremby
(data 1915); chromolit., wielokrotnie składana, st. sł., zagniecenia, nieznaczne naddarcia krawędzi;
wymiary mapy: 371x302 mm; KREIS STUHM; RZADKIE! Cena: 180 zł

362. ŚLĄSK. Mapa Śląska, wyd. Tranquillo Mollo, Wiedeń, ok. 1820; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym,

st. bdb., rdzawe ślady i nieznaczne zabrudzenia na marginesach; wymiary mapy: 453x328 mm;
SCHLESIEN / in nieder- und ober Schlesien, dann / in Fürstenthümer eingetheilt, nebst der / Grafschaft Glatz;
Cena: 500 zł

363

364

363. ŚLĄSK. Włoska mapa Śląska, ryt. Agostino Costa, oprac. Bartolomeo Borghi, Florencja 1817; stal.

cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., wymiary płyty: 323x233 mm; LA SLESIA / PRUSSIANA / come era
nel 1790; RZADKIE! Cena: 550 zł

364. 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. GeorgesLouis Le Rouge, Paryż 1741; pod kartuszem tyt. objaśnienia (bez ramki), odręczne adnotacje z epoki;
miedz. kolor., st. bdb., rozdarcia krawędzi podklejone od verso, lekkie naddarcia i inne uszkodzenia
krawędzi; wymiary płyty: 657x509 mm; THEATRE / DE LA GUERRE / EN SILESIAE /NOUVELLE
CARTE...; [Imago Silesiae... 102] RZADKIE! Cena: 1500 zł
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366
365
365. WIELKOPOLSKA. Mapa województwa poznańskiego, stan drugi, pochodzi z atlasu The English

Atlas, Volume I. CONTAINING A DESCRIPTION OF POLAND, wyd. Joannes Janssonius i Moses
Pitt, Oxford 1680-1683; w lewym górnym rogu herb, w lewym dolnym rogu ozdobny kartusz z tyt.,
w prawym górnym rogu, w kartuszu w formie draperii, tekst łaciński: Lector Benevole (Łaskawy Czytelniku),
w prawym dolnym rogu, w ozdobnym kartuszu podziałka liniowa; miedz. kolor., st. db., po konserwacji,
zażółcenia marginesów; wymiary płyty: 537x462 mm; PALATINATVS / POSNANIENSIS, / IN MAIORI
POLONIA PRIMARII / NOVA DELINATIO / Per G.F.M.; [Imago Poloniae... K82/4] Cena: 2550 zł

366. WROCŁAW. Mapa Księstwa Wrocławskiego, ryt. Johannes van den Aveele (sygn. pod podziałką),

wyd. Joannes Janssonius van Waesbergen, Moses Pitt, Stephen Swart, 1681; w lewym górnym rogu
herb Wrocławia, na górze pośrodku ozdobny kartusz z dedykacją: To the right Honoúrable / SR
GEORGE CARTWRIGHT Bar. / vice chamberline of the kings: hoú: / schoúld this Mapp is húmbly / Dedicated,
w prawym dolnym rogu perspektywiczny plan Wrocławia według Brauna / Hogenberga – BRESLAW
/ totius / SILESIAE / METROPOLIS, w lewym dolnym rogu kartusz tyt., obok legenda, nad dolną
ramką nota wydawnicza: Sumptibus Janssomio-Waesbergiorum, / Mosis Pitt et Stephani Swart; miedz.
cz.-b., st. bdb., drobne plamki, złożenie atlasowe, nieznaczne naddarcia arkusza; wymiary płyty: ok.
490x400 mm; DUCATUS / BRESLA= // NUS / sive / WRATIS= // LAVIEN= // SIS; [Imago Silesiae... 76]
Cena: 850 zł

367

368

367. WROCŁAW, CIESZYN, OŁOMUNIEC. Mapa Górnego i Dolnego Śląska, a także Śląska Cieszyńskiego

oraz Moraw po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r.; mapa stanowiła pomoc dydaktyczną w austriackich
szkołach; rys. i ryt. Karl J. Kipferling, wyd. J. Riedl’s Kunsthandlung, Wiedeń 1815; po lewej str. ramka
z legendą; miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. db., złożenia atlasowe, drobne plamki i zabrudzenia,
zagniecenia, na dolnym marginesie odręczne dopiski ołówkiem, na verso odręczne rys.; wymiary
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płyty: 365x455 mm; tyt. w prawym górnym rogu, bez ramki: Charte / von / SCHLESIEN und MAEHREN
/ Zum Gebrauche der Oesterreichischen Schulen entworfen; Cena: 650 zł
368. WROCŁAW, ŚLĄSK, KRÓLESTWO POLSKIE, KRÓLEWIEC, PRUSY. Mapa Królestwa Pruskiego,

ryt. i wyd. Johann David Schleuen, Berlin, ok. 1750; pokazuje granice państwa pruskiego po
I wojnie śląskiej, zwraca uwagę oddzielenie linią graniczną Prus Królewskich (nazwanych na mapie
POLNISCH PREUSSEN) od całości terytorium Królestwa Polskiego (KÖNIGREICH POHLEN), co
wskazuje na pruskie pretensje terytorialne do tego terenu; w górze panoramy Berlina i Wrocławia,
w dole panorama Królewca – wszystkie w ozdobnych kartuszach; powyżej widoku Królewca bogaty
sztafaż (postaci alegoryczne, herby) z portretem Fryderyka II Wielkiego; miedz. częściowo kolor.,
odbity z dwóch płyt, st. db., po konserwacji, drobne zabrudzenia, minimalne naddarcia krawędzi;
wymiary mapy: ok. 705x580 mm; tyt. w kartuszu w formie rozwiniętego arkusza, trzymanego przez
orła: General-Carte / der gesamten Königlichen / Preussischen Länder. / zu finden / bei. J.D. Schleuen /
Kupferstecher in Berlin; BARDZO RZADKIE! Cena: 5900 zł

V
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369

370

371

369. BERLIN, PETERSBURG. Obwieszczenie o deportacji pruskich przestępców do syberyjskich kopalń;

druk. Georg Decker, Königliche Geheime Ober-Hofbuchdruckerei, Berlin 7 VII 1802; mowa m.in.
o tym, że groźni przestępcy, złodzieje, rabusie, podpalacze (Diebe, Räuber, Brandstifter), na podstawie
porozumienia z dworem rosyjskim (Diesem gemäß ist mit dem Russisch-Kaiserlichen Hofe die Vereinbarung
getroffen…), będą wysyłani do syberyjskich kopalń; dokument stanowi ciekawy przykład ścisłej
współpracy między państwami zaborczymi na początku XIX w.; 4 str., st. db., zaplamienia, lekkie
ślady zagięć; wymiary: ok. 210x330 mm; Publicandum / wegen / Deportation / incorrigibler Verbrecher /
in die / Siberischen Bergwerke; Cena: 300 zł

370. BYDGOSZCZ. 3 arkusze przedstawiające śluzę (widok i przekroje) w porcie wiślanym Brdyujście,

lit. w zakładzie Bogdana Giseviusa, pochodzi z: Zeitschrift für Bauwesen, wyd. W. Ernst & Korn,
Berlin 1888; lit. cz.-b., st. db., lekkie zabrudzenia, drobne naddarcia krawędzi; wymiary arkuszy:
ok. 450x290 mm; Schleuse im Weichselhafen Brahemünde; Cena: 280 zł

371. CIESZYN. Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego w strojach ludowych, lit. Josef Zahradnicžek

w zakładzie Aloisa Leykuma, Wiedeń, na podstawie rys. Jakoba Alta, pochodzi z: Mehoffer, Joseph
Edler, Das Pittoreske Österreich oder Album der österreichischen Monarchie, wyd. H.F. Müller, Wiedeń 18421843; chromolit., st. bdb., rdzawe plamki na marginesach; wymiary widoku: 199x140 mm; TESCHNER
KREIS (Schlesien); Cena: 220 zł
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372 a, b, c
372. GDAŃSK. Katalog reklamowy gdańskiej firmy Erica, należącej do W. Mannecka (Langgasse 16, rok

założenia 1869), sprzedającej dywany, linoleum oraz tapety ścienne słynnego niemieckiego producenta
tapet Norta; katalog zawiera 8 całostronicowych próbek tapet, zaprezentowanych w bardzo oryginalny
sposób – każdą próbkę poprzedza kolor. ilustr. wnętrza mieszkalnego, w której wycięto część ze
ścianą, co umożliwia prezentację konkretnej tapety; przykład najwyższej klasy designu z epoki art
déco; okres międzywojenny; 18 nlb. kart, st. bdb., okładka miękka, przetarte krawędzie; format 8o;
Cena: 2500 zł

373

374

374

373. GDAŃSK. Scenka rodzajowa – Daniel Mikołaj Chodowiecki (1726-1801), niemiecki malarz

i rysownik polskiego pochodzenia, jako uczeń cechu korzennego w niedzielny wieczór, w szynku
swojego rodzinnego Gdańska, prowadzi studia z natury przebywających w nim ludzi; rys.
L. Löffler, ok. 1880; drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., uszkodzony prawy
dolny narożnik; wymiary widoku: 227x178 mm; Daniel Chodowiecki (geb. 16. Oktober 1726), macht als
Gewürzhandlungslehrling Sonntags Abend Studien in den Schenken seiner Vaterstadt Danzig; Cena: 190 zł

374. GDAŃSK. Schematy budynków masarni w gdańskiej dzielnicy Chełm (Stolzenberg), przy ulicy

Tirptizstrasse (obecnie Odrzańskiej); na schemacie SCHNITT A-B (TREPPENHAUS) pokazano klatkę
schodową, na schemacie: SCHNITT C-D (HEIZUNG U. WASCHKÜCHE) ogrzewanie i kuchnię;
w prawym dolnym rogu stempel Niemieckiego Frontu Pracy w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie:
NEUE HEIMAT…; rys. ołówkiem, st. db., niewielkie rozdarcia
krawędzi, z lewej str. 3 otwory po dziurkaczu, arkusz wielokrotnie
złożony, w miejscach złożenia pożółkły; wymiary arkusza: 680x448
mm; DANZIG – STOLZENBERG / (…) / SCHNITTE D. D. FLEISCHEREI;
Cena: 180 zł
375. GDYNIA. Zestaw 2 cegiełek (cegiełka nr 17 i 18, wartości 10 groszy),

wyemitowanych przez Komitet Obchodu 10-lecia Przyłączenia Morza
Polskiego, z okazji Święta Morza Polskiego, wyd. ok. 1930; druk. cz.-b.,
st. bdb.; wymiary: 64x54 mm; Cena: 160 zł

376. GNIEZNO, SKRZEBOWA. Pismo wystawione przez bpa gnieźnień-

376

skiego Marcina Siemieńskiego, dające aprobację na sprawowanie
funkcji proboszcza przez ks. S. Krzywiakowskiego w Skrzebowej;
Gniezno 1829; jęz. łaciński, odręczny podpis Siemieńskiego; pismo
dwustronne, tłoczona pieczęć, odręczne dopiski; st. bdb., krawędzie
przybrudzone, ślady złożeń; wymiary: ok. 210x340 mm; Martinus Siemieński, Miseratione Divina et S. Sedis / Apostolicae Gratia Episcopus Cyrenensis [...] Ordinis Aguilae Rubrae Eques; Cena: 220 zł
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377

378

379, 380

377. GOSTYNIN. Plakat informujący o programie obchodów 1 Maja w 1948 r. w Gostyninie; rozpisany

program na 2 dni: 1) 30 IV obchody z udziałem Straży Pożarnej, MO, ORMO, P.R.W., P.W., ZHP,
Związku Walki Zbrojnej: o godz. 20 przemarsz przez ul. Floriańską, Pl. Wolności, 1-go Maja, P.O.W.,
Wojska Polskiego, Floriańską na Plac Wolności, przy czym przed płytą upamiętniającą rozstrzelanych
przy ul. Floriańskiej przemarsz na baczność (chodzi tu o tablicę upamiętniającą dziesięciu mieszkańców
Gostynina, rozstrzelanych przez hitlerowców 15 VI 1941 r. przy ulicy Floriańskiej); 2) 1 V, godzinowa
rozpiska obchodów – Komitet Obchodów ustalał czas rozpoczęcia zbiórki, przemówień, akademii
w Sali kina Wolnośc i zabawy ludowej przy lokalu PPS; druk cz.-b., st. db., wielokrotne złożenia,
rozdarcia na złożeniach; wymiary arkusza: 504x700 mm; PROGRAM / OBCHODU UROCZYSTOŚCI
W DNIU / 1 MAJA…; Cena: 250 zł

378. GRUDZIĄDZ. Akt kobiecy autorstwa Zygmunta Lipińskiego (1873-1940), niemieckiego malarza

i grafika polskiego pochodzenia, ur. w Grudziądzu; w dole: Beilage zu „Exlibris” 1925, Heft 1, (zeszyt
1, 1925); w formie ekslibrisu grafika używana przez Karla Andresa Mardina; akwf. cz.-b., st. bdb.,
niewielkie rozdarcia dolnej krawędzi; wymiary płyty: 105x145 mm, wymiary arkusza: 200x290 mm;
bez tyt.; Cena: 950 zł

379. HEL. Rybacy przy sieciach na helskiej plaży; rys. F. Huhn, ok. 1880; drzew. szt. kolor., podklejony

sztywnym papierem, st. bdb.; wymiary ryciny: 147x120 mm; Bewohner von Hela; Cena: 150 zł

380. IBBENBÜREN, LEMFÖRDE. Zestaw 3 komunikatów Biura Poszukiwania Rodzin PCK Ekspozytury

na Rzeszę Niemiecką z 1945 i 1946 r.: 1) KOMUNIKAT NR. 5., w lewym rogu na górze napis: P.C.K. /
BIURO POSZUKIWAN RODZIN / Ekspozytura / na Rzesze Niemiecka, w prawym górnym rogu miejsce
i data (Püsselbüren, dn. 27.10.45), karta dwustronnie zapisanego maszynopisu; dwie części dokumentu,
zatytułowane: Przekazywanie majatku pozostalego po zmarlych / obywatelach polskich i Placowki Lacznikowe
Biura Poszukiwan Rodzin / P.C.K. w Niemczech, pod dokumentem maszynowy podpis Szefa Biura
Poszukiwań kpt. E. Mieroszewicza; st. db., drobne zagniecenia i minimalne zażółcenia i naddarcia;
2) KOMUNIKAT Nr. 7, w lewym górnym rogu napis: Biuro Poszukiwań Rodzin / Polskiego Czerwonego
Krzyża / Lemförde b / Diepholz, na verso w lewym dolnym rogu data i miejsce (Lemförde, 13.2.1946); karta
dwustronnie zapisanego maszynopisu, dokument złożony z 5 punktów zatytułowanych: Z prac Biura
Poszukiwań Rodzin P.C.K.; Strefa amerykańska (z maszynowym podpisem Szefa Polskiej Misji Wojskowej
ppłk. dypl. J. Ilińskiego); Strefa brytyjska; Apel o współdziałanie; Przypomnienie; w dole maszynowy
podpis Szefa Biura Poszukiwań mjr. E. Mieroszewicza; st. sł., duże rozdarcie dolne krawędzi, ślady
złożeń, zagniecenia i naddarcia krawędzi; 3) KOMUNIKAT Nr. 8, w lewym górnym rogu napis: Polski
Czerwony Krzyż / Biuro Poszukiwań Rodzin / Ekspozytura na Rzeszę Niemiecką / Lemförde b/Diepholz / Tel.
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Nr. 364, w prawym górnym rogu data: Dnia 25 lutego 1946 r., dwustronnie zapisana karta maszynopisu,
dokument złożony z 4 punktów zatytułowanych: ADRESOWANIE KORESPONDENCJI DO POLAKÓW
PRZEBYWAJĄCYCH W NIEMCZECH; Nasłuch stacji radiowych, nadających pozdrowienia i poszukiwania;
SPRAWA MAJĄTKU PO ZMARŁYCH W NIEMCZECH OBYWATELACH POLSKICH; REJESTRACJA
ZGONÓW; pod dokumentem maszynowy podpis Szefa Biura Poszukiwań mjr. E. Mieroszewicza; st.
sł., ślady złożeń, uszkodzenia górnego lewego narożnika, drobne rozdarcia krawędzi, przetarcia na
złożeniach; wymiary wszystkich 3 arkuszy: ok. 210x300 mm; Cena: 150 zł

381
382

383

381. IWIN, SZCZECINEK. Schematy budynku dworca kolejowego we wsi Iwin (Elfenbusch), położonej

obecnie w powiecie szczecineckim, zbudowanego w latach 1926-1928; na schematach pokazany był
stan z 1 I 1930 r.; plany wykonane na potrzeby oddziału w Szczecinku Niemieckiego Towarzystwa
Kolejowego (Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft… / Betriebsamt Neustettin…); przedstawiono następujące
widoki i przekroje: widok z peronu (Ansicht vom Bahnsteig), przekrój podłużny (Längenschnitt), krokiew
(Sparrenlage), plan parteru (Erdgeschoßgrundriß mit Balkenlage), widok z frontu (Ansicht vom Vorplatz),
widok z boku (Seitenansicht), sekcja a-b (Schnitt a-b), sekcja c-d (Schnitt c-d), sekcja e-f (Schnitt e-f), plan
piętra piwnicy pod szopą na towary (Kellergrudriß unter dem Günterschuppen); w prawym dolnym rogu
pieczątka z napisem: Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft / Bautechnisches Büro / der Reichsbahndirektion
Stettin…; st. sł., rozdarty na 2 części, zabrudzenia, złożenia, pod dolną ramką dopisek z epoki; wymiary
arkusza: ok. 740x585 mm; Empfangsgebäude Bf. Elfenbusch; Cena: 200 zł

382. JASIŃSKI, SEWERYN. Plakat CARITAS WZYWA – RATUJMY CZŁOWIEKA, Zakłady Graficzne

Styl, Kraków 1947; druk kolor., st. bdb., plakat kilkakrotnie złożony; wymiary arkusza: 710x1070 mm;
Cena: 230 zł

383. JASIŃSKI, SEWERYN. Plakat 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: 230 zł

384. KIELCE, RADOM. Afisz informujący o premierowym wystawieniu przez Państwowy Teatr im.

Stefana Żeromskiego Kielce-Radom w dniu 14 XII 1955 r. tragedii w pięciu aktach Johanna Wolfganga
Goethego (w tłumaczeniu Juliusza Saloniego) Clavigo; wyd. RSW Prasa Kielce, 1955; zamieszczone
nazwiska aktorów występujących w spektaklu (Bogdan Budziszewski, Tadeusz Byrski, Zygmunt
Drwęski, Kazimierz Jarocki, Zdzisław Karczewski, Iga Mayr, Ryszard Moskaluk, Stanisława Orska,
Bolesław Orski), reżysera (Zdzisław Karczewski), twórcy scenografii (Marian Gostyński) i kierownika
literackiego (Jerzy Zagórski); druk kolor., st. sł., ślady złożeń, drobne rozdarcia w miejscach złożenia,
nieznaczne ubytki papieru, przy krawędziach ślady wilgoci; wymiary arkusza: ok. 510x700 mm;
Cena: 150 zł

385. KORYTNO (powiat radomszczański). Druk ulotny, druk. Estetyczna Węgrów, ok. 1930; dotyczy

nadania szkole w Korytnie imienia Józefa Piłsudskiego w związku z 10 rocznicą Bitwy Warszawskiej;
mieszkańcy Korytna (w ich imieniu lokalne władze) jako zbiorowy autor odezwy powołują się
w niej na zasługi Marszałka w odparciu najazdu bolszewików i udzielają mu i prezydentowi Ignacemu
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Mościckiemu politycznego poparcia; druk cz.-b., st. db., arkusz złożony w poł., w górze drobne
rozdarcie prawej krawędzi; wymiary: ok. 120x315 mm; Szanowni Obywatele / i Szanowne Obywatelki!...;
Cena: 100 zł
386. KUTNO. Dyplom cechowy wydany przez Urząd Starszych

Zgromadzenia Cechu Piekarskiego, zaświadczający o wpisie
do księgi czeladników Cechu Piekarskiego w Kutnie Jana
Plebaniaka z Płocka, dotychczasowego praktykanta, przyznany
w dniu 7 XII 1927 r.; projektował Feliks Łopieński, rys. Stefan
Zwolanowski; w dole podpisy członków Zgromadzenia
Rzemieślniczego i pieczęcie Magistratu Kutna; druk. Zakł.
Graf. St. Mertensa, Warszawa; chromolit. z odręcznymi
dopiskami, st. db., wielokrotnie złożona, niewielkie naddarcia
i przetarcia w miejscach złożenia, miejscami plamki i nieduże
zabrudzenia, umieszczona w twardej oprawie (podniszczonej,
grzbiet uszkodzony); wymiary arkusza po rozłożeniu: 457x383
mm; wymiary okładki: 100x140 mm; Cena: 200 zł

386

387. MILICZ. Dyplom wdzięczności od mieszkańców miejscowości

powiatu milickiego na Dolnym Śląsku: Gądkowic (Gontkowitz),
Wrocławic (Breslawitz) i Latkowa (Liatkawe) dla rodu Grosserów,
obecnego od 100 lat w Gądkowicach, wydany w Gądkowicach
6 VII 1903 r. na ręce Henryka Grossera; wyd. Kunstanstalt
F. Pietsch, Wrocław 1903; na pierwszej karcie zamieszczona
piękna chromolit. pokazująca sielski obraz wsi, na drugiej –
właściwy tekst; na początku wspomina się o tym, że dziadek
adresata przed stu laty przybył jako administrator do gminy
zamieszkałej przez przodków mieszkańców Gądkowic,
Wrocławic i Latkowa; w dole podpisy miejscowego proboszcza,
kantora i dwóch nauczycieli oraz innych osób; 2 karty
połączone jedwabną taśmą, tekst na dwóch str. (verso czyste),
karty włożone w płócienną, sztywną okładkę, ozdobioną
złoceniami i tłoczeniami; całość umieszczona w tekturowym
etui; st. db., nieznaczne zabrudzenia, delikatne przetarcia
przy krawędziach, na okładce niewielkie przebarwienie, etui
387
uszkodzone, z rozdarciami; format folio; Zur / 100 Jährigen
Wiederkehr / der Ortsanwesenheit / des Hauses Grosser / in Gontkowitz, / dem derzeitigen Vertreter /
Herrn Heinrich Grosser / in Dankbarkeit und Verehrung / gewidmet / man den Gemeinden / Gontkowitz,
Breslawitz, / Liatkawe. / Gontkowitz, den 6. Juli 1903; Cena: 550 zł

388. PŁOCK. 2 numery ukazującego się w Płocku periodyku zatytułowanego CZARNA LISTA, wyd. Zwią-

zek Polski, Gustaw Nowak: 1) nr 29, 29 XII 1938, zawiera teksty antysemickie, niektóre odwołujące się
do specyficznego poczucia humoru czytelników, 2 rys. cz.-b.; maszynopis jednostronny, st. sł., lewy
górny róg oddarty, rozdarcia, wielokrotne złożenia, wymiary arkusza: ok. 200x350 mm; 2) podtytuł:
Przeciwniemiecka, nr 38, 30 V 1939, zawiera teksty wymierzone w III Rzeszę, rys. cz.- b.; maszynopis jednostronny, st. sł., rozdarcia brzegów, wielokrotne złożenia; wymiary arkusza: 210x330 mm; Cena: 150 zł
Gustaw Nowak był właścicielem sklepu galanteryjnego w Płocku. W ulotkach reklamowych umieścił slogan:
Gdy kupujesz u Nowaka, dajesz Żydom fest kopniaka. Należał do organizatorów oddziału Obozu NarodowoRadykalnego w Płocku (powstał w V 1934 r.). Znalazł się w kierownictwie Związku Popierania Polskiego Stanu
Posiadania. Firmy polskie współpracujące z Żydami były umieszczane na tzw. Czarnej Liście. Obok działalności
w ramach tej organizacji Gustaw Nowak był od XII 1936 r. wydawcą antysemickiego czasopisma Przebudzenie.

389. POZNAŃ. Das königliche Residenzschloß in Posen, artykuł pochodzący z czasopisma Illustrirte

Zeitung, opublikowany około 1911 r.; umieszczony w tekturowej oprawie z napisanym odręcznie
tytułem; dotyczy Zamku Cesarskiego w Poznaniu zbudowanego w Dzielnicy Cesarskiej, budowli
monumentalnej, stanowiącej wizytówkę nowej stolicy germańskiego wschodu, zaprojektowanej
przez Franza Schwechtena dla cesarza Wilhelma II; bogato ilustrowany, zawiera 10 fot. cz.-b.:
1) Vorzimmer; 2) Der Remter; 3) Der Speisesaal; 4) Blick in die Audeinztreppe; 5) Das Arbeitszimmer des
Kaisers; 6) Die Wappenhalle; 7) Vorzimmer; 8) Korridorartige Halle bei den Gemächern der Kaiserin;
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9) Der Kamin in Chloritschiefer aus dem Arbeitszimmer des Kaisers; 10) Türe aus dem Arbeitszimmer des
Kaisers oraz duża kolorowa reprodukcja obrazu Marno Kellnera: Der große Festsaal. Nach den Entwurfe
des Geheimen Baurates und Professors Franz Schwechten, Chemigraphische Anstalt von J.J. Weber, Lipsk;
4 str., st. bdb., drobne plamki; wymiary z oprawą: 300x403 mm; Cena: 250 zł

393

390

391

392

394

390. POZNAŃ, GNIEZNO, RASZKÓW. Pismo abpa poznańsko-gnieźnieńskiego Teofila Wolickiego,

dające aprobację na sprawowanie funkcji proboszcza przez ks. S. Krzywiakowskiego w Raszkowie
k. Ostrowa Wlkp.; Poznań 19 X 1828; jęz. łaciński, odręczny podpis Leona Przyłuskiego, pismo
dwustronne, dopiski; st. bdb., lekkie zabrudzenia i zagięcia krawędzi, ślady złożeń; wymiary:
ok. 205x345 mm; Theophilus Wolicki / U.J.D. Archidiaconus Sede Arek / Episcopali Posnaniensi vacante...;
Cena: 220 zł

391. POZNAŃ, GNIEZNO, RASZKÓW. Pismo abpa poznańsko-gnieźnieńskiego Tymoteusza Nałęcz-

Gorzeńskiego, dające aprobację na sprawowanie funkcji proboszcza przez ks. S. Krzywiakowskiego
w Raszkowie k. Ostrowa Wlkp.; Poznań 15 XII 1825; jęz. łaciński, podpis Leona Przyłuskiego, pismo
dwustronne, dopiski; st. bdb., lekkie zabrudzenia i zagięcia krawędzi, ślady złożeń; wymiary:
ok. 210x350 mm; TIMOTHEUS Comes NAŁĘCZ / à Gorzeń / GORZEŃSKI / Miseratione Divina
et Apostolicae Sedis Gratia / Archi-Episcopus Gnesnensis ac Posnaniensis / Legatus Natus; Cena: 220 zł

392. PRUSY WSCHODNIE. Pozyskiwanie bursztynu, widoki w 7 sekcjach, ryt. Adolf Closs według rys.

M. Buscha: 1) wydobycie w kopalni – Im Schacht einer Bernsteingrube; 2) opróżnianie wózków przed
myciem bursztynu – Das Entleeren der Wagen in die Wäscherei; 3) mycie bursztynu – Die Wäscherei;
4) przeszukiwanie pracowników – Im Revisionsaal; 5) sortowanie – Sortiren der Bernsteinstücke; 6) łodzie
nurków w pobliżu miejscowości Jantarnyj (ros. Янтарный, pol. Palmniki) – Taucherboote am Strande
von Palmnicken; 7) parowce przy brzegu miejscowości Juodkrantė (obecnie części miasta Nerynga)
– Dampfbagger an der Küste von Schwarzort; pochodzi z: Ueber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte
Zeitung, 1888; drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., niewielkie rozdarcie prawej
krawędzi; wymiary ryciny: 242x319 mm; Die Bernsteingewinnung in Ostpreußen; Cena: 450 zł

393. PSARY, SKALMIERZYCE k. OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. Pokwitowanie wypłaty prowizji

w wysokości 7 talarów od kwoty 1200 talarów, udzielonej L. Brodowskiemu przez parafię w Skalmierzycach, Skalmierzyce 1866; okrągła pieczęć parafii w Skalmierzycach, rękopis jednostronny;
st. bdb., ślady złożeń i zagięć, lekkie zabrudzenia; wymiary arkusza: 235x212 mm; Cena: 150 zł

394. RAWICZ. Powrót polskich robotników sezonowych z tzw. saksów (wyjazdów do sezonowych

prac polowych, często w Saksonii, stąd nazwa), rys. A. Dörffel, ok. 1880; typowe przedstawienie
Polaków w optyce kulturkampfu – polscy robotnicy podróżowali w wagonach przeznaczonych do
transportu koni, o czym świadczyły napisy na wagonach określające, że maksymalnie można było
nimi transportować 40 ludzi albo 6 koni (M.T. 40 Mann / oder 6 Pferde); na stacji w Rawiczu widać
kobiety w towarzystwie rozradowanych mężczyzn w stanie wskazującym na upojenie alkoholowe –
tego typu obrazek wpływał na stosunek Niemców do ich polskich współobywateli i przyczyniał się
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do utrwalenia negatywnych stereotypów na temat Polaków; drzew. szt. kolor., podklejony arkuszem
sztywnego papieru, st. bdb., grafika naklejona na arkusz papieru; wymiary widoku: 232x168 mm;
Verladung von Sachsengängern auf einer Station der Provinz Posen; Cena: 380 zł
395. SMOGORZÓW (powiat namysłowski). Pismo ulotne, wyd. 1856, druk. Hoffmann w Namysłowie,

autorstwa rady parafialnej (Der katolische Kirchen-Vorstand: Marzon, proboszcz Böhm, Weinert)
Smogorzowa, która w imię Najświętsza Trójcy prosiła o litościwe wsparcie potrzebne na budowę
nowego kościoła w miejsce spalonego, najstarszego na Śląsku; w ulotce mowa o tragedii jaką był pożar
z 10 VII 1854 r. i odwoływano się do 900-letniej historii kościoła; tekst został opatrzony przypisami
– interesujący jest zwłaszcza pierwszy z nich, w którym odwołano się do historyka Jana Długosza
(mowa tu o Chronica Episcop. Vratisl.); 4 str., st. db., rdzawe plamy; wymiary arkusza: 202x260 mm;
Im Namen Allerheiligsten Dreifaltigkeit! / Bitte um milde Kreuzer / zum Wideraufbau der abgebrannten ersten
christlichen Kirche / in Schlesien / zu Schmograu), Kreis Namslau; Cena: 120 zł
Wysiłki na rzecz budowy nowego kościoła przyniosły oczekiwane efekty. W latach 1861-1863 powstał neogotycki
kościół św. Jana Chrzciciela według projektu architekta Alexisa Langera.

396. SOPOT. Znak reklamowy kurortu Sopot, zaprojektowany ok. 1935 przez Fritza Heidingsfeda

(1907-1972), malarza z Sopotu; łódź z postawionym żaglem i ładunkiem czerwonych książek, obok niej
ryby; u góry napis: EX LIBRIS; na linie napis: HEIDINGSFELD, w dole: DER / STADT / OSTSEEBAD
ZOPPOT; druk dwubarwny (brązowo-czerwony), st. bdb.; wymiary: 93x118 mm; Cena: 100 zł

397. STRYJEŃSKA, ZOFIA (1891-1976). Grafika autorstwa Zofii

Stryjeńskiej, wybitnej polskiej malarki, przedstawiająca parę
młodych ludzi tańczących polkę; pochodzi z teki 11 grafik
Tańce polskie, wykonanych według rys. Zofii Stryjeńskiej
z 1927 r., wyd. Drukarnia Narodowa, Kraków 1929; w lewym
dolnym rogu data: 1927, w prawym dolnym rogu, na płycie,
sygn.: Z. STRYJEŃSKA; rotograwiura kolor., st. db., minimalne
przetarcia; wymiary arkusza: 300x398 mm; POLKA; Cena: 300 zł

398. SZCZECIN. Zestaw 11 odręcznych schematów i planów

niemieckich schronów w Szczecinie, część z opisami na verso,
1942-1943; st. db., drobne rozdarcia i zagniecenia, wymiary:
300x215 mm; wszystkie plany cz.-b. (miejscowo kolor.), arkusze
z perforacją przy lewej krawędzi; Cena: 550 zł

W skład zestawu wchodzą: 1) schemat stropu tunelu dworca Szczecin
Główny czyli Stettin Hauptbahnhof (Zwischendecke Personentunnel /
Bf Stettin Hbf), poniżej plan sytuacyjny (Lageplan), st. bdb., wymiary:
397
210x300 mm; 2) schematy budowy schronu na dworcu kolejowym
(Skizze zur Herstellung eines Schutzraumes / im Stellwerk „Swt” auf
Bf Stettin Hbf…), st. db., drobne naddarcia i zagniecenia krawędzi,
wymiary: ok. 315x230 mm; 3) schemat schronu przeciwodłamkowego
na terenie nastawni Szczecina Głównego (Splitterschutz Stellwerk Stf),
st. bdb., wymiary: ok. 210x300 mm; 4) szkice schronu na terenie dworca
(Skizze zur Herstellung eines / Schutzraumes im Stellwerk „Srt” auf Bf. Stn.
Hbf.), st. bdb., wymiary: 207x296 mm; 5) schemat schronu piwnicznego
pod magazynem przesyłek na terenie dworca (Schutzraum im Keller
des Eilgutschuppens) oraz plan sytuacyjny (Lageplan), st. db., składany,
minimalne uszkodzenia krawędzi, wymiary: ok. 365x240 mm;
6) schemat schronu na terenie obecnego osiedla administracyjnego
398
Łękno (Schutzraum im Stellwerk Wob BF Stetti-Westend), st. db.,
składany, lekkie zagniecenie prawej krawędzi, wymiary: ok. 305x215 mm; 7) schemat schronu położonego przy
dzisiejszej ulicy Tenisowej (Schutzraum in der Schrankenbude / Schwarzower Weg), obok plan sytuacyjny (Lageplan),
st. db., składany, wymiary: ok. 300x210 mm; 8) schemat schronu położonego na terenie Szczecin Turzyn, st.
db., lekkie zagniecenia, delikatne zabrudzenia, wymiary: ok. 210x300 mm; 9) schemat schronu położonego
na terenie Turzynu (Schutzraum im Stellwerk Twb Stettin-Torneÿ), st. db., w dole odręczny dopisek, wymiary:
ok. 305x215 mm; 10) 3 schematy i plan sytuacyjny schronów na terenie Turzynu (Zeichnung / für einen /
Deckungsgraben auf Bf Torney), st. db., składany, lekkie zagięcia, pieczęć potwierdzająca zgodność ze stanem
faktycznym, wymiary: 520x297 mm; 11) plan pokazujący lokalizację schronu w rejonie Placu Baterii Laskowskiego
na Łasztowni (Schutzraum Dr. Bräuer Gr. Lastadie 56).
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399. SZCZECIN, KARNICE. Dyplom wydany w dowód uznania przez Pomorską Izbę Rolniczą

w Szczecinie 17 IX 1907 r., z grafiką autorstwa ilustratora i malarza, Karla Rumpela (1867-1939),
wyd. Meisenbach Riffarth &C9. Berlin, ok. 1907; przedstawia alegorię (boginię) urodzaju, której hołd
oddają rolnicy, w tle sielankowy obraz wsi; w lewym dolnym rogu sygn. autora, w prawym dolnym
rogu kartusz w formie rozwiniętego arkusza: druk uzupełniony przez odręczne dopiski, informujący
o przyznaniu certyfikatu niejakiemu Augustowi Schmechelowi z Karnic, powyżej sentencja: SEGEN
IST DER MÜHE PREIS, w górze na wstędze napis: LANDWIRTSCHAFTSKAMMER / FÜR DIE
PROVINZ POMMERN; heliograwiura i miedz. cz.-b., st. bdb.; wymiary grafiki: 460x330 mm; DIESE
URKUNDE ALS ZEICHEN / LOBENDER ANERKENNUNG...; Cena: 650 zł

400. TORUŃ. GALANTERJA METALOWA, ilustrowany katalog wyrobów wytwarzanych przez Fabrykę

Szyldów i Wyrobów Metalowych Henryka Rauscha w Toruniu, przy ulicy Mostowej 16, wyd. przed
1939 r., druk w domowej drukarni Henryka Rauscha; w katalogu przedstawiono cz.-b. fot. wyrobów
(skrzynki do papierosów, skrzynki do cygar, serwis do palenia, tacę, popielniczkę, postument do
papierosów, talerzyki), każda opatrzona opisem; 20 nlb. str., st. db., na tyt. i ostatniej str. odręczne
adnotacje, okładka miękka, zabrudzona i lekko podniszczona, całość spięta sznurem; Cena: 120 zł

401. WARSZAWA, SEJM CZTEROLETNI. Alegoria Konstytucji 3 Maja, autorstwa znanego gdańskiego ar-

tysty, Daniela Mikołaja Chodowieckiego, wyd. Johann Christian Dietrich, Getynga, 1792; akwf. cz.-b.,
st. bdb., drobne rozdarcie lewego brzegu (podklejone od verso); wymiary ryciny: 52x73 mm; tyt. w jęz.
niemieckim i francuskim: Die neue Polnische Constitution / La nouvelle Constitution Polonaise; Cena: 580 zł

402. WARSZAWA. OBRAZY KOLOROWANE / DO NAUKI POGLĄDOWEJ O RZECZACH / z nazwami

w 5-ciu językach / pod kierunkiem pedagogicznym / ADOLFA DYGASIŃSKIEGO / Serja druga. / RZEMIOSŁA,
wyd. nakładem księgarni Edwarda Kolińskiego, druk. C. Przybylskiego, Warszawa 1895, lit.
A. Komorowski, chromolit. Władysław Walkiewicz; pomoc naukowa, zawiera 4 tablice (XXV-XXVIII)
z ilustracjami w chromolit.; w tym egzemplarzu brakuje kart z objaśnieniami; st. db., nieznaczne
zabrudzenia, oprawa twarda, płócienna, z tłoczonymi wzorami i złoconym tyt., poprzecierana i lekko
zabrudzona; format 4o; Cena: 200 zł
403. WARSZAWA, BERLIN, PRAGA. Plakat wydany

403

z okazji XX edycji Wyścigu Pokoju w 1967 r., największego wyścigu kolarskiego po II wojnie w Europie Wschodniej, organizowanego przez organy
prasowe partii komunistycznych w PRL (Trybunę
Ludu), CSRS (Rudé právo) i NRD (Neues Deutschland);
wyd. DEWAG, Berlin 1967; w górze i w dole kolarski
peleton, pośrodku 3 rowerowe koła, w które wpisane zostały herby Warszawy, Berlina i Pragi; druk
kolor., st. db., ślad rozdarcia w lewym dolny rogu
(podklejone od verso), drobne uszkodzenia krawędzi; wymiary arkusza: 814x574 mm; XX. INTERNATIONALE RADFERNFAHRT FÜR DEN FRIEDEN /
WARSCHAU-BERLIN-PRAG; Cena: 400 zł
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404. WARSZAWA, RZYM. Autograf prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, datowany na

5 I 1965, wyd. Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, Rzym; tłoczona pieczęć prymasa, w górze
napis w jęz. łacińskim; druk, maszynopis i rękopis, st. bdb., ślad złożenia, lekkie zabrudzenia na verso;
wymiary arkusza: 214x75 mm; Cena: 100 zł

405. WROCŁAW. Afisz informujący o wystawieniu przez Państwowy

Teatr Dolnośląski (założony w 1949 r., obecnie pod nazwą Teatr
Polski we Wrocławiu) przy ulicy Gen. Świerczewskiego w dniu
9 VII 1949 r. sztuki w trzech aktach Garsona Kanina (19121999, amerykański scenarzysta, aktor teatralny, autor sztuk,
reżyser filmowy) Wczoraj urodzony (Born Yesterday, w 1950 r. na
podstawie tego komediodramatu wytwórnia Columbia Pictures
wyprodukowała film pod tym samym tytułem); afisz informuje o
aktorach występujących w przedstawieniu (Krystyna Bielówna,
Sabina Grochowska, Krystyna Karska, Olena Królikowska,
Kazimierz Herba, Zadzisław Karczewski, Igo Machowski, Michał
Mroczko, Mieczysław Nawrocki, Jerzy Przybylski, Roman
Sikora, Stanisław Zaczyk, Mieczysław Ziobrowski), reżyserze
(Zadzisław Karczewski) i twórczyni scenografii (Jadwiga
Przeradzka); druk. Zakł. Graf. R.S.W. PRASA, Wrocław 1949;
druk dwubarwny, st. db., wielokrotne złożenia, drobne rozdarcia
brzegów i miejsc złożenia; wymiary: 605x860 mm; TEATR /
PAŃSTWOWY DOLNOŚLĄSKI / Premiera…; PAMIĄTKA
POCZĄTKÓW POLSKIEGO ŻYCIA KULTURALNEGO NA
405
DOLNYM ŚLĄSKU PO WOJNIE; Cena: 180 zł
406. ZŁOCIENIEC. Odręczne schematy hal przesiadkowych na dworcu kolejowym w Złocieńcu autorstwa
dyrektora królewskich kolei Wieganda Horsta (?), 24 XI 1904; schematy przestawiają: przekrój
(Querschintt), rzut poziomy (Grundriss), plan (Lageplan), widok z przodu (Vorderansicht); w prawym
dolnym rogu pieczątka z napisem B. J. DRAMBURG… (ówczesna nazwa Drawska Pomorskiego);
rys. tuszem, st. db., wielokrotnie złożony, drobne zabrudzenia i zagięcia, naddarcia krawędzi
(niektóre podklejone taśmą); wymiary arkusza: ok. 680x540 mm; Revisions Zeichnung / für 2 einstielige
Bahnsteighallen von je 51 m Länge / auf Bahnhof Falkenburg i./Pom.; Cena: 180 zł
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Fantazyjny widok miasta, przedstawiający wkroczenie Rosjan
do Królewca 5 I 1813 r., ryt. J.P. Fill, 1813;
w dole tyt. i opis w jęz. niemieckim; lit. kolor., passe-partout, st. bdb., drobne rdzawe
plamki i zabrudzenia; wymiary widoku:
ok. 365x230 mm; Einrücken der Russen in
Königsberg d. 5. Jan: 1813…; Cena: 1500 zł

407. KRÓLEWIEC.
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408. MOSKWA. Scena z bitwy pod Borodino

408

(znanej też jako bitwa pod Możajskiem,
a we Francji nazywanej: Bataille de la Moskova)
stoczonej 5-7 IX 1812 r. między armią
francuską dowodzoną przez Napoleona
Bonaparte, a rosyjską, której dowódcą
był Michaił Kutuzow; rys. Martinet, lit.
Charles Étienne Pierre Motte, pochodzi
z dzieła A.V. Arnaulta: VIE / POLITIQUE ET
MILITAIRE / DE / NAPOLEON…., wyd. La
Librairie Historique, Paryż 1824; lit. kolor.,
st. bdb., po fachowej konserwacji; wymiary
lit.: 412x292 mm; Bataille de la Moskova;
Cena: 1800 zł
409. PARYŻ, WARSZAWA. Srebr-

ny medal śrubowy z grafikami
w środku, wybity we Francji
ok. 1807 r. (po zwycięstwach
pod Austerlitz i Jeną-Auerstedt);
Av. monarcha na koniu (Karol
Wielki?) i napis na górze: NAPOLEON I EMPIRE D’FRANCE ROI D’ITALIE (na odwro409
cie przyklejony arkusz papieru
z napisem: La mesure de…); Rv.
antyczna bogini (Atena?) i napis:
LA VALEUR ET LA VICTOIRE
(na odwrocie przyklejony arkusz papieru z napisem: Elevez
des monuments de gloire au plus
grand des heros c’est le devoir de
toutes les nations); wewnątrz medalu umieszczono 18 miniatur,
częściowo połączonych ze sobą skórzanymi taśmami; st. db., średnica: 52 mm; BARDZO CIEKAWY
PRZYKŁAD PROPAGANDY, KTÓRA PRZYCZYNIŁA SIĘ DO ROZWOJU KULTU NAPOLEONA;
Cena: 2850 zł
Miniatury: 1) Lodi 10 May 1796 (10 V 1796 r. Napoleon Bonaparte pokonał straż tylną armii austriackiej, pod
dowództwem Karla Sebottendorfa); 2) Arcola 15 Nov. 1706 (początek bitwy pod Arcole toczonej od 15 do
17 XI 1796 r.: zwycięstwa Napoleona Bonaparte nad austriackim feldmarszałkiem Josephem Alvinczy‘em
von Berberek); 3) Descente en Egypte 1 Jul. 1798 (epizod z egipskiej wyprawy Napoleona Bonaparte z 1798 r.);
4) Bataille des Pyramides 21 Jul. 1798 (zwycięstwo Francuzów w bitwie z mamelukami 21 VII 1798);
5) Cairo 22 Jul. 1798 (epizod z egipskiej wyprawy Napoleona Bonaparte z 1798 r.); 6) Mt. St. Bernard 16-20 Maj
1800 (20 V Napoleon Bonaparte przekroczył Przełęcz Świętego Bernarda); 7) Marengo 14. Juni. 1800 (Napoleon
pokonał 14 VI 1800 armię austriacką generała Michaela von Melasa); 8) Werttingen 8 Oct. 1805 (epizod z bitwy
pod Ulm toczonej w dniach 8 do 15 X 1805 r.); 9) Magdeburg 8 Nov. 1806 (Magdeburg był oblegany od 28 X do
8 XI 1806 r., przez wojska napoleońskie i poddany przez Franza Kasimira von Kleista); 10) Auerstädt 14 Oct. 1806
(14 X 1806 r. marszałek Louis Nicolas Davout pokonał armię pruską); 11) Jena 14 Oct. 1806 (14 X 1806 r. Napoleon
rozbił armię księcia Fryderyka Ludwika Hohenlohe, armia francuska mogła po tym zwycięstwie wkroczyć na
tereny zaboru pruskiego); 12) Salfeld. 10 Oct. 1800 (bitwa rozegrana 10 X 1806 r., zakończona zwycięstwem
wojsk francuskich); 13) Austerliz 2. Dec. 1805 (scena z bitwy pod Austerlitz, zwanej bitwą trzech cesarzy, stoczonej
2 XII 1805 r. między francuską Wielką Armią a połączonymi armiami, austriacką i rosyjską); 14) Ulm 20 Oct. 1805
(Kapitulacja Ulm); 15) Günzburg 12 Oct. 1805 (epizod z bitwy pod Ulm stoczonej w dniach 8 do 15 X 1805 r.);
16) Danzig 20. May 1807 (epizod z oblężenia Gdańska w 1807 r.); 17) Friedland 14 Jun. 1807 (zwycięstwo Napoleona
nad armią rosyjską generała Bennigsena, pod Frydlandem 14 VI 1807 r.; w bitwie tej walczył m.in. Jan Henryk
Dąbrowski; pertraktacje pokojowe zakończono podpisaniem pokoju w Tylży, na mocy którego powstało
Księstwo Warszawskie); 18) Eulau 8 Feb. 1807 (bitwa pod Pruską Iławą 7-8 II 1807 r.).
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410. POZNAŃ, KWATERA GŁÓWNA NAPOLEONA.

Zestaw: 1) list Marszałka Francji Louisa-Alexandre’a
Berthiera (1753-1815) do Honoré-Nicolas-Marie
Duveyriera (1753-1839) nadany 2 XII 1806 r.
z Poznania, w 5 dni po hucznym wjeździe Napoleona
do miasta; dotyczył kwestii przekazania Wielkiego
Księstwa Würzburga w ręce arcyksięcia Ferdynanda
Habsburga w ramach nowych porządków
terytorialnych na terenie Niemiec po utworzeniu
Związku Reńskiego. Berthier odpowiadał w tym
czasie za aprowizację armii francuskiej, walczącej
z wojskami pruskimi na terytoriach Wielkopolski
i Pomorza po zwycięstwach pod Jeną i Auerstedt.
Równolegle do tych działań toczyło się zwycięskie
powstanie wielkopolskie, zapoczątkowane wjazdem
Dąbrowskiego i Wybickiego do Poznania 6 X oraz
wydaną przez nich odezwą do narodu. Dzięki niemu
większość tzw. Prus Południowych zostało później
410
włączone do Księstwa Warszawskiego. Podpis
Berthier; 2 str., st. bdb., lekkie zażółcenia krawędzi, ślady złożeń, wymiary arkusza: 204x312mm;
2) rycina przedstawiająca marszałka Berthiera przekazującego korespondencję w namiocie sztabowym,
poniżej jego krótka biografia; ryt. Couchè, pochodzi z: Ternisien d’Haudricourt, Fastes de la Nation
Française, Paryż 1825; akwaf. kolor., st. bdb., nieznaczne zabrudzenia i zażółcenia krawędzi, wymiary
arkusza: 253x342 mm; Alex: Berthier Vice-Connètable de l’Empire, Prince de Neuchatel, Gd Officier de la
Couronne, &c &c.; Cena: 3500 zł

411

412

411. PUŁTUSK. Scena z nierozstrzygniętej bitwy pod Pułtuskiem, stoczonej 26 XII 1806 r. przez francuski

V Korpus dowodzony przez marszałka Jean Lannesa i dywizję Gudina z III korpusu marszałka Louisa
Davouta, z wojskami rosyjskimi generała Levina Augusta von Bennigsena; rys. Champion, lit. Charles
Étienne Pierre Motte, pochodzi z dzieła A.V. Arnaulta: VIE / POLITIQUE ET MILITAIRE / DE /
NAPOLEON..., wyd. La Librairie Historique, Paryż 1824; lit. kolor., st. bdb., po fachowej konserwacji;
wymiary lit.: 434x305 mm; Bataille de Pulstuck; Cena: 2500 zł

412. TYLŻA. Spotkanie cesarza Napoleona Bonaparte z carem Aleksandrem I na tratwie zacumowanej

pośrodku Niemna, w czasie negocjacji poprzedzających zawarcie traktatów pokojowych w Tylży
z 7 i 9 VII 1807 r.; lit. Charles Étienne Pierre Motte według obrazu Pierre-Claude’a Gautherota,
pochodzi z dzieła A.V. Arnaulta: VIE / POLITIQUE ET MILITAIRE / DE / NAPOLEON..., wyd.
La Librairie Historique, Paryż 1824; lit. kolor., st. bdb.; wymiary lit.: 428x357 mm; Entrevue sur le
Niemen; Cena: 1200 zł
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413. 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 str. dopisek: Świniec W.M.
Borzymowskiego; st. bdb.; wymiary arkusza: ok. 225x380 mm; NIEZWYKLE RZADKIE! Cena: 950 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 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.
414. 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: 950 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 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.
415. WILNO. Scena pokazująca przekroczenie rzeki Niemen wieczorem 23 VI 1812 r. przez Wielką Armię

Napoleona Bonaparte, czego skutkiem było wycofanie się Rosjan z Wilna 28 VI 1812 r. – wydarzenia
te zapoczątkowały drugą wojną polską; rys. Marin, lit. Charles Étienne Pierre Motte, pochodzi z dzieła
A.V. Arnaulta: VIE / POLITIQUE ET MILITAIRE / DE / NAPOLEON..., wyd. La Librairie Historique,
Paryż 1824; lit. kolor., st. bdb., po fachowej konserwacji; wymiary lit.: 407x297 mm; Passage du Niemen;
Cena: 1750 zł
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416. CIESZYN, KONFEDERACJA BARSKA. ALBERT KAZIMIERZ

SASKO-CIESZYŃSKI (1738-1822), popiersie w owalu; lit. C.H.
Pfeiffer na podstawie obrazu Isabe, ok. 1800; miedz. punktowy
cz.-b., st. db., drobny ubytek papieru przy prawej krawędzi,
niewielkie plamki, delikatne zabrudzenia i ślady zagięć; wymiary
portretu: 105x140 mm, wymiary arkusza: 192x285 mm; tyt. i opis
w dole: ALBRECHT CASIMIR / Königlicher Prinz von Pohlen und
Lithauen…; [Katalog portretów... nie notuje] Cena: 180 zł
Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński był synem króla polskiego Augusta
III i Marii Józefy Habsburżanki. Jako królewicz polski był brany pod
uwagę przez konfederatów barskich jako kandydat do tronu.

417. DOROSZENKO, PETRO (1627-1698), hetman kozacki w latach

1665-1676; popiersie 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: 950 zł

418. GNIEZNO, POZNAŃ, KOŁOBRZEG. MARCIN DUNIN-

SULGOSTOWSKI (1774-1842), ryt. Richter, ok. 1840; w dole
faksymile autografu; stal. cz.-b., podklejony arkuszem papieru,
st. bdb., kilka niewielkich rdzawych plamek, przycięte narożniki;
wymiary arkusza: 170x195 mm, wymiary arkusza, na który
grafika została naklejona: 242x317 mm; tyt. w dole: MARTIN
v. DUNIN. / Erz-Bischof von Gnesen und Posen; [Katalog portretów…
nie notuje] Cena: 280 zł

417

418

Marcin Dunin był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim
oraz prymasem Polski w latach 1831-1842. Gdy 10 VII 1831 r. przyjął sakrę
biskupią był uważany przez władze pruskie za osobę wobec nich lojalną.
To zmieniło się w 1837 r., kiedy arcybiskup w oparciu o brewe papieża
Piusa VIII z 1830 r. domagał się, aby wierni pozostający w związkach
małżeńskich katolicko-protestanckich wychowywali wszystkie swoje
dzieci w wierze katolickiej, podczas gdy zgodnie z polityką władz
pruskich synowie powinni przyjąć wyznanie ojca, a córki matki. Konflikt
doprowadził do uwięzienia go w twierdzy kołobrzeskiej, z której został
zwolniony na polecenie króla Fryderyka Wilhelma IV. Marcin Dunin
napisał książeczkę do nabożeństwa, którą określano jako Dunin.
419. GRODNO, WILNO, LITWA, SEJM I RP. KRZYSZTOF ZYG-

MUNT PAC (1621-1684), kanclerz wielki litewski, marszałek
sejmu nadzwyczajnego w Brześciu Litewskim (1653); popiersie w owalu; ryt. Johann Franck (sygn. w lewym dolnym rogu);
pochodzi z: Gualdo-Priorato, Galeazzo, Historia die Leopoldo Cesare…, tom 3, Wiedeń 1674; miedz. cz.-b., st. bdb., ślad rozdarcia na lewym marginesie; wymiary płyty: 155x235 mm; tyt.
w dole: CHRISTOFORO PAZZI GRAN CANCELliere / DI LITUANIA
AMMINISTRATORE DELL’ / ECONOMIA DI GRODNA &c.;
[Katalog portretów… 3841] Cena: 750 zł
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Krzysztof Zygmunt Pac herbu Gozdawa był administratorem ekonomii grodzieńskiej i olickiej oraz kanclerzem
wielkim litewskim. Prowadził pertraktacje z Rosją, które doprowadziły do podpisania rozejmu w Andruszowie
w 1667 r. Udało mu się skłonić posłów do uchwalenia w 1673 r. ustawy, zgodnie z którą co trzecie posiedzenie
Sejmu miało obradować w Grodnie. Ufundował klasztor w Pożajściu i skłonił Stolicę Apostolską do wyrażenia
zgody na sprowadzenie do niego Kamedułów.
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420. KODEŃ, GALICJA. LEON SAPIEHA (1803-1878), portret do kolan, trawił Paulussen, Wiedeń, na

podstawie obrazu Leopolda Horowitza z 1882 r.; heliograwiura cz.-b., st. bdb., grafika podklejona
arkuszem papieru, delikatne zardzewienia na marginesach; wymiary grafiki: 96x137 mm, wymiary
arkusza: 170x248 mm; X. LEON SAPIEHA KODEŃSKI / MARSZAŁEK KRAJOWY / 1861-1875; [Katalog
portretów... nie notuje] Cena: 140 zł

Leon Ludwik Sapieha Kodeński (1803-1878), polski książę, marszałek sejmu galicyjskiego, jeden z dowódców
powstania listopadowego, w 1831 r. oznaczony Orderem Virtuti Militari, założyciel szkoły (późniejszej Akademii
Rolniczej) w Dublanach, członek dziedziczny austriackiej Izby Panów, polski polityk i działacz gospodarczy w Galicji.
421. KRAKÓW. BARBARA JAGIELLONKA (1478-1534); półpostać trzymająca tarczę herbową, Lipsk,

ok. 1525; drzew. cz.-b., w górnej części przyklejony do sztywnego papieru, przycięte krawędzie;
wymiary arkusza: 93x122 mm; bez tyt.; [Katalog portretów... nie notuje] Cena: 400 zł

Barbara Jagiellonka (1478-1534) była córką Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Została żoną Jerzego
Brodatego (1471-1539). Ówczesne kroniki opisywały jej ślub z księciem saskim jako jedno z najznakomitszych
wesel tamtych czasów (zaproszono ok. 6000 osób).
422. KRAKÓW, WARMIA. STANISŁAW HOZJUSZ (1504-1579), popiersie; pochodzi z: Thevet, André,

La Cosmographie Vniverselle, Paryż 1575; miedz. cz.-b., st. bdb., lekkie zażółcenia marginesów, naddarcie
górnej krawędzi; wymiary portretu: 119x143 mm, wymiary arkusza: ok. 220x365 mm; tyt. z prawej
str.: Pourtraitt / d’Hosiuss Po // lonnois; [Katalog portretów… nie notuje] Cena: 500 zł

Stanisław Hozjusz herbu Hozyusz był sekretarzem królewskim Zygmunta I Starego, sekretarzem wielkim
koronnym, biskupem chełmińskim i warmińskim oraz kardynałem. Ułożył Confessio fide catholicae Christiana
(Wyznanie wiary katolickiej) i przekonał biskupów polskich do jego zaprzysiężenia w czasie obrad synodu
piotrkowskiego w 1551 r. Znany przeciwnik reformacji. Sprzeciwiał się tłumaczeniu Biblii na jęz. polski i idei
wprowadzenia liturgii w jęz. narodowych.
423. KRAKÓW, LWÓW. AGENOR MARIA GOŁUCHOWSKI (1849-1921), popiersie, na podstawie

fot. J. Hennera, 1895; drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., lekkie zabrudzenia
w prawym górnym rogu i przy lewej krawędzi; wymiary arkusza: 118x160 mm; Agenor Graf
v. Goluchowo-Goluchowski…; [Katalog portretów… nie notuje] Cena: 120 zł

Agenor Gołuchowski Młodszy był polskim arystokratą (hrabią i II ordynatem na Skale oraz kawalerem
maltańskim). Jako polityk konserwatywny cieszył się zaufaniem cesarza, który powierzył mu stanowisko
ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier w 1895 r. Pozostał na tym stanowisku do 1906 r. W 1907 r. objął
stanowisko przewodniczącego polskiej grupy w izbie wyższej parlamentu.

PORTRET Y

S trona;

97

424

425

426

427

424. KRAKÓW, LWÓW. AGENOR ROMUALD GOŁUCHOWSKI (1812-1875), popiersie, 1875; drzew.

szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., nieznaczne zabrudzenie w lewym górnym rogu.;
wymiary arkusza: 142x182 mm; Graf Agenor Goluchowski…; [Katalog portretów… nie notuje] Cena: 120 zł
Agenor Romuald Gołuchowski, jako polityk konserwatywny, cieszył się zaufaniem cesarza, który 3 razy
powierzył mu stanowisko namiestnika Galicji (1849-1859, 1866-1868, 1871-1875). Szczytowym momentem
jego kariery politycznej było objęcie urzędu ministra spraw wewnętrznych Austrii w 1859 r. Pozostał na tym
stanowisku do 1861 r. i starał się wówczas zwiększać znaczenie jęz. polskiego w sądach i urzędach.

425. KRAKÓW, LWÓW. KAZIMIERZ BADENI (1846-1909), postać do kolan, na podstawie fot.

J. Hennera, 1895; drzew. szt. kolor., podklejony sztywnym papierem, st. bdb., nieznaczne zabrudzenia;
wymiary arkusza: 125x174 mm; Casimir Graf Badeni, der neue österreichische Ministerpräsident…; [Katalog
portretów… nie notuje] Cena: 120 zł

Kazimierz Feliks hrabia Badeni – prawnik i konserwatywny polityk, poseł na Sejm Krajowy Galicji. Jako
namiestnik Galicji (1888-1895) działał na rzecz poprawy stosunków polsko-ukraińskich, natomiast zwalczał
socjalistów i ludowców. Szczytowym momentem jego kariery politycznej było objęcie urzędu premiera Austrii
w 1895 r. Zdymisjonowany w 1897 r.

ALBRECHT HOHENZOLLERN (1490-1568), portret sylwetkowy; pochodzi
z: Hartknoch, Krzysztof, Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer Historien..., Frankfurt-LipskKrólewiec 1684; miedz. cz.-b., st. bdb., niewielkie zabrudzenia i zażółcenia marginesów; wymiary
płyty: 180x287 mm; Herzog Albrecht der Erste, Marggraeff zue Brandenburg / letzer Hochmeister in Preüssen;
[Katalog portretów… nie notuje] Cena: 600 zł

426. KRÓLEWIEC.

Albrecht Hohenzollern znany też jako Albrecht von Brandenburg-Ansbach był ostatnim wielkim mistrzem
zakonu krzyżackiego w latach 1511-1525. W 1525 r. złożył hołd lenny Zygmuntowi Staremu w Krakowie.
Po sekularyzacji zakonu został pierwszym księciem w Prusiech (w latach 1525-1569).
427. KURLANDIA. JAKUB KETTLER (1610-1682), popiersie w owalu; pochodzi z: Happel, Eberhard

Werner, Historia Moderna Europae Oder Eine Historische Beschreibung Europae…, wyd. Wagner, Ulm
1691; miedz. cz.-b., st. bdb., nieznaczne zabrudzenia marginesów; wymiary płyty: 176x308 mm;
tyt. w dole: JACOBUS, / Dux Curlandiae, Livoniae, / Semigalliae etc; [Katalog portretów… nie notuje]
Cena: 600 zł

Jakub Kettler, syn Wilhelma i Zofii Hohenzollern (córki księcia pruskiego Albrechta Fryderyka Hohenzollerna),
uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela dynastii Kettlerów. Ponieważ utracił (wraz z zdetronizowanym w 1616 r. ojcem) prawo do tronu w młodości, podróżował po Europie i dopiero po długich staraniach
przejął władzę w Kurlandii i Semigalii. W okresie potopu szwedzkiego jego kraj zajęli Szwedzi, a on sam został
uwięziony. Na mocy pokoju w Oliwie z 1660 r. odzyskał wolność i starał się odbudować kraj ze zniszczeń
wojennych.
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428. OPOLE, ŻAGAŃ, BYTOM, PRUSY KSIĄŻĘCE. JERZY FRYDERYK HOHENZOLLERN (1539-1603);

anonim, ok. 1820; stal. cz.-b., st. bdb.; wymiary ryciny: 69x87 mm; GEORG FRIEDRICH, / Marggraf zu
Brandenburg; [Katalog portretów… nie notuje] Cena: 280 zł
Jerzy Fryderyk Hohenzollern był margrabią Ansbach i Bayreuth, księciem karniowskim, księciem opolskoraciborskim, a potem żagańskim, panem Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina. W 1578 r. został, za zgodą
Stefana Batorego, opiekunem chorego umysłowo księcia Prus. Na swojego spadkobiercę wskazał Joachima
Fryderyka, późniejszego elektora Brandenburgii.

429. POZNAŃ, LESZNO, RYDZYNA, SEJM I RP. JAN LESZCZYŃSKI (1603-1678), popiersie w owalu;

rys. Adriaen van Bloemen (w lewym dolnym rogu sygn.: A. Bloem del:), ryt. Johann Marti Lerch
(w prawym dolnym rogu sygn.: Lerch Sc.); pochodzi z: Gualdo-Priorato, Galeazzo, Historia die
Leopoldo Cesare…, tom 3, Wiedeń 1674; miedz. cz.-b., st. bdb., rozdarcie lewego marginesu; wymiary
płyty: 154x218 mm; tyt. w dole: GIOVANNI DI LESZNO PALATINO DI / POSNANIA & c.; [Katalog
portretów… 2896] Cena: 850 zł
Jan Leszczyński herbu Wieniawa był wojewodą poznańskim i kanclerzem wielkim koronnym. Powierzano mu
ważne misje dyplomatyczne. W 1655 r. został ambasadorem nadzwyczajnym Rzeczypospolitej w Królestwie
Szwecji. W 1660 r. negocjował warunki pokoju w Oliwie.

430. SŁOBITY, GDAŃSK. LUDWIG MORITZ ACHATIUS ZU DOHNA-SCHLOBITTEN (1776-1814),

rys. I. Raabe, ryt. I.C. Böhme; miedz. punktowy cz.-b., st. db., passe-partout, drobne rdzawe plamki,
na kreska atramentem; wymiary portretu: 81x112 mm; LUDWIG, / Graf zu Dohna-Schlobitten. Obrist
Ritter; Cena: 180 zł
Ludwig Moritz Achatius zu Dohna-Schlobitten był pruskim arystokratą z rodu, którego główną siedzibą był
pałac we wsi Słobity (Schlobitten), obecnie położonej w powiecie braniewskim (województwo warmińskomazurskie). Jako oficer armii pruskiej walczył przeciwko Polakom (w 1794 r.) i napoleońskiej Francji. W 1807 r.
uczestniczył w obronie Gdańska i został odznaczony orderem Pour le Mérite. W 1813 r. uczestniczył w oblężeniu
Gdańska przez siły rosyjsko-pruskie.

431. SPISZ, ORAWA. JERZY SEBASTIAN LUBOMIRSKI (1616-1667), popiersie w owalu; rys. Jan de

Herdt (w lewym dolnym rogu sygn.: I:D:Herdt del:), ryt. Franciscus van der Steen (w prawym dolnym
rogu sygn.: F:v:Steen S.C.M.Sc:fec:); pochodzi z: Gualdo-Priorato, Galeazzo, Historia die Leopoldo Cesare…,
Wiedeń 1670; miedz. cz.-b., st. bdb.; wymiary płyty: 178x262 mm; tyt. w dole: GIORGIO SEBASTIANO
LVBOMIRZKI, Conte di Wisnicz, e Iaroslau / Principe del Sacro Romano Imperio Gran Maresciallo / del
Regno di Polonia Generale di Campo Generale della / minor Polonia, Gouernatore di Craccouia Chmielnicz /
Nizqn, Olstqn, Pereus lauia e Casimira; [Katalog portretów… 3008] Cena: 650 zł
Jerzy Sebastian Lubomirski herbu Szreniawa był marszałkiem wielkim koronnym i hetmanem polnym
koronnym. W czasie potopu szwedzkiego nie złożył hołdu Karolowi Gustawowi. Przeszedł do historii jako
przywódca rokoszu z 1666 r. Zm. na wygnaniu we Wrocławiu.
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432. SZCZECIN. CHRISTIAN AUGUST VON ANHALT-ZERBST (1690-1747), dowódca Twierdzy

Szczecin, ojciec carycy Katarzyny Wielkiej; półpostać; ryt. Georg Friedrih Schmidt, Berlin 1750, według
obrazu Antoine’a Pesne’a; miedz. cz.-b., st. bdb., minimalne zabrudzenia i naddarcia krawędzi;
wymiary płyty: 382x523 mm; Christianus Augustus / Dei gratia Princeps Anhaltinus, Dux Saxoniae /
Angriae et Westphaliae Comes Ascaniae Dominus Seruestae…; [Katalog portretów… nie notuje] Cena: 3200 zł

433. SZCZECIN. KATARZYNA II WIELKA (1729-1796), popiersie z profilu w owalu; Johann Martin

Will, ok. 1760; miedz. z akwf. cz.-b., st. db., nieznaczne zagniecenia, w dolnej części ślad rozcięcia
(podklejone od verso), na górnym marginesie niewielki ślad wilgoci; wymiary płyty: 238x364 mm;
CATHERINE II. / Imperatrice de toutes les Russies. / Née le 2. May 1729; [Katalog portretów… nie notuje]
Cena: 3200 zł

434. SZCZECIN, SŁUPSK, KAMIEŃ POMORSKI, KRÓLEWIEC.

ERNEST BOGUSŁAW VON CROY (1620-1684), portret sylwetkowy; pochodzi z: Hartknoch, Krzysztof, Alt- und Neues
Preussen Oder Preussischer Historien..., Frankfurt-Lipsk-Królewiec 1684; miedz. cz.-b., st. bdb., niewielkie zabrudzenia i zażółcenia marginesów; wymiary płyty: 170x280 mm; na górze napis: ET SPIRITU PRINCIPALI / CONFIRMAME DEUS ANNO
MDCLXXXIV; na dole: V.G.G. ERNST BOGUSLAV / HERZOG
ZU CROY & &.; [Katalog portretów… nie notuje] Cena: 1100 zł
Ernest Bogusław von Croy, znany też jako Ernest Bogusław de Croÿ,
był synem księcia Ernesta de Croÿa i Anny, córki księcia pomorskiego
Bogusława XIII. Od 1637 do 1670 r. biskup kamieński z tym, że od
1650 r. tylko tytularny, co wiązało się z zajęciem przez Brandenburgię
wschodniej części byłego Księstwa Pomorskiego na mocy traktatu
westfalskiego z 1648 r. W 1665 r. został namiestnikiem Pomorza
Środkowego i księciem kamieńskim. Od 1670 r. był gubernatorem
Prus Książęcych.
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435. TORUŃ, FROMBORK. MIKOŁAJ KOPERNIK (1473-1543), popiersie w owalu; ryt. Theodor de Bry

(z prawej str. monogram wiązany) pochodzi z: Boissard, Jean Jacques, Icones virorum illustrium doctrina
et eruditione praestantium…, cz. 3: III Pars Iconum virorum illustrium quorum alii quidem inter vivos esse
iam olim desierunt…, Frankfurt nad Menem 1598; w dole dwuwiersz: Non docet instabiles Copernicus
aetheris orbes. / Sed terrrae instabiles arguit ille vices; miedz. cz.-b., wycięty z oryginalnego arkusza
i oprawiony w papier późniejszy, st. bdb., brak odcisku płyty; wymiary ryciny: 105x137 mm; tyt.
w owalnej ramie wokół portretu: NICOLAUS COPERNICUS Tornaeus Borussus, Mathemat. Nat. Ao.
1473. Ob. 1543; [Katalog portretów… 2378] Cena: 450 zł

436. UKRAINA. Stanisław Michał Krzyczewski vel Krzeczowski (?-1649), portret

pośmiertny, popiersie w owalu; karta pochodzi z: Theatrum Europaeum, tom 6, Frankfurt nad Menem,
1652; w dole i na verso niemiecki tekst na temat buntu kozackiego na Ukrainie; miedz. cz.-b., st. bdb.,
zażółcenia; wymiary płyty: 123x176 mm; tyt. i opis w dole: MICHAEL KRZYCZEWSKI Nobilis Litvanus
/ Cosacorum rebellium contra Litvanos Dux, a Principe / Janusio Radivilio caesus, captus et triduo tantum ex
/ vulnere superstes, post fata delineatus; [Katalog portretów… 2755] Cena: 600 zł
Stanisław Michał Krzyczewski był polskim szlachcicem ruskiego pochodzenia. Służył pod komendą hetmana
wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego jako rotmistrz husarski. W 1648 r. za namową Bohdana
Chmielnickiego przyłączył się do kozackiego powstania. W armii powstańczej został kolejno pułkownikiem
kijowskim i hetmanem nakaźnym. Dowodzone przez niego oddziały zostały rozbite w bitwie pod Łojowem
31 VII 1649 r., a on sam został ranny i zm. jako jeniec.

437. WARSZAWA. IWAN FIODOROWICZ PASKIEWICZ (1782-1856), anonim, ok. 1830; lit. cz.-b., st. db.,

liczne drobne rdzawe plamki; wymiary ryciny: 200x250 mm; GRAF PASKEWITSCH – ERIVANSKY /
Kais. Russ. Feldmarschall; [Katalog portretów… nie notuje] Cena: 280 zł
Iwan Paskiewicz był dowódcą wojsk rosyjskich, które stłumiły powstanie listopadowe. W uznaniu jego zasług car
nadał mu tytuł księcia warszawskiego i mianował go namiestnikiem w Królestwie Polskim. Okres jego rządów
określa się jako noc paskiewiczowska. W 1849 r. Paskiewicz dowodził rosyjskim korpusem wspierającym Austrię
w walce przeciwko powstańcom na Węgrzech. W okresie wojny krymskiej dowodził Armią Naddunajską.

438. WARSZAWA. JÓZEF ANTONI PONIATOWSKI (1763-1813), rys. Friedrich Oldermann, wyd.

Bolzani, Berlin, ok. 1840; lit. cz.-b., st. db., po konserwacji; wymiary arkusza: 210x310 mm; Joseph
Poniatowsky; [Katalog portretów… 4053] Cena: 180 zł

439. WARSZAWA. LUDWIK MICHAŁ PAC (1778-1835), popiersie; ryt. Falcke, wyd. Bibliographischen

Institut, Hildburghausen, ok. 1850; stal. cz.-b., st. bdb., passe-partout; wymiary portretu:
81x106 mm, wymiary z passe-partout: 240x300 mm; PAC / General / im polnischen Freiheitskampfe;
[Katalog portretów… nie notuje] Cena: 160 zł
Ludwik Michał Pac herbu Gozdawa w okresie wojen napoleońskich został generałem dywizji armii Księstwa
Warszawskiego, a od 1812 r. był adiutantem cesarza w randze generała brygady. Jako budowniczy i właściciel
kosztownych pałaców stał się bohaterem znanego powiedzenia: Wart Pac pałaca, a pałac Paca. Uczestniczył
w powstaniu listopadowym (walczył w bitwie pod Ostrołęką 26 V 1831 r.). Po powstaniu udał się na emigracje
i związał się politycznie z Adamem Jerzym Czartoryskim.
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440. WARSZAWA. MACIEJ WODZIŃSKI (1782-1848), rycina przedstawiająca płaskorzeźbę na prosto-

kątnym kamieniu z profilem głowy Wodzińskiego, wspartą na dwóch kamiennych blokach z herbem
Jastrzębiec; ryt. Antoni Oleszczyński, Paryż 1849; na verso dwie nieaktualne pieczęcie własnościowe;
stal. cz.-b., podklejony sztywniejszym papierem, st. bdb., delikatne ślady zagięć, prawy dolny narożnik lekko uszkodzony; wymiary arkusza: 278x350 mm; tyt. w dole: MACIEY WODZIŃSKI / SENATOR WOJEWODA KRÓLESTWA POLSKIEGO / 1781-1848; [Katalog portretów… 6005] Cena: 280 zł
Maciej Wodziński herbu Jastrzębiec był uczestnikiem wojen napoleońskich, wojewodą i senatorem Królestwa
Polskiego. W 1828 r. znalazł się w składzie Sądu Sejmowego, którego zadaniem było osądzenie oskarżonych
o zdradę stanu. 25 I 1831 r. podpisał akt detronizacji Mikołaja I Romanowa. Zm. na emigracji w Dreźnie.

441. WARSZAWA, KRAKÓW. TADEUSZ KOŚCIUSZKO (1746-1817), portret leżący autorstwa Johana

Fredrika Martina (1755-1816), szwedzkiego malarza i rytownika, 1797; na verso nieczytelna pieczęć
własnościowa, pod dolną ramką sygn. autora (J.F. Martin del. et sc. 1797); miedz. punktowany, cz.-b.,
rama i szkło, st. db., rdzawe plamki; wymiary płyty: ok. 245x200 mm, wymiary z ramą: 325x275 mm;
THADDEUS KOSCIUSKO, / Polsk Fáltherre. / Libertas Animae Deo, Corporis Paulo Petri Filio. / Tilegnas
Herr Hof-Intendenten PEHR THAM…; [Katalog portretów… nie notuje] JEDEN Z NAJWCZEŚNIEJSZYCH
PORTRETÓW KOŚCIUSZKI! Cena: 300 zł

442. WARSZAWA, WILNO. JAN III SOBIESKI (1629-1696), portret sylwetkowy; pochodzi z: Hartknoch,

Krzysztof, Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer Historien..., Frankfurt-Lipsk-Królewiec 1684;
w lewym górnym rogu tarcza z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego; miedz. cz.-b.,
st. bdb., lekkie zabrudzenia i zażółcenia marginesów; wymiary płyty: 176x290 mm; IOANNES III.
D.G. REX POLONIARUM / MAGNUS DUX LITHUANIAE, UKRAINAE ETC; [Katalog portretów… nie
notuje] Cena: 400 zł

443. WARSZAWA, WILNO. HENRYK WALEZY (1551-1589), popiersie w owalu; karta pochodzi

z: d’ Avity, Pierre, Wereld spiegel: Waer in Vertoont word de Beschrijvinge der Rijken staten…, Amsterdam
1621; miedz. cz.-b., st. bdb., nieznaczne zażółcenia i zabrudzenia marginesów; wymiary obrazka:
ok. 120x150 mm, wymiary arkusza: ok. 200x310 mm; tyt. w otoku:
HENRICVS III. D. G. GALLIAE ET POLONIAE REX CHRISTIANISS;
poniżej drugi tyt.: Henrick de III. Coninck van Vrancrÿck ende / van Polen;
[Katalog portretów… nie notuje] Cena: 500 zł

444. WARSZAWA, WILNO. JAN II KAZIMIERZ WAZA (1609-1672), król

Polski i wielki książę litewski; po 1647, popiersie w owalu, w tle kotara
i scena batalistyczna, w górze tarcza herbowa ze Snopkiem Wazów
i wieniec laurowy, w dole opis oraz sygn. Par Son tres-humble Seruiteur
Balt[hasar] Moncornet Auec Priuilegie; miedz. z akwf. cz.-b., st. bdb.,
nieznaczne zażółcenia i ślady wilgoci na marginesach; wymiary płyty:
115x160 mm; CASIMIR, ROY DE POLOIGNE [sic!] / Ce Prince plein de
Coeur de Zele et de franchise, / Combattant pour la Foy, comme…; [Katalog
portretów… 1702] Cena: 380 zł
444
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445. WARSZAWA, WILNO. MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI (1640-1673), król Polski i wielki

książę litewski; popiersie w owalu; rys. Adriaen van Bloemen (sygn. w lewym dolnym rogu: A. Bloem,
deli,), ryt. Cornelis Meyssens (sygn. w prawym dolnym rogu: Cor, Meÿssens Fe, Viennae), pochodzi
z: Gualdo-Priorato, Galeazzo, Historia die Leopoldo Cesare…, tom 3, Wiedeń 1674; miedz. cz.-b., st. bdb.;
wymiary płyty: 162x243 mm; tyt. w dole: MICHELE RE’ DI POLONIA, GRAN DVCA DI / LITVANIA,
&c.; [Katalog portretów… 3394] Cena: 400 zł

446. WARSZAWA, LESZNO, RYDZYNA. STANISŁAW BOGUSŁAW LESZCZYŃSKI (1677-1766), król

polski, półpostać w owalu; anonim, ok. 1770; miedz. cz.-b., st. bdb., odbity ślad druku z poprzedniej
str.; wymiary płyty: 100x164 mm; tyt. w otoku: STANISLAVS LATE KING OF POLAND; [Katalog
portretów… nie notuje] Cena: 750 zł

447. WARSZAWA, WILNO. ZYGMUNT III WAZA (1566-1632), portret konny, pochodzi z: Meissner,

Daniel, Thesaurus Philopoliticus, wyd. Eberhard Kieser, Frankfurt nad Menem 1621-1637; w lewym
górnym rogu herb I Rzeczypospolitej; miedz. cz.-b., st. bdb., delikatne zagniecenia marginesów,
minimalne naddarcia krawędzi; wymiary płyty: 125x183 mm; wymiary arkusza: 195x310 mm;
SIGISMUNDUS III D:G: REX POLON: MAG: DUX …; [Katalog portretów… nie notuje] Cena: 600 zł

448. WARSZAWA, WILNO. ZYGMUNT III WAZA (1566-1632), król polski i wielki książę litewski,

popiersie w owalu; na podstawie Lucasa Kiliana, anonim, ok. 1650; w górze arkusza napis:
Commentariorum Liber XI.; miedz. cz.-b., st. bdb., krawędzie marginesów ponaddzierane; wymiary
płyty: ok. 135x190 mm; tyt. w otoku: SIGISMVNDVS III. D.G REX POLON: M: DVX LIT. RVSS:
PRVSS: MAS: SAMO: LIVO: NEC NON SVECOR: GOTH: VAND: HAERED: REX; [Katalog portretów…
nie notuje] Cena: 380 zł
449. WIEDEŃ. KONSTANTY MARIAN CZARTORYSKI (1822-1891), A. Bouvier,

1868, wyd. Pilet & Cougnard (sygn. w dole), pochodzi z: Histoire Générale…,
lit. cz.-b., podklejona arkuszem papieru, st. db., drobne plamki, zabrudzenia
i zgniecenia arkusza; S.A.S. LE PRINCE / CONSTANTIN CZARTORYSKI /
(POLOGNE ET AUTRICHE). / HISTOIRE GÉNÉRALE…; [Katalog portretów…
nie notuje] BARDZO RZADKIE! Cena: 450 zł
Konstanty Marian Czartoryski urodził się w Wiedniu jako syn księcia Konstantego
Adama i Marii Dzierżanowskiej. Był dyplomatą aktywnym zwłaszcza w okresie
postania styczniowego. Od 1868 r. dziedziczny członek austriackiej Izby Panów.
W 1890 r. został prezydentem Kolei galicyjskiej im. Karola Ludwika.

450. WILNO. ANTONINA TOMASZEWSKA (1814-1883), portret konny (ujęcie

do bioder), pochodzi z: Meyers Conversations Lexicon, ok. 1840; stal. cz.-b.,
st. bdb., passe-partout; wymiary płyty: ok. 115x170 mm, wymiary z passepartout: 240x290 mm; FRÄULEIN / A. v. TOMASZEWSKA, / Anführerin der Samogitischen Reuter im
Polni- // schen Freiheits-Kampfe von 1831; [Katalog portretów… nie notuje] Cena: 150 zł
449

Antonina Tomaszewska pochodziła z rodziny zamieszkałej na Żmudzi. W czasie powstania listopadowego,
mimo młodego wieku (16-17 lat), przyłączyła się do oddziału Juliusza Grużewskiego i wyróżniała się w walkach.
Po upadku powstania przebywała (w latach 1831-1857) na emigracji w Prusach, Belgii i Francji. Korzystając
z ogłoszonej przez Rosjan amnestii w 1857 r., wróciła do kraju.
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451. WILNO, SEJM I RP. MICHAŁ KAZIMIERZ PAC (1624-1682), popiersie w owalu; rys. Adriaen van

Bloemen (sygn. w lewym dolnym rogu: A. Bloem deli.), ryt. Johann Alexander Böner (sygn. w prawym
dolnym rogu: J.A. Böner S.), pochodzi z: Gualdo-Priorato, Galeazzo, Historia die Leopoldo Cesare…, tom
3, Wiedeń 1674; miedz. cz.-b., st. bdb., przy górnej krawędzi bardzo delikatny ślad wilgoci; wymiary
płyty: ok. 165x245 mm; tyt. w dole: MICHELE CASIMIRO PAZZI / PALATINO DI VILNA GE //
NERALE DELL’ ARMI DI / LITUANIA; [Katalog portretów… 3845] Cena: 850 zł

Michał Kazimierz Pac herbu Gozdawa był wojewodą wileńskim i hetmanem wielkim litewskim. Doprowadził
do dominacji rodu Paców na Litwie i utraty znaczenia przez inne rodziny magnackie (Radziwiłłów i Sapiehów).
W 1673 r. uczestniczył w zwycięstwie pod Chocimiem, ale po bitwie wycofał wojska litewskie, uniemożliwiając
Janowi Sobieskiemu dalsze prowadzenie działań przeciwko Turkom. W okresie panowania Jana III Sobieskiego
pozostawał w opozycji do polityki króla.
452. WROCŁAW, PŁOCK, NYSA, OPOLE, RACIBÓRZ, PUŁTUSK. KAROL FERDYNAND WAZA

(1613-1655), popiersie w owalu autorstwa Balthasara Moncorneta, 1654, w dole sygn. autora:
B.[althasar] Moncornet excudit, Auec priuilege du Roy; miedz. cz.-b., rama i szkło, st. bdb.; wymiary płyty:
117x162 mm, wymiary z ramą: 245x296 mm; tytuł w dole: Serenissimus ac Reuerendissimus Princeps
CAROLVS D. G. / Poloniae et Sueciae Princeps Episcopus Plocensis, et Vratislaui- // ensis. Abbas Clarae
Tumbae, Dux Opolniensis et Ratisboniensis; [Katalog portretów… 2027] Cena: 420 zł

Karol Ferdynand Waza był królewiczem polskim, biskupem wrocławskim, biskupem płockim, księciem nyskim,
księciem opolsko-raciborskim, księciem pułtuskim, opatem czerwińskim, mogilskim i tynieckim. Nigdy nie
przyjął święceń kapłańskich. W 1648 r. ubiegał się o tron polski. Od 1651 r. opiekował się osieroconym Michałem
Korybutem Wiśniowieckim.
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453. KRAKÓW. Gęsi Rynek, ryt. William Unger według obrazu Aloisa Schönna (1826-1897), Gänsemarkt in

Krakau (Gęsi rynek w Krakowie), druk. F. Kargl, Wiedeń, po 1869; akwf. kolor., st. bdb.; wymiary płyty:
180x250 mm; GÄNSEMARKT IN KRAKAU; Cena: 250 zł

454. LWÓW, STANISŁAWÓW, BIAŁYSTOK. BREIER, ALOIS; EISLER, MAX; GRUNWALD, MAX,

HOLZSYNAGOGEN / IN POLEN, wyd. Sohar, Tel Aviv 1934; opracowanie na temat drewnianych
żydowskich budowli sakralnych na ziemiach II Rzeczypospolitej; 68 + XXXII tablice + 26 str., st. db.,
na części str. ślady wilgoci, miejscami zażółcenia, rozdarcie brzegów części str., oprawa twarda,
introligatorska; format 8o; Cena: 600 zł
Pierwotnie pomyślane jako dodatek do wydawnictwa przygotowywanego przez Związek Rabinów Ameryki na
cześć dr. Maxa Grunwalda (1871-1953) – rabina w Hamburgu i Wiedniu, autora prac o żydowskiej historii i sztuce
ludowej – z okazji jego 60. urodzin. Omówiono pochodzenie i istotę synagogi, opisano synagogi małopolskie,
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w dawnym Królestwie Polskim, na Litwie i Rusi, sklasyfikowano budynki sakralne, pisano o wpływach
europejskich na ich budowę, porównano typy synagog, pokazano ich konstrukcję, wnętrza, malarstwo, na
zakończenie zamieszczono dodatek odnoszący się do ikonografii. Praca zawiera XXXII tablice z cz.-b. fot.
synagog w: Chodorowie (w województwie lwowskim), Gwoźdźcu (w województwie stanisławowskim), Wołpie
(w powiecie grodzieńskim województwa białostockiego), Jabłonowie (w województwie stanisławowskim),
Żydaczowie (w województwie stanisławowskim), Peczeniżynie (w województwie stanisławowskim),
Zabłudowie (obecnie w powiecie białostockim województwa podlaskiego), Brzozdowcach (w województwie
lwowskim) i Chyrowie (w województwie lwowskim).
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455. WARSZAWA. 2 widoki na wspólnej płycie, autorstwa Paula E. Schneidera, ok. 1918: 1) kolejka przed

biurem informacji na dworcu w Warszawie – Reise-Ausweine, tyt. ołówkiem, dodatkowo tyt. na płycie
w lustrzanym odbiciu; widok odwrócony o 180o; 2) widok na targ – Straßen-Markt, tyt. ołówkiem;
lit. cz.-b., st. bdb.; wymiary płyty: 238x295 mm; st. bdb.; Cena: 300 zł
456. WILNO. Litewscy Żydzi w początkach XIX w., rys. Robert Johnston,

ryt. Henry Dawe, pochodzi z: Robert Johnston, Travels through Parts
of the Russian Empire and the Country of Poland; along the Southern Shores
of the Baltic, wyd. John Joseph Stockdale, Londyn 1815; mezzotinta
kolor., st. bdb., zabrudzenia i zażółcenia, passe-partout; wymiary
arkusza: 268x210 mm; LITHUANIAN JEWESS; Cena: 250 zł

456

HISTORIA ŻYDÓW W WIELKOPOLSCE
457. JAROCIN. Zestaw 4 rękopiśmiennych dokumentów dotyczących sporu, jaki wiedli mieszczanie

jarocińscy z właścicielami miasta, Radolińskimi o obciążenia feudalne; wszystkie w st. bdb., na
niektórych ślady wilgoci i podniszczone krawędzie, wymiary arkuszy: ok. 215x345 mm: 1) projekt
nowych obciążeń miasta Jarocina, oprac. przez J. Grabowskiego, występującego w imieniu małoletnich
Radolińskich, 25 II 1828; rękopis czterokartkowy, dwustronnie zapisany; 2) odpis pisma nadprezydenta
prowincji poznańskiej Johanna Friedricha Theodora von Baumanna (urzędował w latach 1825-1830)
do landrata pleszewskiego Rankowitza o sposobie realizacji obowiązków miasta; mowa m.in. o tym
że w sprawie planowanych zmian powinni stosowne oświadczenie wystosować starsi cechów oraz
kierownictwo gmin żydowskich w Jarocinie (postulat skonsultowania przedstawicieli społeczności
żydowskiej świadczył o jej znaczeniu w mieście), 11 IV 1828; rękopis dwustronny; 3-4) 2 dokumenty
w jęz. niemieckim – oryginał i opis, 29 IV 1828; opisują stanowisko starszych cechów oraz starszych
gminy żydowskiej do projektu Grabowskiego, sporządzone na życzenie nadprezydenta Baumanna;
2 rękopisy jednokartkowe, dwustronnie zapisane, filigran; Cena: 900 zł

JUDAICA

S trona;

105

Aby zrozumieć ten spór trzeba uwzględnić kontekst prawny. Jarocin miał wówczas status miasta prywatnego
i należał do rodziny Radolińskich (Władysław, Gabryela, Petronela), którzy po śmierci Ignacego Radolińskiego
12 IX 1825 r. znajdowali się pod opieką dyrektora ziemstwa kredytowego, Józefa Grabowskiego. Fakt zajęcia
się sprawą zmian w mieście prywatnym przez pruskich urzędników świadczył o zainteresowaniu państwa
pruskiego wszelkimi zmianami w tym mieście już w 1828 r., czyli jeszcze przed podpisaniem przez króla
pruskiego 17 III 1831 r. Zrewidowanego porządku miejskiego, który zacierał odrębność miast prywatnych. Dla
prawnych uwarunkowań sporu pewne znaczenie miało istnienie: a) rozporządzenia króla Fryderyka Wilhelma
III z 1796 r. o prawach rzemieślników, m.in. browarników w miastach prywatnych w Prusach Południowych;
b) ugody pomiędzy Radolińskimi a miastem Jarocinem, zawartej w 1821 r., dotyczącej obciążeń i majętności
rzemieślników, piekarzy, producentów likieru i piwa; c) rozstrzygnięć z 1740 r. odnośnie obowiązków młynarzy
oraz innych rzemieślników Jarocina; d) dokumentu dotyczącego oczynszowania piekarzy i właścicieli szynków
w Jarocinie.

457

458 a, b, c, d, e

458. WIELKOPOLSKA, PLESZEW. Korespondencja pleszewskiego rabina Bernharda Königsbergera

(1866-1927, ur. w Katowicach, seminarium rabinackie ukończył w Berlinie), prowadzona głównie
z węgiersko-żydowskim uczonym Wilhelmem Benjaminem Se’ew Bacherem (1850-1913),
potomkiem Ja’ir Chajima Bacharacha i synem Simona Bachera, hebrajskiego poety i tłumacza
poematu dramatycznego autorstwa Gottholda Ephraima Lessinga Natan mędrzec; st. db., nieznaczne
zabrudzenia, list dwukrotnie złożony; wymiary pocztówek: ok. 145x95 mm, wymiary listu: 141x221 mm;
UNIKATOWE ŹRÓDŁO DO POZNANIA DZIEJÓW ŻYDÓW WIELKOPOLSKICH; Cena: 3500 zł

W skład zestawu wchodzi 1 list i 6 kart pocztowych: 1) pocztówka z Katowic (Kattowitz O/S), 7 X 1891 r.,
której adresatem był prof. dr Wilhelm Bacher; z tekstu dowiadujemy się o zamiarze opublikowania na łamach
czasopisma Allgemeine Zeitung des Judentums recenzji 1 tomu książki Amor autorstwa Bachera, nadawca zwraca
się do adresata z prośbą o przysłanie książki do Katowic; ciekawym wątkiem dla poznania biografii nadawcy jest
jego deklaracja chęci porzucenia zawodu rabina i poświęcenia się pracy naukowej, jako docenta w seminarium
lub na zagranicznym (tj. nieniemieckim) uniwersytecie, w tej sprawie zwraca się do Bachera z prośbą o pomoc;
nadawca pisał też o swoich publikacjach na łamach czasopism Israelitische Wochenschrift, Jüdisches Centralblatt
(Magdeburg), Allg. Zeitung (Berlin), tekst pisany odręcznie (słowa po hebrajsku), na verso adres odbiorcy
(Budapeszt, Lindengasse 25), 3 stemple pocztowe, znaczek i napis: Deutsche Reichspost / Postkarte; 2) list
z Pasewalku, datowany na 25 VIII 1897, do NN profesora, jego treść związana była ze staraniami Königsbergera
o posadę, w związku z czym zabiegał u swoich nauczycieli o wystawienie prywatnego świadectwa (Privatzeugnis)
odnośnie jego umiejętności – z taką prośbą zwrócił się też do adresata listu; ponadto prosił, aby przekazał
administracji biblioteki swojego seminarium prośby o przesłanie mu tegorocznego Programmarbeiten, ponieważ
egzemplarz, który otrzymał został przez niego zgubiony w czasie podróży wakacyjnej; w lewym górnym rogu
wydrukowany napis: Dr. B. Koenigsberger / Rabbiner, poniżej tekst pisany odręcznie; 3) pocztówka z Pleszewa,
datowana na 2 I 1901, której adresatem był Wilhelm Bacher, tekst odnosi się do działalności Königsbergera jako
wydawcy czasopisma Jeschurun…, pragnął on opublikować na jego łamach artykuł autorstwa W. Bachera Jüd.
Märtyrer im christlichen Kalnder i prosił w związku z tym o jego przesłanie, obiecując wypłatę zwyczajowego
honorarium, informował nadto Bachera o wysłaniu mu zeszytu Jeschurun; tekst pisany odręcznie (słowa po
hebrajsku), na verso adres odbiorcy (Budapeszt, Lindengasse 25), 2 stemple i znaczek pocztowy, napis: Redaction
und Expedition des „Jeschurun”, Pleschen. / Herausgeber: Rabb. Dr. B. Koenigsberger / Deutsche Reichspost / Postkarte;
4) pocztówka z Pleszewa, datowana na 16 V 1905, której adresatem był Wilhelm Bacher, to prośba o przesłanie
egzemplarza publikacji ku czci prof. M. Blocha i zapytanie o ewentualnych subskrybentów tłumaczenia
autorstwa Königsbergera, tekst pisany odręcznie (słowa po hebrajsku), na verso adres odbiorcy (Budapeszt,
Landesrabbinerschule), 2 stemple i znaczek pocztowy oraz napis: Postkarte; 5) pocztówka z Pleszewa, datowana
na 23 IV 1907, której adresatem był Wilhelm Bacher; Königsberger pisał na temat ukazania się 2 kolejnych
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prac z zakresu terminologii egzegetycznej do literatury tradycyjnej oraz o poważnych wydatkach związanych
z wydawaniem czasopisma Jeschurun, tekst pisany odręcznie, na verso adres odbiorcy (Budapeszt, ErzsebetKorut [sic!] 9, stempel i znaczek pocztowy oraz napis: Postkarte; 6) pocztówka z Pleszewa, datowana na 12 IX 1907,
której adresatem był Wilhelm Bacher; Königsberger podziękował za przesłanie mu egzemplarza programu
budapesztańskiego seminarium rabinackiego ze znakomitym tekstem W. Bachera, sam miał w załączeniu przesłać
drobiazgi (czyli swoje teksty) i obiecał przesłanie dalszych, wyraził jednocześnie zaniepokojenie niezaproszeniem
go do współpracy przy Corp. [?] Tannaiten i prosił o interwencję w tej sprawie, tekst pisany odręcznie, na
verso adres odbiorcy (Budapeszt, Erzsebet-Korut [sic!] 9, 2 stemple i znaczek pocztowy oraz napis: Postkarte;
7) pocztówka z Pleszewa, datowana na 15 VIII 1910, której adresatem był Wilhelm Bacher; Königsberger pisał
w nim o swojej rozprawie naukowej, którą miał zamiar opublikować w Habedem i o swoich działaniach w związku
z przygotowywaniem zeszytu 3/4 swojego czasopisma, wyraził pretensje do nieuzgodnionych z nim działań
Korowitza & Brauna, zadał też adresatowi szereg pytań odnośnie najnowszego programu szkoły rabinackiej,
ostatnich publikacji W. Bachera i jego zajęć oraz złożył mu życzenia z okazji 60. urodzin; tekst pisany odręcznie
(niektóre słowa hebrajskie), na verso adres odbiorcy (Budapeszt, nazwa ulicy Erzsebet-Korut [sic!] 9 przekreślona
ołówkiem i dopisana nazwa ulicy Kunner Lesi nr 11), stempel i znaczek pocztowy oraz napis: Postkarte.
Bacher po ukończeniu studiów w Budapeszcie i Wrocławiu został w 1876 r. rabinem w Segedynie, a od 1877 r.
był profesorem nauk biblijnych w nowo utworzonej szkole rabinackiej w Budapeszcie, gdzie pracował
do śmierci najpierw jako nauczyciel, a potem jako dyrektor; w okresie powstania prezentowanego zbioru
korespondencji (od 7 X 1891 do 15 VIII 1910 r.) w życiu B. Königsbergera zaszły poważne zmiany: doktoryzował
się w Tybindze, następnie był rabinem i nauczycielem religii w Schwedt/Oder, rabinem i nauczycielem religii
w Pasewalk na Pomorzu, a od 1898 r. rabinem w Pleszewie, gdzie żyła znacząca społeczność wielkopolskich
Żydów; z Pleszewem byli związani rabin Aaron Heppner (współautor wraz z Isaakiem Herzbergem dzieła
zatytułowanego Z przeszłości i teraźniejszości Żydów oraz gmin żydowskich w Prowincji Poznańskiej (Wielkim
Księstwie Poznańskim) na podstawie źródeł drukowanych i nie drukowanych) i wybitny talmudysta Elias Guttmacher;
Königsberger stał się prominentnym przedstawicielem społeczności, znanym jako autor wielu prac naukowych,
a od 4 I 1901 r. wydawca tygodnika, którego tytuł – Jeschurun. Organ für die geistigen und sozialen Interessen
des Judenthums – nawiązywał do synonimu nazwy ziemi Izraela; korespondencja Königsbergera to unikatowe
źródło do poznania życia tej ważnej osoby.
459. WIELKOPOLSKA, WIELEŃ, GÓRALICE, TRZCIŃSKO-ZDRÓJ. Rękopis w jęz. niemieckim –

pismo urzędowe z 23 X 1857, w którym Hirsch i Fritze Meyerowie występują o nabycie spadku po
Abrahamie Meyerze (dom i należności), napisane w Görlsdorf bei Schönfließ (Góralice koło TrzcińskaZdroju w powiecie gryfińskim), adresowane do miejscowości Filehne (Wieleń w powiecie czarnkowskotrzcianeckim); na str. 2 dopisek datowany na 4 XI 1857 r.; 4 str. (tekst na trzech), st. db., plamy i plamki,
rozdarcia brzegów arkusza (na dole ubytek papieru), zagięcia krawędzi, ślady złożeń, na jednej z kart
ucięty narożnik, ślady po pieczęci lakowej i dwa stemple, lekkie zabrudzenia i zażółcenia; wymiary
arkusza: ok. 210x340 mm; Cena: 180 zł

460. DOWODY ARYJSKOŚCI HENRIETTY AUGUSTY PESCHEL, JEJ POTOMKÓW, KREWNYCH

LUB OSÓB SKOLIGACONYCH Z PESCHELAMI. GOŚCIKOWO (PARADYŻ), OSIECZNA,
KARGOWA, KOBYLIN, POGORZELA, RAKONIEWICE, ŚMIGIEL. Zestaw 50 dokumentów
(odpisy aktów zgonu, ślubu, metryki chrztu, świadectwa dojrzałości); druki uzupełnione odręcznie,
ze stemplami, w większości w st. db., niektóre z zabrudzeniami i zagięciami; [por. pozycja 174,
XXVI aukcja Antykwariatu Wu-el] Cena całości: 3800 zł
Zbiór 50 dokumentów. Dotyczą one badań genealogicznych Niemców, prowadzonych w celu ustalenia, czy
dana osoba posiada domieszkę krwi żydowskiej. W okresie rządów nazistów w Niemczech ogromnie wzrosło
zainteresowanie obywateli Rzeszy genealogią ich rodzin. Dobrze udokumentowane drzewo genealogiczne
mogło być zarówno przepustką do kariery (np. w SS), jak i gwarancją bezpieczeństwa (dotyczyło to
w szczególności osób podejrzewanych o pochodzenie żydowskie). Pozostać częścią niemieckiego społeczeństwa
mogli jedynie Niemcy o aryjskim pochodzeniu. Stało się to jasne po uchwaleniu w 1935 r. ustaw o obywatelstwie
Rzeszy i ochronie niemieckiej krwi i honoru (znanych jako ustawy norymberskie) i tragicznym pogromie w nocy
z 9 na 10 XI 1938 (noc kryształowa). Stąd brały się gorączkowe poszukiwania dowodów, że przodkowie wyznawali
już z dawien dawna religię chrześcijańską (najlepiej ewangelicką, wyznawaną w Prusach przez etnicznych
Niemców), bo to dowodziło, że nie mieli żadnych związków z religią żydowską, a zatem nie mieli również
żydowskiego pochodzenia etnicznego. Poszukiwano dokumentów mogących dowieść, że pradziadek lub
prababka byli ochrzczeni (dokumentów metrykalnych), brali ślub w kościele (aktów ślubu) i zostali pochowani
jako chrześcijanie (aktów zgonu). Znajdowano je w urzędach stanu cywilnego i w parafiach. Poszukiwania
prowadzono w granicach Rzeszy, np. w parafii w Unruhstadt (Kargowa w powiecie zielonogórskim). Często
jednak trzeba się było udać na teren Wielkopolski, aby tam szukać potwierdzenia niemieckości własnych
korzeni. Zabiegali o nie m.in. przedstawiciele rodzin Peschel, Hoffmann i Grade, których dotyczy szereg
dokumentów oferowanych na tej aukcji. Paradoks całej sytuacji polegał na tym, że byli to często niemieccy
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optanci. Ludzie, którzy po odrodzeniu się państwa polskiego na ziemiach dawnego zaboru pruskiego korzystali
z prawa do wyboru obywatelstwa (z prawa opcji). Za zachowaniem obywatelstwa niemieckiego optowało,
oprócz etnicznych Niemców i zniemczonych Polaków, także wielu Żydów czujących silny związek z niemiecką
kulturą i państwem. Tak uczyniło na przykład wielu przedstawicieli spokrewnionych ze sobą rodzin Peschelów
i Wascherów, którzy mieszkali w północno-zachodniej Wielkopolsce, na pograniczu z Ziemią Lubuską. Ludzie
ci z czasem opuścili granice II RP i zamieszkali w Niemczech. Pod koniec lat 30. musieli jednak znów udowodnić,
że mieli prawo traktować Rzeszę jako swoją ojczyznę. Pozostałe po tych czasach akta stanowią dramatyczne
świadectwo powikłanych losów ludzi, którym przyszło mierzyć się najpierw z koniecznością określenia własnej
przynależności państwowej, a potem skutkami totalitarnej ideologii. Poniższe dokumenty pozwalały dowieść
aryjskości Henrietty Augusty Peschel, jej potomków i krewnych, nie tylko poprzez wykazanie, że należała
do kościoła ewangelickiego, ale że Peschelowie byli skoligaceni z dużą grupą innych ewangelickich rodzin. Te
dokumenty to także ciekawe źródło dla badań genealogicznych. Przykładowo z aktu chrztu Julianny Pauliny
Heinrich dowiadujemy się, że jej ojciec był mężem Karoliny Herrmann, co pozwala odtworzyć koligacje
Heinrichów z wieloma innymi rodzinami. W skład zbioru wchodzą następujące dokumenty:
1-2) 2 wypisy z aktu zgonu Auguste Peschel z domu Herrmann wyznania ewangelickiego, ur. w Rawiczu żony
Wilhelma Peschela córki Augusta Herrmana i jego małżonki Henrietty Herrmann z domu Reich, która zm. 12 IV
1904 r. w Unruhstadt (obecnie Kargowa), w wieku 67 lat; wypis wykonano 25 II 1938 r.;
Ponadto dokumenty dowodzące związków rodzinnych między rodzinami:
Peschel a Hoffman i Gebauer: 3) świadectwo dojrzałości przedstawiciela rodziny Hoffmannów (skoligaconej
z Peschelami poprzez małżeństwo: Fryderyka (?) Hoffmanna i Emmy (?) Hoffmann z domu Peschel), ur. 23 VIII
1919 r. absolwenta Gimnazjum Państwowego z Paradyża (obecnie Gościkowo w powiecie świebodzińskim),
23 III 1938 r.; 4) metryka chrztu Johanny Rosin Gebauer (żony Samuela Gottlieba Peschela), ur. 9 X i ochrzczonej
19 X 1804 r. w Kargowej, wystawiona 4 II 1938 r.; 5) metryka chrztu Samuela Gotlieba Peschela, ur. 1 IX
i ochrzczonego 8 IX 1805 r. w Kargowej, wystawiona 4 II 1938 r.; 6) akt ślubu zawartego przez Samuela Gottlieba
Peschela z Johanną Rosiną Gebauer 14 VIII 1828 r. w kościele w Kargowej, wystawiony 4 II 1938 r.; 7) metryka
chrztu przedstawiciela rodziny Peschelów, Heinricha (?) Wilhelma, syna Samuela Gottlieba Peschela i Johanny
Rosiny Peschel z domu Gebauer, ur. 9 VII i ochrzczonego 14 VII 1829 r., wystawiona 3 III 1938 r.; 8) metryka
chrztu Samuela Augusta Georga (?) Peschela, ur. 10 IX 1860 r. i ochrzczonego 21 IX 1860 r. Kargowej, wystawiona
3 III 1938 r.; 9) akt zgonu Johanny Rosiny Peschel z domu Gebauer (żony Samuela Gottlieba Peschela), zm.
22 VIII i pochowanej 25 VIII 1871 r. w Kargowej, wystawiony 4 II 1938 r.; 10) akt zgonu Samuela Gottlieba
Peschela (męża Johanny Rosiny Peschel z domu Gebauer), zm. 24 I i pochowanego 27 I 1883 r. w Kargowej,
wystawiony 4 II 1938 r.; 11) wypis z aktu zgonu Wilhelma Peschela, syna Samuela i Rosiny (żony Samuela
Gottlieba Peschela), który zm. 5 XII 1891 r. w Kargowej, w wieku 62 lat, wypis wykonano 25 II 1938 r. w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Kargowej; 12) metryka ur. przedstawiciela rodziny Hoffmannów (Fryderyka?), ur. 28 VIII
1919 r. w Osiecznej (w powiecie leszczyńskim), jako syn Fryderyka (?) Hoffmanna i Emmy (?) Hoffmann z domu
Peschel, sporządzona w Osiecznej 30 IX 1919 r.;
Peschel a Herrmann, Heinrich, Kukatsch, Reimann, Grade i Wascher: 13) metryka chrztu Johanny Dorothei
Kukatsch, córki Johanna Gottloba Kukatscha i jego żony Marie Elisabeth, z domu Heinrich, ur. w II 1783 r.
w Rakoniewicach (w powiecie grodziskim), ochrzczonej 6 II 1783 r., wystawiona 27 II 1939 r.; 14) akt ślubu
Johanna Daniela Reimanna z Rakoniewic (syna Johanna Georga Reimanna i jego żony Christiane z domu Fiesler)
z Johanną Dorotheą Kukatsch z Rakoniewic, zawartym 5 IX 1804 r. w Rakoniewicach, wystawiony 27 II 1939 r.;
15) metryka chrztu Julianny Augusty Reimann (córki Johanna Daniela Reimanna i jego żony Johanny Dorothei
Kukatsch), ur. w V 1810 r., ochrzczonej 28 V 1810 r., wystawiona 22 XI 1937 r.; 16) akt zgonu Johanny Dorothei
Kukatsch (córki Johanna Gottloba Kukatscha i jego żony Marie Elisabeth z domu Heinrich, zm. w 1816 r.
w wieku 33 lat, wystawiony 27 II 1939 r.; 17) akt zgonu Johanna Daniela Reimanna z Rakoniewic (syna Johanna
Georga Reimanna i jego żony Christiane z domu Fiesler; męża Johanny Dorothei Kukatsch), zm. w IV 1823 r.
wieku 45 lat, wystawiony 27 II 1939 r.; 18) akt ślubu Karla Ferdinanda Grade ze Śmigla (w powiecie kościańskim)
z Julianną Augustą Reimann, zawartego 24 IV 1828 r. w Rakoniewicach, wystawiony 22 XI 1937 r.; 19) metryka
chrztu Julianny Pauliny Heinrich (córki Martina Heinricha i jego żony Karoliny Herrmann), ur. w XII 1835 r.
w Rakoniewicach, ochrzczonej 16 XII 1835 r., wystawiona 22 XI 1937 r.; 20) metryka chrztu Henrietty Augusty
Herrmann (żony Heinricha Wilhelma Peschela, syna Samuela Peschela i Rosiny Peschel z domu Gebauer; córki
Augusta Herrmanna i jego żony Henrietty z domu Reich), ur. w XI 1836 r. w Rakoniewicach, ochrzczonej 18 XI
1936 r., wystawiona 22 XI 1937 r.; 21) akt ślubu Heinricha Wilhelma Peschela (syna Samuela Peschela i Rosiny
Peschel z domu Gebauer) z Henriettą Augustą Herrmann (córką Gottloba Augusta Herrmanna), zawartego 14 V
1857 r. w Rakoniewicach, wystawiony 22 XI 1937 r.; 22) akt ślubu Fryderyka Hermanna Waschera z Wolsztyna
(syna Sebastiana Waschera i jego żony Joanny Luizy Hepner), z Julianną Pauliną Heinrich, zawartego 15 II 1859 r.
w Rakoniewicach, wystawiony 22 XI 1937 r.;
Peschel a Hoffmann, Grade, Knappe, Wurst, Schulz i Heinze: 23) metryka chrztu Johannna Karla Heinze
(syna Windemüllersa Gottlieba Heinze i jego żony Johanny Elisabeth Appelt), ur. 23 VI 1784 r., ochrzczonego
27 VI 1784 r., w Pogorzeli (w powiecie gostyńskim), wystawiona w Kobylinie 28 II 1939 r.; 24) metryka chrztu
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Anny Wurst (późniejszej żony Gottlieba Grade), ur. 28 VII w Śmiglu, ochrzczonej 29 VII 1768 r., wystawiona
24 II 1939 r.; 25) metryka chrztu Gottlieba Grade, ur. i ochrzczonego w 1769 r., wystawiona 24 II 1939 r.;
26) metryka chrztu Johanna Gottlieba Hoffmanna, ur. i ochrzczonego w 1774 r., wystawiona 24 II 1939 r.; 27) metryka
chrztu Joanny […] Knappe, ur. 14 I 1775 r. w Śmiglu i tego samego dnia ochrzczonej, wystawiona 24 II 1939 r.;
28) akt ślubu Johanna Gotlieba Hoffmanna z Joanną […] Knappe, zawartego 31 VIII 1795 r. w Śmiglu, wystawiony
25 II 1939 r.; 29) akt ślubu Gottlieba Grade z Anną Wurst, zawartego 13 IX 1796 r. w Śmiglu, wystawiony 25 II 1939 r.;
30) metryka chrztu Luisy Chrystiany (?) Schulz (jej matka była z domu Hoffmann), ur. 4 X 1799 r. w Śmiglu,
ochrzczonej 6 X 1799 r., wystawiona 24 II 1939 r.; 31) metryka chrztu Karla Ferdynanda Grade (syna Gottlieba
Grade i jego żony Anny z domu Wurst), ur. 10 IV 1804 r. w Śmiglu, ochrzczonego 15 IV 1804 r., wystawiona
10 IV 1939 r.; 32) metryka chrztu Augusta Wilhelma Hoffmana, ochrzczonego 11 X 1810 r., wystawiona 13 I 1922 r.;
33) akt zgonu Gottlieba Grade, zm. 20 II w Śmiglu, w wieku 43 lat, pochowanego 23 II 1813 r., wystawiony
23 II 1939 r.; 34) akt zgonu Anny Grade z domu Wurst, zm. 3 III w Śmiglu w wieku 44 lat, pochowanej 4 III 1813 r.,
wystawiony 23 II 1939 r.; 35) akt ślubu Müllera Johanna Karla Heinze z Luizą Christiną (?) Schulz, zawartego
21 X 1818 r. w Śmiglu, wystawiony 25 II 1939 r.; 36) metryka chrztu Karoliny Heinze (córki Johanna Karla
Heinze), ochrzczonej 8 XI 1819 r., wystawiona 13 I 1922 r.; 37) akt zgonu przedstawicielki rodziny Heinze (Luizy
Chrystiany?), zm. i pochowanej w Śmiglu w 1827 r. w wieku 27 lat, wystawiony 23 II 1939 r.; 38) metryka chrztu
Augusta Hoffmanna, ochrzczonego 12 III 1840 r., wystawiona 12 I 1922 r.; 39) akt zgonu Joanny […] Hoffmann
z domu Knappe, zm. 25 IV 1841 r. w wieku 66 lat, pochowanej 27 IV 1841 r., wystawiony 23 II 1939 r.;
40) akt zgonu Johanna Karla Heinze (męża Luizy Christiny (?) Schulz), zm. 5 VIII 1842 r. w Śmiglu, pochowanego
7 VIII 1842 r., wystawiony 23 II 1939 r.; 41) akt zgonu Johanna Gottlieba Hoffmanna, zm. 15 IV w Śmiglu, w wieku
72 lat i pochowanego 17 IV 1847 r., wystawiony 23 II 1939 r.; 42) metryka chrztu Agnes Friczwiczki Friderike (?)
(córki Karla Ferdinanda Grade i jego żony Julianny Augusty z domu Reimann), ur. 13 XI i ochrzczonej 21 XI 1847 r.
w Śmiglu, wystawiona 13 I 1922 r.; 43) akt zgonu Karla Ferdinanda Grade, zm. 3 III 1872 r. w Śmiglu w wieku
67 lat, pochowanego 5 III 1872 r., wystawiony 26 VI 1922 r.; 44) akt zgonu Karla Ferdinanda Grade, zm. 3 III 1872 r.
w Śmiglu w wieku 67 lat, pochowanego 5 III 1872 r., wystawiony 10 IV 1939 r.; 45) zaświadczenie niemieckiego
urzędu stanu cywilnego z 1877 r., potwierdzone przez polski urząd stanu cywilnego 13 I 1922 r. o przyjściu na
świat dziecka (prawdopodobnie Bertholda Hoffmana i jego żony Agnes Hoffmann) o imionach: Fryderyk Karl
Engelbert; 46) akt zgonu Wilhelma Augusta Hoffmanna, zm. 26 I 1885 r. w Śmiglu w wieku 74 lat i pochowanego
29 I 1885 r., wystawiony 30 XI 1937 r.; 47) akt zgonu Augusta Hoffmanna (syna Wilhelma Augusta Hoffmanna i
jego żony Caroliny Luisy z domu Heinze), zm. 2 XI 1898 r. w Śmiglu w wieku 58 lat i pochowanego 4 XI 1898 r.,
wystawiony 30 XI 1937 r.; 48) akt zgonu Karoliny Luisy Hoffmann z domu Heinze, zm. i pochowanej w 1902 r.
w Śmiglu w wieku 83 lat, wystawiony 30 XI 1937 r.; 49) 2 kartki z dopiskami pastora parafii ewangelickiej
w Śmiglu (w dole nieczytelny podpis i stempel), napisane 13 I 1922 r., stanowiły komentarze do wystawionych
przez niego urzędowych dokumentów (dotyczących rodzin Grade, Reinemann, Hoffmann, Heinze);
50) akt zgonu Agnieszki Fryderyki Hoffmann (córki Karola Grade i Julianny z domu Reimann), zm. 19 VII 1923 r.

460

F

FOTO GRAFIE

S trona;

109

OTOGRAFIE

461. BOLESŁAWIEC. Dokumentacja – w postaci zdjęć i kolor. planu

– nowo zbudowanych budynków przy Antonienstraße (obecnie:
Żwirki i Wigury), lata 1932-1935, budowniczy (Ratsbaumeister)
Arnold Nitsch; zestaw 4 opisanych ręcznie kart z naklejonymi
8 cz.-b. fot. (wymiary fot.: ok. 115x85 mm, wymiary arkuszy:
ok. 205x300 mm), a także kolorowy plan miasta (składany,
w broszurowej okładce, z dołączonym wykazem ulic, tyt.
okładkowy: Stadt Bunzlau / nach dem vom Stadtbauamt, Bunzlau
angefer- / tigten Stadtpaln, wyd. Paul Baron, Legnica; wymiary
planu: ok. 540x505 mm); st. planu i fot. bdb., okładka planu
z perforacją, odręczne oznaczenia; Cena: 450 zł

461

462
462. BORYSŁAW, DROHOBYCZ, KROSNO. Zestaw 34 fot. wykonanych w latach 1910-1911

w Borysławsko-Drohobyckim Zagłębiu Naftowym i Krośnie; fot. pokazują rozwój przemysłu
wydobycia ropy naftowej, a także życie codzienne na terenie Wschodniej Galicji; fot. w sepii, każda
podklejona arkuszem papieru i opisana na verso, st. db., zabrudzenia; wymiary fot.: ok. 85x77 mm;
BARDZO RZADKIE! Cena: 3800 zł
W skład zestawu wchodzą 34 fot., wśród nich: fot. z Borysławia: 1) dom z ogrodem zamieszkały przez zarząd
przedsiębiorstwa; 2) dom jednego z pracowników przemysłu naftowego (na verso opis: Maison de…); 3) zdjęcie
Cohina i Sokołowskiego; fot. z miejscowości Hubicze (ta gmina podmiejska została włączona Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 20 V 1930 r. do gminy miejskiej Borysław): 4) brama wjazdowa do zakładów w Hubiczach,
nad nią napis: J. M. WATERKEYN (Joseph Maria Waterkeyn z Antwerpi); 5) kolejne zdjęcie tej samej bramy,
z której wyjeżdża powóz właściciela szybu; 6) powóz właściciela szybu (zbliżenie); 7) wóz konny w drodze
z Hubicz do Borysławia; fot. z Tustanowic (obecnie dzielnica Borysławia): 8) pochylony szyb naftowy Henryk
K 2; 9) szyb naftowy Henryk 1; 10) szyb naftowy Teodora Wanda; 11) dolna część szybu naftowego Teodora Wanda;
12) szyb naftowy Bilew; 13) powóz na tle szybów w Tustanowicach; 14) niewielka cerkiew; fot. z Drohobycza
(miasto zaczęło się szybciej rozwijać w końcu XIX w. w związku z eksploatacją złóż ropy naftowej): 15) grupa
kobiet z apteką w tle; fot. z Krosna (miejscowości, której znaczenie wzrosło w 1905 r. w związku z uruchomieniem
Zakładów Rafinerii Ropy Naftowej; obecnie w województwie podkarpackim): 16) dom i szyb naftowy Olga;
17-23) sceny z targu: stragan, mężczyzna z czosnkiem, grupa kobiet i ortodoksyjny Żyd, dwaj chasydzi (Galicja
Wschodnia to kraina stanowiąca mozaikę grup etnicznych i religijnych, do wybuchu II wojny światowej istniało
tam wiele społeczności ortodoksyjnych Żydów), dwóch brodatych mężczyzn w charakterystycznych czapkach,
trzej ortodoksyjni Żydzi z charakterystycznymi nakryciami głowy, centrum Krosna: liczni przechodnie);
24-25) rodzina cygańska na wozie (na verso napis: Familie de Boheniens); 26) dworzec kolejowy; 27-30) zimowy
spacer członków zarządu w tym Burzyńskiego i Hakiela (nad rzeką Lubatówką, jazda na sankach, sanki
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wykoleiły się; zdjęcie w zimowej scenerii); 31) spacer latem Hakiela i Władysława Burzyńskiego (w oddali widać
dzwonnicę); 32) widok z okolic Krosna w oddali widać niewielką budowlę sakralną; 33) gospodyni Benedicta
w pokoju siedziby zarządu; fot. z Sokołowa Małopolskiego (powiat rzeszowski): 34) chłopiec na tle budynku.
Borysław – obecnie w obwodzie lwowskim na Ukrainie – już od 2. poł. XIX w. był centrum przemysłu naftowego
i eksploatacji gazu ziemnego. Momentem przełomowym w dziejach miasta i jego okolic okazał się 1896 r.,
wówczas Władysławowi Długoszowi udało się dowiercić do głębokich złóż ropy, które zaczął eksploatować na
skalę przemysłową, co dało początek Borysławsko-Drohobyckiemu Zagłębiu Naftowemu, czyli największemu
rejonowi wydobycia ropy naftowej i wosku ziemnego na terenie Galicji, a później II Rzeczypospolitej.

463, 465

464

466, 467

463. GDYNIA. Zdjęcie przedstawiające budowę portu w Gdyni – widać na nim cywilów (w środku zapewne

główny projektant i kierownik budowy portu Gdynia inżynier Tadeusz Apolinary Wenda, 1863-1948)
i wojskowych (pierwszy po prawej to prawdopodobnie oficer Ludwik Mikołaj Rudka ps. Tarnowski,
1890-1941, który we wrześniu 1924 r. służył w 65 pułku piechoty w Grudziądzu, jako dowódca
II batalionu detaszowanego w Gniewie); wyd. 1923; fot. cz.-b. w formie pocztówki, bez obiegu, st. db.,
na verso ślady podklejenia i odręczny opis: Zdjęcie z czasów budowy portu w Gdyni; wymiary 136x87 mm;
Cena: 150 zł

464. GŁOGÓW. Zestaw 17 fot. dokumentujących nowo zbudowane w Głogowie budynki, których

budowniczym (Ratsbaumeister) był Arnold Nitsch; dokumentacja powstała w latach 1936-1939 we
Wrocławiu; st. fot. bdb. (na dwóch lekkie zażółcenia, na jednej ślad zagięcia), st. arkuszy sł. (zagięcia
i rozdarcia krawędzi, ślady zszywacza); wymiary arkuszy: ok. 210x300 mm; wymiary fot.
ok. 115x85 mm; Cena: 540 zł
Zestaw obejmuje: plan części Głogowa – BAUVORHABEN / GLOGAU IV / LAGERPLAN (odbitka z zaznaczonymi
na czerwono budynkami, podklejony płótnem, st. sł., złożenia, prawy dolny narożnik częściowo ucięty, częściowo
oddarty, wymiary arkusza: 667x300 mm); ponadto 10 papierowych arkuszy, na które naklejono cz.-b. fot.
(po 1 lub 2 na arkuszu – łącznie 17 fot.), każda opisana odręcznie; fot. przedstawiają: 1) budynki z Eichendorffstrasse
(obecnie ul. Fryderyka Chopina), widok od str. Sebastian-Bach-Strasse (obecnie ul. Karola Szymanowskiego) oraz
Holbeinstraβe (obecnie: ul. Mikołaja Gomółki), 1 IX 1936; 2) tereny budowy (Baugelände) na Eichendorff Straβe,
1 IX 1936; 3) widok z Rauschwitzer Straße (obecnie ul. Obrońców Pokoju), 14 XI 1937; 4) tereny budowy (Baugelände)
na Eichendorff Strasse oraz na skrzyżowaniu (Querstraße) Eichendorffstraβe z inną ulicą, 14 XI 1937; 5) budynek
należący do prywatnego gospodarstwa (Private Heimstätten) na skrzyżowaniu (Querstraße) Eichendorffstraβe z inną
ulicą, 19 XII 1937; 6) budynki z Eichendorff Straβe oraz budynki na skrzyżowaniu (Querstraße) Eichendorff Straβe
z inną ulicą, 19 XII 1937; 7) widoki od str. ogrodu (Gartenansichten), 19 XII 1937; 8) Ludwig Uhland Straße (obecnie
ulica nie istnieje), 11 I 1939; 9) róg Eichendorff Strasse z Ludwig Uhland Straße oraz budynek prawdopodobnie
z Eichendorff Strasse, 11 I 1939; 10) budynki prawdopodobnie z Ludwig Uhland Straße, 11 I 1939.

465. KRAKÓW. Grupa młodzieży, 1927; na verso dedykacja dla aktora, reżysera i dyrektora teatralnego

Zdzisława Karczewskiego (1903-1970): Szanownemu Panu / Zdzisławowi Karczewskiemu / w dowód
wdzięczności za zorga- // nizowanie „Pastorałek” dla naj- // biedniejszych chłopców w wigilię / 1927 roku,
podpisana przez kierownika Oddziału Młodzieży Polskiej YMCA (skrót od ang. Young Men’s
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Christian Association – Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej, założonej w 1844 r. w Londynie;
Polska YMCA działała od 1923 r.), podpis nieczytelny, Kraków 13 I 1928; fot. cz.-b., st. db., delikatne
zagniecenia i zabrudzenia; wymiary: ok. 170x120 mm; Cena: 120 zł
466. NIDZICA. Zdjęcie lotnicze Nidzicy; na verso pieczęć wydawnicza (Plan und Karte G.m.B.H. Münster…)

z odręcznym opisem: Neidenburg / Ostpr. Bez. Allenstein, a także numeracją (30 993) i datą 1930; fot.
cz.-b., st. bdb., w prawym dolnym rogu odręcznie litera: k, w prawym górnym rogu ślad zadrapania
kliszy, na verso liczne odręczne dopiski; wymiary fot.: 176x120 mm; Cena: 120 zł

467. OSTRÓDA. Zdjęcie lotnicze Ostródy; na verso pieczęć wydawnicza (Plan und Karte G.m.B.H.

Münster…) z odręcznym opisem: Osterode / Ostpr. Bez. Allenstein, a także numeracją (30 982) i datą
1930; fot. cz.-b., st. bdb., w górze (w 2 miejscach) odręcznie litery: k, na verso liczne odręczne dopiski;
wymiary fot.: 175x122 mm; Cena: 120 zł

468, 469

470

468. PARYŻ. Zestaw 3 zdjęć przedstawiających sportowców uczestniczących

w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 r.: 1) JEUX OLYMPIQUES
DE 1924 / EQUIPE DE POLOGNE – reprezentanci II RP prawdopodobnie
w czasie ceremonii otwarcia lub zamknięcia; 2) JEUX OLYMPIQUES
DE 1924 / DOUGLAS FAIRBANKS ET L’ EQUIPE DES ETATS UNIS
110 METRES HAIES; 3) JEUX OLYMPIQUES DE 1924 / NURMI ET
RITOLA DANS LE 3000 M; fot. cz.-b., st. db., zabrudzenia, przetarcia
krawędzi, bez obiegu; wymiary: ok. 140x90 mm; Cena: 150 zł

471, 472

469. POZNAŃ, WIERZENICA. Zdjęcie zbiorowe z patriotycznej uroczystości z okazji święta 3 Maja, która

odbyła się w Wierzenicy w latach 80. XIX w.; z dopisków na verso wynika, że zdjęcie wykonano
w lesie należącym do ziemianina Antoniego Potulickiego (Wierzenica już w XVI w. należała do rodu
Potulickich), a jednym z uczestników był Lucyan Pokorzyński; fot. sepia, podklejona kartonem,
st. db., na verso odręczne dopiski, marginesy przycięte (wraz z częścią podpisów na verso); wymiary:
214x157 mm; Majówka w Wierzenicy 18(…); Cena: 150 zł

470. ŚWINOUJŚCIE. 9 fot. z widokami Świnoujścia, podklejonych wspólnie tekturą, anonim, ok. 1880:

1) kula czasu – Der Zeitball; 2) latarnia morska – Der Leuchtthurm; 3) wieża obserwacyjna pilotów
– Der Lootsenthurm; 4) miejsce postoju szczecińskiego parowca wycieczkowego – Anlegeplatz der
Stettiner Tourdampfer; 5) ujście Świny – Die Mündung der Swine; 6) port – Der Binnenhafen; 7) bulwar
– Das Fischbollwerk; 8) dom zdrojowy – Das Kurhaus; 9) kapitanat portu – Das Schiffahrtsamt; na verso
9 cz.-b. lit. z widokami wyspy Helgoland na Morzu Północnym; st. fot. bdb., drobne zabrudzenia
i uszkodzenia tektury; wymiary poszczególnych fot.: ok. 100x60 mm, wymiary tektury: ok. 340x250 mm;
tyt. na niewielkim arkusiku doklejonym w górze: Swinemünde; Cena: 450 zł

471. TORUŃ. Zdjęcie przedstawiające grupę toruńskich tramwajarzy w zajezdni tramwajowej, w tle

tramwaj nr 14, zdjęcie z 5 VI 1918 r.; fot. cz.-b., st. bdb., bez obiegu, z odręcznym dopiskiem na verso;
wymiary: 139x88 mm; Cena: 120 zł

472. WARSZAWA. Portret Antoniego Białobrzeskiego (1793-1867), wikariusza kapitulnego archidiecezji

warszawskiej; przed 1861; fot. sepia, podklejona tekturą, st. db., drobne zabrudzenia, ślady odręcznych
zapisków; wymiary fot.: 58x84 mm; Cena: 490 zł
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Ksiądz Antoni Białobrzeski odegrał istotną rolę w wydarzeniach poprzedzających wybuch powstania
styczniowego. W okresie patriotycznych manifestacji w październiku 1861 r. żołnierze rosyjscy wkroczyli do
warszawskiej katedry. Jako jej administrator Białobrzeski, na znak protestu, nakazał zamknięcie warszawskich
kościołów i nie chciał ich otworzyć mimo żądań namiestnika Królestwa gen. Aleksandra Lüdersa. Został za to
aresztowany i wyrokiem rosyjskiego sądu wojennego skazany na karę śmierci, zamienioną na roczne więzienie
w twierdzy w Bobrujsku. Ponownie aresztowany w czasie powstania styczniowego, został wywieziony w głąb
Rosji. Zm. na wygnaniu w guberni penzeńskiej.
473. WARSZAWA. Zestaw 2 fot., przedstawiających bieg przełajowy

473

o Mistrzostwo Polski z dnia 2 X 1921 r. z udziałem kapitana Jana
Barana-Bilewskiego (1895-1981), oficera Wojska Polskiego (został
pułkownikiem dyplomowanym), a zarazem polskiego lekkoatlety,
specjalizującego się w biegach na średnie i długie dystanse; na verso
obu fot. opis na maszynie: 1) Bieg na przełaj o Mistrzostwo Polski,
w dn. 2 / października 1921 r. – pół klm. po starcie, prze- // skakiwanie
rowu przy drodze. – / Kapitan Baran – x; 2) Kapitan Baran kończy
bieg na przełaj o Mi- // strzostwo Polski w dn. 2 października 1921 r.;
fot. cz.-b., st. db., nieznaczne zażółcenia, przetarcia krawędzi;
wymiary: ok. 135x80 mm; Cena: 200 zł

474. WARSZAWA. Zestaw 2 fot. z planu polskiego filmu wojennego

474

475

z 1963 r. pt.: Ranny w lesie (adaptacja powieści Witolda Zalewskiego)
w reżyserii Janusza Lucjana Nasfetera (1920-1998): 1) kamerzysta
i aktorzy (m.in: Zdzisław Karczewski), w prawym dolnym rogu
odręczny dopisek: 1; 2) scena w której występują kapral Koral
(grany przez Daniela Olbrychskiego) i sierżant Kulawy (grany
przez Zdzisława Karczewskiego), w prawym dolnym rogu
odręczny dopisek: 16; fot. cz.-b., na verso opis ołówkiem, st. db.,
lekkie ślady wilgoci; wymiary fot.: 175x116 mm; Cena: 90 zł

R
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475. GRODNO, WARSZAWA, SEJM I RP. Rękopis mowy pożegnalnej

do Izby Poselskiej przed połączeniem z Izbą Senatorską, wygłoszonej
w ramach 33. sesji sejmu grodzieńskiego z 1784 r. (8 listopada) przez
jego marszałka, Franciszka Ksawerego Chomińskiego; rękopis
zawiera skreślenia i poprawki, spod których odczytać możemy
warianty stylistyczne czy redakcyjne inne niż te, które ukazały się
drukiem; stanowi on zatem wersję ostateczną mowy, a zarazem
uprzedzającą sam druk – pozwala to sądzić, że rękopis ten stanowił
najprawdopodobniej bezpośrednie źródło dla wydawcy; pod treścią
mowy dopisek: Przez Chomińskiego Starosty Pińsk[iego] Marszałka
Seymu Grodzieńskiego A[nno] 784; 1 karta (tekst na 1 str.), st. bdb.,
ślady złożeń; lekkie zażółcenia; wymiary arkusza: 203x305 mm;
Cena: 1500 zł
Franciszek Ksawery Chomiński (1745-1809), wojewoda mścisławski
i generał major wojsk litewskich od 1788 r., marszałek sejmu grodzieńskiego
w 1784 r., konfederat barski, poeta, tłumacz i mówca sejmowy.
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476. KURLANDIA I SEMIGALIA, INFLANTY, LITWA, POLSKA. Ręko-

piśmienny zbiór konstytucji i praw regulujących ustrój wewnętrzny
i relacje lenne I Rzeczpospolitej, Księstwa Kurlandii i Semigalii oraz
Inflant; zbiór liczy 435 numerowanych i zapisanych str.; oprawa twarda,
skórzana z epoki w stanie sł. (przetarcia, znaczne ubytki, luźny grzbiet),
kilka pierwszych str. (obejmujących tzw. pierwszy pakt wileński)
z zagięciami, znacznymi ubytkami i śladami po korniku, poza tym karty
w st. db. (gdzieniegdzie zabrudzenia i zawilgocenia, ale bez wpływu na
czytelność tekstu); format 4o; UNIKATOWE ŹRÓDŁO DLAPOZNANIA
HISTORII I USTROJU TEGO NIEROZERWALNIE ZWIĄZANEGO
Z LOSAMI RZECZPOSPOLITEJ KRAJU; Cena: 12 000 zł
Łącznie 37 dokumentów w jęz. łacińskim i niemieckim, powstałych w latach
1559-1670; dokumenty dotyczą m.in. sekularyzacji Zakonu Kawalerów
Mieczowych, zwasalizowania i inkorporacji Inflant przez Zygmunta Augusta,
czy wielkiej wojny o Inflanty z Moskwą; ponadto w zbiorze zawarte zostały:
przysięgi lenne stanów inflanckich oraz kolejnych książąt kurlandzkich,
nadania i zatwierdzenia przywilejów przez królów Polskich (Zygmunt
August, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz, Michał Korybut
Wiśniowiecki), zbiory praw obowiązujących na terenie Inflant (Landrechty)
oraz najważniejszy dokument dla ustroju Księstwa Kurlandzkiego – Formula
regiminis, czy spisy tzw. Izb Rycerskich (Ritterbank), zawierające wykaz szlachty
zobowiązanej do pełnienia służby wojskowej w jeździe, gdzie bez trudu
znaleźć możemy nazwiska spolonizowanych i zasłużonych dla Rzeczpospolitej
rodów – Tyzenhausów, Manteufflów, Platerów itd. Część dokumentów
zawartych w zbiorze nie pojawia się w kodeksach dyplomatycznych czy
edycjach drukowanych (jak np. Privilegia […] Ducatus Curlandiae et Semigalliae,
Warszawa 1736), na próżno byłoby szukać ich także w polskich archiwach.
Zbiór zawiera m.in.: Protection-Pacten oder Erste Beschreibung […] Sigismundi
Augusti Königes in Pohlen so er dem Lande Liefland (3 IX 1559) – tzw. pierwszy
pakt wileński; Nobilitatis Livoniae Privilegia collata (28 XI 1561) – nadanie
przywilejów przez Zygmunta Augusta; Drei Privilegia Herzogen Gotthards der
Landschaft Curland und Semgallen gegeben (27 III 1562) – trzy przywileje księcia
Gottharda Kettlera; Confirmatio Privilegiorum a Rege Stephano (28 XI 1582)
– potwierdzenie przywilejów przez Stefana Batorego; Vollmacht der Union
belangend (2 X 1568) – upoważnienie do zawarcia unii z Rzeczpospolitą;
476
Incorporation oder Einverleibung der Hertzogthums Curland und Semgallen mit dem
Reiche Pohlen (3 VIII 1569) – akt inkorporacji Kurlandii do Rzeczpospolitej; Transactio zwischen Ihr Königlichen
Majestät und Dänemark (10 IV 1585) – odkupienie wyspy Ozylii od Królestwa Danii przez Stefana Batorego;
Investitura illustrium ducum […] Frederici et Guilhelmi (18 IV 1589) – inwestytura nowych książąt Fryderyka
i Wilhelma; Religionis Data a Sigismondo Tertio Rege Poloniae (18 IV 1589) – dokument wydany w sprawach
wyznaniowych przez Zygmunta III Wazę; Approbatio coniunctae Gubernationis (1598) – zgoda na wspólne rządy
książąt Fryderyka i Wilhelma; Matricula Militaris Nobilium Curlandiae (2 VIII 1605) – spis szlachty powołanej do
boju na okoliczność bitwy pod Kircholmem; Hertzogen Friedrichs Vertrag mit der Könige Stade Riga (21 VIII 1615)
– układ księcia Fryderyka z miastem Rygą; Privilegium Sigismundi Augusti (28 XI 1561) – przywilej Zygmunta
Augusta zezwalający na samostanowienie; Formula regiminis (18 III 1617) – konstytucja Księstwa Kurlandzkiego,
Assecuratio von […] Friederico in Liefland und Curland und Semgallen Hertzogen […] gegeben (9 IV 1618); Assecuratio
oder Versicherung von […] Hertzog Friedrichs […] gegeben, dass hinführo keine Ausländer, sondern Einheimische […]
Adell zu Hauptmanschaften oder anderen Dignitaten […] (24 XII 1624) – zakaz pełnienia stanowisk w Księstwie
Kurlandzkim przez obcokrajowców; Ritter-Bank (7 VIII 1620) – Izba Rycerska księstwa na rok 1620; Ritter-Bank
(1634) – Izba Rycerska księstwa na rok 1634; Modus Executionis Contributionum (28 XI 1642) – sposób poboru danin;
Confirmatio Iurium Nobilitatis Curlandiae (17 II 1649) – potwierdzenie praw szlachty kurlandzkiej wydane przez
Jana Kazimierza; Investitura […] Ducis Jacobi (1670) – odnowienie lenna oraz potwierdzenie praw i przywilejów
wydane przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego; Landrecht des Hertzogthumbs Curland und Semgallen – zbiór
praw Księstwa Kurlandzkiego (brakuje kilku kart regestru).

477. 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 śląskosaskiej, gdzie wymagano od nich uiszczenia cła: (...) A więc podczas gdy my oczekujemy od naszych ludzi,

S trona;

114

RĘKOPISY

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 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: 5900 zł

477

478

479

478. NOWA WIEŚ, RZĄSINY (pow. lwówecki). Rękopis datowany na 16 XI 1559, stanowiący protokół

z rozprawy i wyrok – chodzi o sprawę uznania Baltzera von Roeder za dziedzicznego pana feudalnego
przez pastora z miejscowości Wilcza-Góra (niem. Welckersdorf, obecnie Rząsiny), który wcześniej
wygłaszał kazania w Nowej Wsi (niem. Neundorf) i mieszkał w tamtejszym domu parafialnym;
orzeczono, że przysięga nadal pastora obowiązuje; jęz. niemiecki, 4 str. (tekst na 3); st. db., ślady
złożeń, w dole niewielki ubytek papieru, delikatne zabrudzenia, 4 pieczęcie opłatkowe (częściowo
wykruszone); wymiary: ok. 315x210 mm; Cena: 700 zł

479. PIŃSK, SEJM I RP. Instrukcya od Na Senatorow, Dygnitarzow Urzędnikow Ziemskich Grodzkich Rycerstwa

Slachty Patryotow Powiatu Pinskiego J V Xciu Imci Józefowi Radziwiłowi ordynatowi kleckiemu y JWJP
Ludwikowi Orzeszko Stolnikowi Ptlu naszego, y Marszałkowi Konfederacyi przez Nas Za Uniwersałami
J V Xcia Imci Prymasa na Seymiku ante Coronationis in loco Subito Comilorum Dnia 29 Octobris in Anno
1764 wydanemi zgromadzonych Posłom Obranym dana; 8 nlb. str. (tekst na siedmiu), st. sł., kartki sklejone
paskiem papieru tworzącym rodzaj grzbietu (z odręcznymi dopiskami), ostatnia kartka prawie
całkowicie oderwana od pozostałych (ma też mniejszy format), zagięcia, zabrudzenia, naddarcia
i nieznaczne ubytki papieru; wymiary: ok. 230x345 mm (ostatnia kartka: 180x305 mm); CIEKAWE
ŹRÓDŁO DO POZNANIA FUNKCJONOWANIA DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ W XVIII WIEKU;
Cena: 2500 zł
Instrukcja sejmikowa dla dygnitarzy i urzędników ziemskich zasiadających w Senacie Rzeczypospolitej:
Imci Józefowi Radziwiłowi ordynatowi kleckiemu (Józef Mikołaj Radziwiłł herbu Trąby, 1736-1813) i Ludwikowi
Orzeszko (stolnikowi i Marszałkowi Konfederacji Powiatu Pińskiego) z 29 X 1764 r. (29 Octobris in Anno 1764),
czyli już po elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego z 7 IX 1764; rękopis polski, ale z licznymi wtrętami
łacińskimi, po krótkiej części wprowadzającej złożony z punktów, w których szlachta formułowała swoje
oczekiwania i wyrażała opinie: 1) szlachta wyraziła zadowolenie z wyboru Piasta (czyli kandydata polskiego,
a nie cudzoziemca) na tron polski; 2) podkreślono konieczność zachowania pokoju w Rzeczypospolitej i jej
integralności terytorialnej (Pokoju y Całości Rzeczy Pospolitey) oraz obowiązujących w niej praw; 3) odwoływano
się do poczynań zwołanego pod węzłem konfederacji sejmu konwokacyjnego, który obradował od 7 V do
23 VI 1764 r. w Warszawie; 4) uznano, że zarówno sejm konwokacyjny, jak i elekcyjny były chwalebnie y Ojczyznie
zbawiennie odprawione…; 5) mowa o naznaczonych przez sejm konwokacyjny komisarzach; 6) odniesiono się
do projektu wprowadzenia papieru stemplowego; 7) mowa o utworzeniu nowej mennicy w związku z tym,
że ogołocenie kraju z Dobrych a wprowadzienie złych do niego Monet stało się przyczyną Całego narodu Szkody;
8) o potrzebie utworzenia Szkoły Rycerskiej dla Młodzi Slacheckiey (ten słuszny postulat zrealizowano
15 III 1765 r., kiedy otwarto taką szkołę w Warszawie); 9) postulat wprowadzenia dogodnych dla powiatów
kursów poczty; 10) poruszono sprawę potrzeby dania satysfakcji jednemu z obywateli powiatu; 11) odniesiono
się od zagadnienia funduszy potrzebnych na działalność Kanoniczek Warszawskich; 12) o potrzebie Lex
Sumptuaria (prawa przeciw zbytkom); 13) podniesiono problem zbiegostwa poddanych na teren województw
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wołyńskiego i kijowskiego, skarżąc się na to, że przez bliskość Poddani z Dóbr Szlacheckich Dziedzicznych czysto
wychodzą, y Żadney staysfakcyi w odebraniu onych pokrzywdzeni doczekać się nie mogą, w związku z tym domagano
się wprowadzenia prawa, na mocy którego można byłoby pociągnąć do odpowiedzialności posesjonatów
przetrzymujących zbiegów; 14) pochwalano istnienie Kościoła Grekokatolickiego (Unickiego) i domagano się
umieszczenia jego metropolity wśród biskupów-senatorów; 15) poruszano zagadnienie regulacji prawnych
odnośnie unitów; 16) domagano się docenienia ważnych osobistości, w tym Michała Kazimierza Ogińskiego;
17) o potrzebie nagrodzenia przez majestat królewski referendarza Przezdzieckiego, Antoniego Tadeusza;
18) kolejne prośby o rekomendacje u króla, m.in. dla Jerzego Albrychta Radziwiłła; 19) o potrzebie powiększenia
aukcji żołnierza (czyli zwiększenia stanu liczebnego wojska) w Wielkim Księstwie Litewskim; 20) odnoszono się
do decyzji sądów kapturowych działających w okresie bezkrólewia; 21) odnoszono się do zagadnienia sporów
gruntowych, w których pokrzywdzonych miało zostać wielu obywateli powiatu; 22) postulat powołania na sejmie
koronacyjnym komornika granicznego (czyli urzędnika ziemskiego zajmującego się prowadzeniem procesów
o granicę i sporządzaniem map gruntów); 23) o potrzebie zajęcia się przez króla sprawą urzędników powiatu,
którzy służyli dobru publicznemu z nadwyrężeniem własnych substancyi (czyli majątków); 24) o akceptacji
konstytucji województwa bracławskiego; 25) mowa o zasługach jednego z obywateli (punkt przekreślony);
26) odnoszono się do problemów miejscowej gminy żydowskiej (kahał Piński).
480. POZNAŃ, GNIEZNO, RASZKÓW. Pismo bpa poznańsko-gnieźnień-

skiego Leona Przyłuskiego, dające aprobację na sprawowanie funkcji
proboszcza przez ks. S. Krzywiakowskiego w Raszkowie k. Ostrowa
Wlkp.; Poznań 27 IV 1831; jęz. polski, pieczęć opłatkowa bpa oraz pieczęć poczty poznańskiej; rękopis składany w formę koperty (z obiegiem), 4 str. (tekst na dwóch), st. bdb., lekkie zabrudzenia i zagięcia,
ślady złożeń; wymiary: ok. 200x333 mm; Cena: 220 zł

481. ŚCINAWA, GŁOGÓW. Pochodzący z okresu rządów Fryderyka II

zbiór 12 rękopisów – akta w sprawie aresztowania złodziejki w 1745 r.
i korespondencja na ten temat między magistratem Ścinawy (Steinau
an der Oder, w powiecie lubińskim) za pośrednictwem urzędników
z Głogowa (Ober-Amts-Regierung zu Glogau) z królem Prus Fryderykiem
II; st. db., odbicia pieczęci w laku i tuszu, nieznaczne zabrudzenia,
plamy, niekiedy ślady wilgoci; format folio; Cena: 950 zł
Dokumenty te rzucają ciekawe światło na zagadnienie wzajemnych relacji
pomiędzy pruskim państwem, a organami samorządowymi w okresie
480
kształtowania się pruskiej administracji na terenie Śląska. W skład zestawu
wchodzi 12 odręcznie napisanych pism: 1) 2 protokoły przesłuchania złodziejki
z 24 IV 1795 r. oraz 2 protokoły przesłuchania świadków z 23 V 1745 r.:
pierwszy protokół – 4 str. (tekst na trzech); drugi protokół – 4 str. (tekst na
trzech); trzeci protokół – 4 str. (tekst na trzech); czwarty protokół – 4 str.;
2) pismo urzędników ze Ścinawy do króla Prus Fryderyka II z 26 IV 1745 r.
w sprawie złodziejki Marii Elżbiety Hampelin, 8 str., z pierwszej kartki
zachował tylko prawy margines ze śladem pieczęci lakowej, drugi arkusz
niewielkich rozmiarów, z datą 3 V 1748, 4 kartka z dużymi ubytkami; 3) pismo
urzędników z Głogowa do magistratu w Ścinawie z 3 V 1745 r., 4 str. (tekst
na jednej); 4) protokół z rozprawy sądowej (Actum Coram Judico Civico…)
z 14 V 1745 r. w 2 częściach: część pierwsza – 4 str. (tekst na dwóch); część
druga – 6 str. (tekst na trzech); 5) pismo magistratu Ścinawy do pruskiego
króla Fryderyka II z 15 V 1745 r. – 4 str., do 1 str. przyklejony niewielki arkusz
papieru; 6) pismo obrończe z 3 VI 1745 r. wraz z pismem skierowanym do
magistratu Ścinawy z 14 VI 1745 r.; 7) pismo króla do magistratu Ścinawy
z 14 VI 1745 r. – 4 str. (tekst na dwóch); 8) pismo magistratu Ścinawy do króla
z 26 VI 1745 r. – 8 str. (tekst na sześciu); 9) pismo do króla od Kolegium
Kryminalnego z propozycją ukarania sprawczyni 4-letnimi pracami domowymi
481
(?) z 18 VIII 1745 r. – 12 str.; 10) pismo króla do magistratu z 3 IX 1745 r.,
z propozycją, aby w wypadku niemożności skazania na prace domowe (?), winna został skazana na 4-letnie
roboty połączone z pobytem w twierdzy, 4 str. (tekst na dwóch); 11) pismo króla pruskiego do ścinawskiego
magistratu, w którym domagał się, aby więcej nie był angażowany w mało istotne sprawy, 4 str. (tekst na trzech);
12) pismo króla do ścinawskiego magistratu z 27 X 1745 r. – 4 str. (tekst na dwóch).

482. 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-
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Jaworskie podczas 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: 1500 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.

482

483

484

483. ŚWIERADÓW-ZDRÓJ. Liste / der / bei dem Mineral Brunnen / zu / Flinsberg / befindlichen Gäste / für

/ das Jahr 1812; lista gości przebywających w uzdrowisku Świeradów-Zdrój w 1812 r., sporządzona w
formie tabeli, w której odręcznie odnotowywano następujące informacje: liczbę porządkową (ostatnia
to 120), nazwiska, stanowiska, miejsce zamieszkania (goście pochodzili m.in. z Legnicy, Jeleniej Góry,
Wrocławia), termin przybycia i wyjazdu, uwagi; 12 nlb. str., st. db., oprawa miękka, broszurowa,
zabrudzona i poplamiona, grzbiet podniszczony; format folio; Cena: 800 zł

484. WILNO. List wysłany z Wilna 24 VIII 1833 r. przez Carla Eduarda von Eichwalda (1795-1876) –

z pochodzenia bałtyckiego Niemca, geologa, zoologa i paleontologa, profesora uniwersytetu
w Wilnie – do profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprosił Eichwalda na doroczne
spotkanie niemieckich przyrodników i lekarzy; autor wyjaśnia w nim, że z powodu nieprzewidzianej
przeszkody nie mógł wziąć w nim udziału, przesyła też swoje uwagi odnośnie Rosji i objaśnienia
pewnych wątpliwych fragmentów najstarszych greckich i rzymskich klasyków; rękopis w jęz.
niemieckim, z odręcznym podpisem Eichwalda; 2 str., st. db., drobne ubytki papieru w dole i przy
prawej krawędzi, nieznaczne rozdarcie, ślady złożeń; wymiary arkusza: ok. 205x255 mm; Cena: 400 zł

485. ZBROSŁAWICE (powiat tarnogórski). Zbiór dokumentów – w większości rękopiśmiennych,

częściowo drukowanych – z XVII i XVIII w., dotyczących wsi Zbrosławice, określanej w nich nazwą
niemiecką Broslawitz (wówczas pod rządami Habsburgów); obok dokumentów w jęz. niemieckim
teksty w jęz. staropolskim i czeskim – słowa słowiańskie mieszają się z niemieckimi, a nawet zwrotami
łacińskimi (zaczyna się od słów: We Imeno…); jest to zapis historii tego majątku na przestrzeni dwóch
wieków; figurują w nich różne znaczące postacie jak: Joseph von Bujakowsky (przedstawiciel rdzennie
śląskiej rodziny Bujakowskich, może chodzi o Jana Józefa, który ożenił się z Szarlottą von Gusnar und
Komorno, a zm. w 1763 r. pozostawiając córkę Mariannę), albo Anna Regis Gräfin v. Fernemont geb.
v. Czornberg; część z nich wystawiono w Brzegu; poszczególne dokumenty pochodzą m.in. z lat: 1655,
1656, 1695, 1731, 1744, 1752, 1754, 1762, 1764, 1765, 1766; ss. 442, st. sł., na części dokumentów znajdują
się pieczęcie lakowe (niekiedy tylko ślady po pieczęciach) lub tuszowe, niektóre karty ze śladami
wilgoci, poplamione, zabrudzone (zwłaszcza brzegi), rozdarte i luzem, pozaginane i ponaddzierane
krawędzie, część kart niezapisana, część usunięta, bez okładki – całość spięta papierowym grzbietem;
format 4o; Cena: 6900 zł
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486. ŻYWIEC, WIEDEŃ. Księga gości arcyksięcia Karola Stefana Habsburga (1860-1933) z żywieckiej

gałęzi dynastii, kandydata państw Trójprzymierza na króla polskiego; w księdze znajduje się ok.
1500 wpisów z lat 1910-1921; wpisy składane były w Żywcu, Wiedniu (pałac przy ul. Hauptstrasse
61) oraz na wyspie Lussin Grande na Adriatyku, gdzie Karol Stefan posiadał willę; łącznie 174 str.
(w tym 170 zapisanych), st. bdb., oprawa twarda, półskórek, z lekkimi przetarciami, grzbiet ozdobiony
tłoczeniami, brzegi kart barwione, ozdobne wyklejki; format 4o; niezwykle interesujący i unikatowy
dokument do dziejów Polski oraz rodziny Habsburgów z Żywca; Cena: 15 000 zł
W 1907 r. Karol Stefan ogłosił polskość swojej rodziny. Zebrał za to liczne pochwały od Polaków, wśród których
cieszył się dużą sympatią. Po złożeniu dymisji z funkcji admirała floty austro-węgierskiej często przebywał
w Żywcu. Posiadał tam ogromny majątek ziemski wraz ze słynnym browarem i dwoma zamkami. Utrzymywał
rozległe i bliskie stosunki z polską arystokracją, czego dowodem jest małżeństwo jego córki Renaty z Franciszkiem
ks. Radziwiłłem, czy córki Mechtyldy z Olgierdem ks. Czartoryskim.

Wpisy z księgi pokazują, z jak wieloma ludźmi z ówczesnej polskiej elity Karol Stefan utrzymywał ożywione
relacje. Do takich należał Jerzy hr. Mycielski (1856-1928), historyk sztuki, który pomagał wyposażyć w malarstwo rozbudowany zamek w Żywcu. Gościł także innych przedstawicieli tego rodu – Edwarda i Stanisława.
Często bywali również Ignacy Halka-Ledóchowski (1871-1945), późniejszy generał WP oraz jego brat Włodzimierz (1866-1942), generał zakonu jezuitów. Najczęściej z Polaków pojawiał się gen. Tadeusz Rozwadowski
(1866-1926) słynny z wojny polsko-bolszewickiej. Są kilkukrotne wpisy Adama hr. Tarnowskiego seniora
(1866-1940) i Zdzisława hr. Tarnowskiego (1862-1937), właściciela Dzikowa; Andrzeja Zamoyskiego (1852-1927)
z nieordynackiej linii właściciela dóbr na Spiszu i Podzamcza koło Garwolina, który czasami bywał ze swoim szwagrem Talleyrand-Périgord; z hrabiów Szembeków Józefa (1859-1929), właściciela Porecka i Słupowa
z synami Adamem i Aleksandrem; Alfreda Hake (1878-1945) z synami ze spolonizowanej rodziny Ślązaków
opolskich; Karola Lanckorońskiego (1873-1933), znanego kolekcjonera. Z Radziwiłłów Stanisława (1880-1920)
z berlińskiej linii, ordynata na Dawidgródku, Dominika z linii balickiej oraz Jana Oppersdorff-Radziwiłła
z Głogówka (1866-1948). Bywali też Dzieduszyccy: August (1844-1922) i Wojciech. Są wpisy Ignacego Potockiego (1889-1961) z linii łańcuckiej, późniejszego ambasadora; Adama Jędrzejowicza (1847-1924), byłego
ministra ds. Galicji; Jana Jędrzejowicza (1879-1944); Romana Małachowicza (1881-1959), późniejszego attaché w Kopenhadze; Dawida Abrahamowicza (1839-1926), Ormianina ze Lwowa z tzw. ugrupowania Podolaków; Franciszka Horodyskiego (1871-1935), którego urzekający obraz wisi w Żywcu; Tadeusza Fedorowicza
(1849-1919), Zdzisława Morawskiego (1859-1928), polskiego prawnika; Władysława Długosza, ministra
dla Galicji; Edwarda Likowskiego (1836-1915), arcybiskupa gnieźnieńskiego; Kazimierza Pochwalskiego
(1855-1940), który malował dla zamku w Żywcu; Leona Bilińskiego (1846-1923), rektora uniwersytetu lwowskiego i polityka galicyjskiego; Józefa Teodorowicza (1864-1938), arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego; Wacława Zaleskiego i Juliusza Twardowskiego, ministrów ds. Galicji przy rządzie cesarskim we Wiedniu;
Kazimierza Osiecimskiego-Hutten-Czapskiego; Artura Przyborskiego (1860-1948), feldmarszałka austriackiego polskiego pochodzenia. To tylko wybór, bowiem są tu jeszcze wpisy wielu innych ważnych Polaków.
Ale chyba najistotniejsze z punktu widzenia historii Polski są wpisy z początków 1918 r. Kandydatura Karola
Stefana na króla Polski była wśród Polaków bardzo popularna. Na tronie Polski widziała go również Rada
Regencyjna. Inicjatywę podjął Wilhelm II proponując Karola Stefana na króla Polski Januszowi ks. Radziwiłłowi.
10 I 1918 r. Kurier Lubelski donosił: Członkowie Polskiej Rady Regencyjnej przybyli w południe do Wiednia. Na dworcu
północno-zachodnim ozdobionym chorągwiami i emblematami o polskich barwach narodowych oczekiwał ich w zastępstwie
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cesarza arc. Rainer, oraz przydzieleni do służby honorowej poseł hr. Szechenyi i rotmistrz Bzowski Janota. Arc. Rainer
powitał jak najserdeczniej Regentów oraz prezydenta ministrów Kucharzewskiego w imieniu cesarza. Po przedstawieniu
panów ze świty i służby honorowej udał się orszak szeregiem cesarskich powozów osobistych i dworskich do zamku cesarskiego
(Hofburg), gdzie przyjął Dostojnych Gości wraz ze świtą główny mistrz ceremonii hr. Chołoniewski, odprowadził ich do
przeznaczonych dla nich pokoi. Na dziedzińcu Zamku cesarskiego zgromadziła się licznie publiczność witając żywo polskich
Regentów.
Kurier Lubelski nie napisał, że rozmowy toczyły się także z Karolem Stefanem. Odnośny wpis w księdze gości
mówi, że przyjmował całą delegację Rady Regencyjnej, a więc Jana Kucharzewskiego (1876-1952), który od
XI 1917 do II 1918 r. pełnił urząd prezydenta ministrów Królestwa Polskiego i w tej roli odwiedził Karola Stefana.
Razem z nim byli: ks. prałat Zygmunt Chełmicki (1851-1922), sekretarz Rady Regencyjnej; Olgierd Górka
(1887-1955), pracownik Biura Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu od 27 lipca 1917 roku; Janusz
Franciszek Radziwiłł (1880-1967), w 1918 roku dyrektor Departamentu Stanu w rządzie Jana Kantego
Steczkowskiego przy Radzie Regencyjnej; A. Okołowicz, radca ministerialny w Komisji Reformy Agrarnej;
Jerzy Tarnowski (1882-1934); Michał Rostworowski (1864-1940); kpt. Drewnowski, adiutant Rady Regencyjnej.
Stronę Stefana Karola reprezentował m.in. Władysław Roman Bzowski (1885-1945), wykładowca w Technicznej
Akademii Wojskowej Mödling pod Wiedniem, ożeniony z córką Wojciecha Kossaka.
Wpisy składali oczywiście również liczni przedstawiciele arystokracji austro-węgierskiej i europejskiej:
Freiherren und Ritter von Pálffy, Esterhazy, Nostitz, Windisch-Graetz, Liechtenstein, Pallavicini, Thun,
Uxkan, Auersperg, Pappenheim, Hohenzollern, Stolberg, Salm, Wurmbrand, Hoyos, Hohenlohe, Lobkowitz,
Hatzfeldt, Schönaich, Jedina-Palombini (to potomkowie J.H. Dąbrowskiego) oraz setki innych bardzo ważnych
osobistości tego czasu, w tym generałowie, ministrowie, admirałowie czy późniejszy regent Węgier, Miklós
Horthy. Widzimy także ambasadorów i dyplomatów z Turcji, Iranu, Japonii, Chin, Meksyku, Argentyny,
Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, a do pewnego czasu i z USA, Wlk. Brytanii, Francji, Włoch i Rosji.
Księga została zamknięta w 1918 r. Pożegnalny wpis złożył 12 VII 1921 r. Peter Woch de Araryos Marot, jak
sam o sobie napisał Kammer Diener KuK Hochzeit, czyli kamerdyner Karola Stefana. Na przedniej wyklejce został
zamieszczony miniaturowy portret syna Karola Olbrachta Habsburga (1888-1951) jeszcze w mundurze oficera
austriackiego i odręczny wpis Erzherzog Carl Albrecht.
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Sztambuch (łac. album amicorum), popularny do końca XIX w. pamiętnik, zbiór autografów przyjaciół
właściciela.

487 a, b, c
487. ELBLĄG, SZAWAŁD, GDAŃSK, CHOJNA, SZCZECIN. Sztambuch należący do Caroline Stabro;

zawiera 65 wpisów m.in. z Elbląga, Gdańska, Chojny, Szawałdu czy Szczecina; wpisy pochodzą z lat
1791-1806, na pierwszej str. dedykacja ręką samej właścicielki (Berlin, 3 II 1794); zawiera 7 pięknych
ilustracji akwarelą, gwaszem i tuszem; 172 ręcznie numerowanych str. (nie wszystkie zapisane),
st. bdb., piękna okładka (z niewielkimi przetarciami), skórzana z epoki, ozdobiona złoceniami, grzbiet
z szyldzikiem, złocone brzegi kart, wytłoczone na złoto nazwisko właścicielki C. STABRO oraz data
1792; format 8o; Cena: 1600 zł
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Ozdobny sztambuch Caroline Stabro, przedstawicielki bogatej rodziny mieszczańskiej, która wyemigrowała
z Elbląga do Berlina. Zawiera wpisy m.in. brata: Ernst Fried. Lud. Staberow (Berlin 1792), szwagierki: B. Staberow,
kuzynki i kuzyna o nazwisku Heitmann, a także ciotki Sophii Wilhelminy Schubert. Rodzina ta utrzymywała
nieprzerwane kontakty z przyjaciółmi i znajomymi pozostawionymi na wschodzie. Zaliczała się do nich ważna
rodzina von Roy rodem z Elbląga, znana ze swojej działalności kupieckiej – wpisy Petera Leopolda von Roy
oraz wielu żeńskich przedstawicielek rodu (w 1854 r. Jacob von Roy założył browar w Braniewie). Ponadto
również wpisy wielu członków rodziny Freissinet z Elbląga, rodziny aptekarzy Stein(e)dorf(f) z Liebenwalde, na
końcu wpis chirurga Ludwiga Wilhelma Cracaua z Prenzlau. To, czy wpis z 1800 r. z Berlina wyszedł spod ręki
Johanna Georga Siebera, znanego kompozytora czynnego w Paryżu (1738-1822) wymagałoby jeszcze ustalenia.

488 a, b, c, d
488. LEGIONY POLSKIE I ICH ELITA. Sztambuch legionisty polskiego, należący prawdopodobnie do

Witolda Ścibora-Rylskiego (wpis własnościowy na trzeciej karcie); zawiera 38 wpisów z lat 1915-1921,
składanych m.in. w Dęblinie, Grudziądzu, Opatowie czy pozycjach bojowych pod Kostiuchnówką;
ponadto 8 rys. różnymi technikami, w tym własnoręczne prace Kazimierza Sosnkowskiego,
czy Edwarda Rydza-Śmigłego, jak również wiersz własnej kompozycji znanego przed wojną aktora
Gustawa Cybulskiego; własnoręczne wpisy m.in. Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Sosnkowskiego,
Stanisława Świtalskiego, Jana Załuskiego, Józefa Gigiel-Melechowicza, Gustawa Cybulskiego,
Edwarda Rydza-Śmigłego, czy Mieczysława Norwid-Neugebauera (poniżej pełen wykaz); razem
30 kart wraz z dwoma zdjęciami niezidentyfikowanej kobiety; st. sł., ubytki, uszkodzenia, zabrudzenia,
oprawa skórzana z epoki ze złoceniami, poprzecierana, niektóre karty luźne, brzegi kart z ubytkami,
ale bez żadnego wpływu na czytelność właściwych wpisów; format 16d; Cena: 9 900 zł

Pełen wykaz wpisów: Józef Piłsudski – Grudzyny, 2 IV 1915; Kazimierz Sosnkowski, wpis wraz z własnoręcznym rysunkiem mogiły żołnierskiej (ołówek) – pozycje pod Kostiuchnówką 25 IV 16; por. M. KościeszaŁabędzki – Grudziądz, 20 I 1921; mjr Witold Ścibor-Rylski (1871-1926), ochotnik w II wojnie burskiej, legionista,
pułkownik piechoty Wojska Polskiego, pośmiertnie awansowany na generała brygady, prezes Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w USA – prawdopodobnie wpis własnościowy; adj. Michał Fuksiewicz
(1890-1940), służył w Pierwszej Kompanii Kadrowej, uczestniczył m.in. w zajęciu Kielc w VIII 1914, ofiara
zbrodni katyńskiej – Grudzyny, 2 IV 1915; Zygmunt Sulistrowski (1890-1921), służył w Pierwszej Kompanii
Kadrowej, uczestniczył m.in. w zajęciu Kielc w VIII 1914 – Grudzyny 2 IV 1915; pchor. Witold Bagniewski
(1891-1984), wpis wraz z rysunkiem konia na popasie (atrament) – Grudziądz, 21 XII 1920; Gottfried Lissak
z regimentu haubic polowych armii austriackiej (wpis po niemiecku) – Zegartowice, 4 IV 1915; Franz Ritter
z 10 pułku huzarów (wpis po węgiersku) – Mladá Boleslav, 11 VI 1915; por. Kovarik Karel (wpis po czesku) –
Mladá Boleslav, 11 VI 1915; chor. Stefan Tokarski (lub Kotarski), na pamiątkę walk pod Kostiuchnówką – Wołczeck,
20 XII 1915; Jan Naspiński (1894-1954), ppor. 6 pułku piechoty Legionów, dowódca Broni Pancernej Armii Poznań
we wrześniu 1939: W dniach utworzenia Rządu Narodowego niech żyje Wolna Polska – Dęblin, 24 I 1917; Irena Ircha
(przyjaciółka, narzeczona?), wpis wraz z rysunkiem lasu (akwarela) – Kielce 1919; A. Kłossowski, wpis wraz
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z rysunkiem starego miasta (ołówek) – Przemyśl, 13 IX 1917; sierż. Gustaw Nowosielski (1897-1940), odznaczony
Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej – Dęblin, 9 III 1917; Stanisław Świtalski (1890-1939), późniejszy
pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego – pozycja pod Opatowem, 4 I 1916; P. Hitzman – Kraków,
1 III 1915; F. Geberg, porucznik z 49 regimentu piechoty – Opatów, 23 II 1916; Kierle, porucznik regimentu
4/43 – Opatów, 23 II 1916; Klukmann, porucznik i kapitan regimentu 1/43 – Opatów, 23 II 1916; M. Weitzel,
kapitan z regimentu 4/43 – Opatów, 23 II 1916; Ernst Kucharski, porucznik regimentu 43, kompanii 7; por. Jan
Załuska (1889-1940), pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni
katyńskiej: (…) 2-im miesiącem od ukonstytuowania się Rady Narodowej, 5-tym miesiącem od Aktu 5 listopada, 21-ym od
oswobodzenia Warszawy! (…); W Dęblinie za „naszych” czasów „Iwanogrodzie” – Dęblin, 24 II 1917; Józef Kapuściński
– Ignaców (kwatery), rysunek przedstawiający róże, 6 IX 1915; Józef Gigiel-Melechowicz, płk piechoty Wojska
Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej – 23 XI 1916; Paul Urban, porucznik regimentu 4/43 – Opatów, 23 II 1916;
sierż. Gustaw Cybulski (1895-1931), znany przed wojną polski aktor, reżyser, scenarzysta, poeta, producent
filmowy, żołnierz Legionów Polskich, wpis wraz z wierszem własnej kompozycji – Dęblin, 27 I 1917; Edward
Rydz-Śmigły, wpis wraz z własnoręcznym rysunkiem róży (kredka) – pozycja p. Kostiuchnówką, 24 IV 1916; por.
Jan Januszewski – Warszawa, 10 I 1920; wpis zbiorowy: dedykacja Kochanemu komendantowi… wraz z rysunkiem
Wernyhory – symbolem odrodzenia Polski po rozbiorach (tusz, piórko); wpisali się m.in.: J. Wozimko, Stanisław
Meysenhälter (fotograf przybyły ze Lwowa), Romuald Kraśniewski, A. Małkowski, Stanisław Sienkiewicz, Jan
Krzyżanowski, J. Grabowski, Franciszek Obolewski, K. M. Jackowski – Dęblin, 24 I 1917; Irena Ircha – Kielce,
8 II 1916 (podwójny); ppor. Z. Majewski, ppor. Witold Schupp – Grudziądz 6 II 1921; Irena Ircha – Kielce, 8 II 1916;
Mieczysław Norwid-Neugebauer (1884-1954), generał dywizji Wojska Polskiego, minister robót publicznych:
W dniu spełnienia się idei Legionów – ogłoszenia Niepodległości – 5 XI 1916; Władysław Morasiewicz (1896-1992),
oficer sanitarny, uczestnik krwawych starć pod Nadwórną w 1914 r., gdzie został ranny oraz całej kampanii
wołyńskiej, z bitwą pod Kostiuchnówką włącznie, do końca życia szanowany lekarz, rysunek przedstawiający
chłopca grającego na skrzypcach (tusz): Kochanemu Komendantowi ku wspomnieniu przebytych walk nad Styrem;
podpis uszkodzony (kobiety), rysunek róży (akwarela) – Bydgoszcz, 15 V 1920; podpis trudno czytelny,
Nie blaguj legunie, rysunek całującej się pary (ołówek, akwarela).
489. MALBORK, KWIDZYN, STAŃKOWO. Sztambuch rodziny

Krause z Matule (Mothalen, obecnie w powiecie sztumskim)
w Prusach Wschodnich; wewnątrz liczne wkładki i ilustracje (odręczne, ale również kolor. akwf.), wpisy z lat 1824-1841; sztambuch należał do F.W. Krause (urodzonego 21 VII 1809 r. w gminie
Matule); st. db., na wyklejce odręczne dopiski, wyklejki marmurkowe, złocone brzegi kart, oprawa twarda, skórzana, z tłoczeniami i złoceniami, do tego marmoryzowana, miękka obwoluta, lekko podniszczona (zwłaszcza grzbiet), całość umieszczona
w tekturowym, mocno poprzecieranym etui; format 16d; BARDZO
CIEKAWE ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW POMORZA GDAŃSKIEGO,
UNIKAT! Cena: 2500 zł

Sztambuch w większości złożony z rękopiśmiennych wpisów osób
lubianych przez jego właściciela (Mein Stambuch sei gewidmet nur denen,
die ich liebe…), wpisy wykonywane m.in. w Kwidzynie, Malborku,
Prabutach i Stańkowie; łącznie 77 kartek z 54 wpisami; 9 akwareli:
1) alegoryczne postacie kobiece – wpis C.A.F. Wolffa, Kwidzyn 18 X 1824;
2) alegoryczny obraz przyjaźni – 2 postaci kobiece pod drzewem
489 a, b
w pobliżu strumienia, stanowiące ilustrację do wpisu Friedricha
Wilhelma Naudietha, Malbork 17 IV 1824; 3) róże i niezapominajki – wpis
Reinholda Vettera, Kwidzyn 5 XII 1824; 4) kolumna wśród drzew – wpis Carla Gottlieba Schencka, Kwidzyn
21 III 1826; 5) alegoryczna postać kobieca – ilustracja i wpis Eduarda von Billerbecka, Kwidzyn, 14 X 1824; 6) grecka
kolumna – autor wpisu nieczyt., IV 1826, na str. obok wpis G.H. Grossa, Prabuty 25 VI 1825; 7) odpoczywający
żołnierz – ilustr. i wpis C. Dietricha, Prabuty 6 VIII 1826; 8) czytający pustelnik – wpis Kallensee, Malbork
14 IV 1824; 9) antyczne budowle – wpis Emilie Gruenberg, Prabuty 4 VIII 1826; ponadto w sztambuchu
zamieszczono 4 kosmyki włosów, 2 kolor. akwf. (postać kobieca przy drzewie – wpis J.J.B. Klafta, Kwidzyn
19 VII 1826; księżyc w pełni nad kościołem – wpis Valentina Leopolda von Kolkowa, Kwidzyn 26 VII 1826),
jedwabna wstążka, wycinanka z kolorowego papieru (girlanda z kwiatów z wpisem Huldy Caroliny Pauline
Simson z Pastwy: Groß-Weide 1 IV 1831), haft, włożona koperta z lakowymi pieczęciami, wpisy: Fryderyka
Wilhelma Bendta, cioci M. Borowski, G. Kantera, C.L. Kasemanna, J.J.B. Klafta, W.F. Juliane Krause, Herm, Laura
i Louise Laudien (ze Stańkowa), C.W. Pinkert, Luise Reschke, Luise Theresia, Joh. Theod. Sass, R.W.A. Stoermer,
Aug. Tornwald; warto zwrócić uwagę zwłaszcza na wpis G.L.A. Borowskiego z 9 I 1824 (do Borowskich należał
gdański kupiec Johan Gottfrid Borowski od 1877 r. właściciel Stańkowa).
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490 a, b, c
490. RACIBÓRZ. Archiwum przyjaźni, specjalny rodzaj sztambucha stanowiącego rodzaj archiwum

zamieszkałej w Raciborzu rodziny Wagnerów i kręgu jej przyjaciół oraz bliskich znajomych
– znajdujemy wpisy członków tej rodziny, jak i osób utrzymujących z nią kontakty towarzyskie;
105 kartek z 75 wpisami; st. db., zabrudzenia i plamki, brzegi kart złocone, marmoryzowane
wyklejki, oprawa twarda, ozdobiona złoconymi wzorami, zabrudzona, zaopatrzona w tekturowe etui
(poprzecierane); format 16d; Archiv / der / Freundschaft; BARDZO CIEKAWE ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW
RACIBORSKIEGO MIESZCZAŃSTWA; Cena: 2500 zł
Sztambuch zawiera liczne ilustracje w tym: 10 kolor. miedz. z sygn. Riedla i 1 kolor. miedz. autorstwa Herzberga,
4 akwarele, 3 rys. ołówkiem, ponadto włożone 2 luźne kartki: jedna z kolor. miedz., druga z rys. cz.-b. (autorstwa
Ottona Reifelanda); przeważają wpisy rękopiśmienne z Raciborza (Ratibor) i Głubczyc (Leobschütz); oprócz tego
także ze: Studziennej i Ostroga (obecnie dzielnice Raciborza), Wrocławia (Breslau), Tarnowskich Gór (Tarnowitz),
Brzegu (Brieg), z lat 1813-1849, liczne wpisy autorstwa G.A. Wagnera (7 kartek) poświęcone jego dzieciom:
Wilhelmowi (An meniem Sohn Wilhelm… 1819), Theodorowi i Guido, córce Ernestine, dzieciom i wnukom:
Am Grabe bei meinem Sohn Guido (…) Am allerseelen Tage 1862; wpisy dla przyjaciół autorstwa E. Wagnera,
określonego jako: Candidat Pharmacie; nadto wpisy z kręgu przyjaciół autorstwa: Carla Arldta, M. Auera, Carla
Georga Doerrera, Jos. Halenckego z Regensburga, A. Hanckego, Harbiga Wundarzta, A. Hawranka, C. Kabitza,
Franza Kaminsky’ego, E.M. Kroba, Aug. Landerera, Ign. Lodzina, Gottfr. Luxa, Louisa Meyera, Carla Navratha,
F. Paletty, A. u. J.S. Pawlicka, Bernharda Potyka (określanego jako: Handlungsbeflissener), J. Rotha, Eduarda
Sambergera (określany po francusku jako tokarz: Tourneur), L.F. Schiertschena (Racibórz 1829), Carla Eduarda
Schluckwerdera z Lublińca (aus Löben), J. Schneidera, Aloisa Schwarza.

491. WOLNE MIASTO KRAKÓW, ŁYSZKOWICE, POZNAŃ,

WARSZAWA. Sztambuch należący do nieustalonego z nazwiska właściciela, najprawdopodobniej krakowskiego kupca z rozległymi kontaktami handlowymi na terenie zaborowej Polski; st. db., 5 kartek luzem włożonych do sztambucha,
odręczne dopiski na wyklejce, brzegi kart złocone, oprawa
twarda, ze złoceniami, dodatkowo okładka (grzbiet marmurkowy, zabrudzona, poprzecierana), całość umieszczona
w tekturowym etui (przetarcia); format 16d; tyt. z grzbietu:
Der / Freundschaf / heilig; Cena: 1950 zł
Sztambuch zawiera m.in. wpis Ernesta Günthera z Poznania,
znanego księgarza, którego rodzina wydawała Przyjaciela Ludu;
właściciel sztambucha mógł być dzierżawcą, po Kazimierzu
Girtlerze, dóbr Łyszkowice, od sióstr zakonnych; zwracają uwagę
kolorowe ilustracje: 2 akwarele przedstawiające widok z okna
i kwiatowy bukiet oraz miedz. kolor.: widok z Carlsbad (Ansicht
des Sprudels in Carlsbad); z wpisów na luźnych kartkach włożonych
do sztambucha na terenie Polski powstały: wpis w jęz. polskim
z Krakowa, z dnia 18 VIII 1835 r., dokonany przez Ludwika Classenz:
Wszystko zniszczyć potrafi / Czas lub przemoc dzielna / Przyjaźni ty
zostaniesz / Zawsze nieśmiertelna; wpis Heniricha Berndta, dokonany
w Krakowie 18 VIII 1835 r.; wpis Wilhelma Ohma – w odróżnieniu
od innych wpisów odręcznych, ten jest wydrukowany i z tekstem
w jęz. niemieckim i polskim: Semper lustig, nunquam traurig: / Trzeba
żyć na świecie / Recht sehr fleissig und erbaulich, / Wtenczas będziesz
w kwiecie / Zum Andenken an Deinem Freunde, Kraków, 14 VIII 1835 r.;
5 wpisów z Warszawy (z 5 V 1835 r. autorstwa Carla Weinnera;
z 28 IV 1835 r. autorstwa Edwarda Kauschena z Berlina; z 4 V 1835 r.

491 a, b, c
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autorstwa Carla Paupebacza ze Strzegomia; z 25 IV 1835 r. autorstwa Augusta Froma; z 25 IV 1835 r. autorstwa
Alexandra Kalscha z Berlina), 13 z Krakowa (m.in. dwa z VIII 1835 r.; dwa z 10 VIII 1835 r. – jeden z nich
autorstwa Wagnera; z 28 VII 1835 r. autorstwa Gustawa Hendicke z Berlina; z 19 VIII 1835 r. autorstwa Heinricha
Otto z Lubeki; z 19 VIII 1835 r. autorstwa Gottloba Heffnera; z 18 VIII 1835 r. autorstwa Eduarda Someriusa
z Elbląga; z 17 VIII 1835 r. autorstwa Ludwiga Hainsa; z 16 V 1835 r.), 5 z Łyszkowic (z 21 VII 1835 r.; dwa
z 11 II 1835 r. – jeden z nich autorstwa Adolfa Zieleka z Gdańska; z II 1835 r.; z 1835 r. autorstwa Johanna
Haenke), pozostałe m.in. z Drezna; jeden z wpisów w jęz. polskim, niedatowany i podpisany nieczytelnie: Ten co
nie wart przyjaźni / Nie wart żyć na świecie….; inne wpisy: bez daty i miejsca wpisu, autorstwa Ernesta Guenthera
z Poznania; bez daty i miejsca wpisu, autorstwa Friedricha Poppa z Kalisza.
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492. BERGER DE LONCHAMPS, JÓZEF, NAUKA / POŁOŻNICZA / PRZEZ

/ PYTANIA Y ODPOWIEDZI / PO FRANCUZKU NAPISANA, / a teraz
/ WYŁOŻONA PO POLSKU..., Wilno 1789, wyd. Drukarnia J. K. Mości
przy Akademii; 14 nlb. + 253 str., 1 rozkładana tablica, piękna welinowa
oprawa z epoki z bogatymi złoceniami grzbietu, złocone brzegi kart oraz
ozdobnymi wyklejkami (niewielkie otarcia); format 16d; Cena: 3400 zł
Bardzo rzadkie wydanie jednego z pierwszych polskich podręczników
położnictwa. Poświęcił je autor swoim nauczycielom z Uniwersytetu Wileńskiego, profesorom Józefowi Langmayerowi, Jakubowi Briotetowi i Janowi
Lobenweinowi. W przedmowie podaje, że celem jego dzieła jest ratowanie płci słabej
w czasie rodzenia. Znajdują się w nim także uwagi względem kobiet brzemiennych,
połóg leżących, i wychowania niemowląt z opisaniem sposobów unikania zagęszczonych
złych zwyczajów, z szkodliwego przesądu idących. Na str. przedtytułowej ręczny
dopisek Ex dono authoris M. D. Lassus.

492

Józef Berger de Lonchamps (1770-1812), ur. w Galicji, w 1789 r. jako celujący uczeń
powtarzał w Szkole Głównej Litewskiej łacińskie wykłady prof. Brioteta po polsku
dla towarzyszów kontuberni chirurgów w Wilnie. Był potem pomocnikiem
profesora anatomii Lobenweina, który objął katedrę po Briotecie. Doktoryzował
się z medycyny w 1799 r. Opuścił Wilno i zamieszkał w Mińsku Litewskim, gdzie
zajmował się praktyką lekarską. Zm. tamże (za: dr Witold Zygfryd Brauer w:
Archiwum historii i filozofii medycyny oraz historii nauk przyrodniczych, T. XIV).
493. BERLIN, GDAŃSK, POZNAŃ, WARSZAWA. RANGLISTE / der /

Königlich Preußischen Armee / für das Jahr 1798, wyd. Christian Friedrich
Himburg, Berlin 1798; 160 + LXIII + 9 nlb. str., st. db., rdzawe plamy, na
str. tyt. ślad wilgoci, okładka miękka i podniszczona (w dole niewielki
ubytek papieru, zagięcia narożników), z ozdobną bordiurą, grzbiet
z pęknięciami; format 16d; ZNAKOMITE ŹRÓDŁO DLA BADACZY
HISTORII WOJSKOWOŚCI; pokazuje jak sprawnie Prusacy potrafili
rozciągnąć swoją organizację militarną na ziemie polskie po III rozbiorze
Polski (od 1795 do 1798 r.); Cena: 2500 zł

493

Jeden z niemieckich roczników oficerskich, wydawanych co roku w latach 17131806 (potem ponownie od 1817), zawiera informacje dotyczące struktury armii
pruskiej w okresie pokoju (z podziałem na formacje i departamenty), pokazywał
zachodzące w kadrze oficerskiej zmiany personalne; rocznik z 1798 r. zawiera
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wiele informacji odnoszących się do funkcjonowania armii pruskiej na ziemiach ówczesnego zaboru pruskiego –
warto podkreślić, że 40% żołnierzy ówczesnej armii pruskiej to Polacy; w roczniku zamieszczono krótkie słowo
wstępne, przegląd treści (Uebersicht des Inhalts), następnie dane odnoszące się do poszczególnych oddziałów
z podziałem na inspekcje piechoty, m.in.: Pommersche Inspection von der Infanterie des Generallieutenants von Pirch
(na str. 32-33 dane na temat Regiment von Pirch (N. 22) z garnizonami w Stargardzie i Dąbiu), Westpreußische
Inspection von der Infanterie des Obristen v. Larisch (na str. 45-47 dane na temat Regiment v. Hanstein (N. 51)
z garnizonami w Gdańsku; na str. 47-48 dane na temat Regiment Graf zu Anhalt (N. 53.) z garnizonami w Toruniu,
Dobrzyniu nad Wisłą; na str. 48-49 dane na temat Regiment v. Manstein (N. 55) z garnizonami w Bydgoszczy,
Inowrocławiu, Gnieźnie, Grudziądzu; na str. 50-51 dane na temat Regiment v. Mosch (N. 54) z garnizonami
w Grudziądzu, Chełmnie, Kwidzynie; na str. 51-52 dane na temat: Regiment v. Reinhart (n. 52.) z garnizonami
w Malborku, Kwidzynie, Młynarach; na str. 52-53 dane na temat Regiment v. Langen (N. 17.) z garnizonami
w Gdańsku, Skarszewach; na str. 54-55 dane na temat Regiment v. Kalckreuth. (N. 4.) z garnizonami w Elblągu,
Pasłęku, Korniewie), Südpreußische Inspection von der Infanterie des Generalmajor v. Grevenitz (na str. 55-57 dane
na temat Regiment v. Crousaz (N. 39) z garnizonami w Poznaniu, Kaliszu, Stawiszynie; na str. 57-58 dane na
temat: Regiment v. Gärtringen (N. 37) z garnizonami we Wschowie, Lesznie, Rawiczu, Zdunach); Warschauer
Inspection von der Infanterie des Generalmajors von Ruts (na str. 59-60 dane na temat Regiment v. Lattorf (N. 31)
z garnizonami w Warszawie, Łęczycy; na str. 61-62 dane na temat: Regiment v. Rüts (N. 7.) z garnizonami w
Warszawie, Łowiczu; na str. 62-63 dane na temat Regiment von Kunitzky (N. 44.) z garnizonami w Warszawie,
Czersku; na str. 64-65 dane na temat Regiment von Thile (N. 46.) z garnizonami w Warszawie; na str. 65-66 dane
na temat Regiment v. Plotz (N. 42.) z garnizonami w Warszawie, Częstochowie); Oberschlesische Inspection von
der Infanterie des Gen. Lieut. Von Klinkowstrom (na str. 73-74 dane na temat Regiment v.d. Marwitz z garnizonem
w Nysie); Niederschlesische Inspection von der Infanterie des Gen. Lieut. Fürsten von Hohnelohe (na str. 78-79 dane
na temat Regiment von Fürsten von Hohnelohe z garnizonem we Wrocławiu); brygady fizylierów, m.in.: Erste
Warschauer Füsilierbrigade (Brigadier Ob. von Hinrichs), Zweite Warschauer Füsilierbrigade (Brigadier G. M. von
Polllitz), Oberschlesische Füsilierbrigade (Brigadier v. Anhlat-Pletz), Niederschlesische Füsilierbrigade (Brigadier Ob.
von Pelet); inspekcje kawalerii, m.in.: Pommersche Inspection von der Cavallerie des Generalmajors v. Strantz (na str.
122 dane na temat Reg. v. Katte. Dragoner (N. 4.) z garnizonami w Gorzowie Wielkopolskim, Dobiegniewie,
Barwicach), Preußische Inspection von der Cavallerie des Generallieutenants Grafen v. Kalckreuth (na str. 126 dane na
temat Reg. v. Truchsetz. Kürassier (N. 4.) z garnizonem w Warszawie; na str. 130-131 dane na temat Reg. v. Busch.
Dragoner. (N. 10.) z garnizonami m.in. w Przasnyszu, Mławie, Kolnie, Szczuczynie; na str. 133-134 dane na temat
Reg. v. Köhler. Husaren (N. 7) z garnizonami m.in. w Kutnie, Kowalu, Warcie, Kłodawie, Kole, Rawie, Szadku; na
str. 134 dane na temat Reg. v. Sutter. Husaren (N. 5.), z garnizonami m.in. w Wierzbołowie, Suwałkach; na str. 135
dane na temat Reg. v. Lebiwarh. Husaren (N. 10.), z garnizonami m.in. w Warszawie, Zelkach, Lipnie, Rypinie);
Oberschlesische Inspection von der Cavallerie des Generallieutenants v. Köhler (na str. 138-139 dane na temat Reg. Prinz
Eugen von Würtemberg Husaren (N. 4.) z garnizonami m.in. w Namysłowie, Ostrowie Wielkopolskim, Krzepicach,
Działoszynie, Pilicy; na str. 139 dane na temat Reg. V. Wolfradt. Husaren. (n. 6.) z garnizonami m.in. w Gliwicach,
Bytomiu, Strzelcach Opolskich, Ujeździe, Wodzisławiu Śląskim, Lublińcu, Czeladzi, Będzinie); Niederschlesische
Inspection von der Cavallerie des Generallieutenants v. Dolffs (na str. 141 dane na temat Reg. V. Dolffs, Kürassier (N. 1.)
z garnizonami na przedmieściach Wrocławia i w okolicznych wsiach; inspekcja artylerii (Artillerie-Inspection des
Generalmajors von Meerkatz), garnizony artylerii znajdowały się m.in. w Nysie, Grudziądzu, Kłodzku, Szczecinie
(dane z str. 152), Świdnicy, Wrocławiu, Głogowie, Kołobrzegu, Brzegu, Gdańsku (dane z str. 153); listę wyższych
oficerów korpusu saperskiego (Pontonier-Corps), z garnizonem m.in w Głogowie (str. 155); listę oficerów korpusu
inżynieryjnego; korpus kadetów; oddziały inwalidów (na str. 159 informacja o istnieniu kompanii inwalidów w
Twierdzy Wisłoujście koło Gdańska); lista oficerów sztabowych armii (w formie tabeli, w której wyszczególniono
kraj pochodzenia, dzięki czemu można ustalić, którzy oficerowie pochodzili ze Śląska, albo z Pomorza), ponadto
rejestr alfabetyczny oraz uzupełnienia i poprawki zamieszczane do 20 I 1798 r. (Nachträge und Berichtigungen zur
Rangliste bis zum 20. Januar 1798).
Jeden z najciekawszych fragmentów Rangliste…, to informacja z str. 146 o tym, że istniał w strukturze armii
pruskiej w końcu XVIII w. pułk tatarski (Tataren-Pulk, General-Inspecteur, gen. Lt. v. Günther), a jego garnizony
znajdowały się m.in. w Augustowie, Rajgrodzie i Lipsku. Idea stworzenia w ramach armii pruskiej oddziałów
tatarskich zyskała w XVIII w. wielu zwolenników – należał do nich wybitny przedstawiciel pruskich elit
Fryderyk Leopold Reichsfreiherr von Schrötter. Po III rozbiorze Polski podjął w sprawie utworzenia pułku
tatarskiego rozmowy z Januszem Tuhan Murzą Baranowskim (Tatarem, który był dotychczas pułkownikiem
wojsk polskich). Negocjacje okazały się skuteczne. W dniu 20 XI 1795 r. król pruski Fryderyk Wilhelm II wydał
rozkaz ustanawiający lekkokonny pułk tatarski jako część armii pruskiej. Dowodził nim Janusz Tuhan Murza
Baranowski, a wśród podległych mu oficerów było wielu członków jego rodu, w tym podpułkownik Jakub
Tuhan Murza Baranowski (w zestawieniu wymienia się też: Zachariasza Murzę Baranowskiego, Mustafę
Murzę Baranowskiego, Davida Murzę Baranowskiego, Aleksandra Murzę Baranowskiego, Józefa Murzę
Baranowskiego).
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494. FREDRO, ANDRZEJ MAKSYMILIAN. Monita / politico- / moralia / et icon / inge // niorum, wyd. Martin

Hermsdorff, Frankfurt nad Menem 1687; ozdobny frontyspis z panoramą miasta; 206 str., st. bdb.,
oprawa twarda, pergaminowa z epoki, ślady naklejek bibliotecznych, na str. tyt. i wyklejkach odręczne
adnotacje z epoki; format 16o; Cena: 650 zł
Dzieło o charakterze moralistycznym. Andrzej Maksymilian Fredro (1620-1679), marszałek sejmu zwyczajnego
w Warszawie (1652), poseł na sejmy, senator, kasztelan lwowski, wojewoda podolski. Teoretyk ustroju,
gospodarki i wojskowości, a także mówca i historyk.

495. GDAŃSK. Der Polnischen Bibliothec…, tom 2, pierwsze na ziemiach polskich czasopismo historyczne,

wydawane w Gdańsku w latach 1718-1719 przez Gotfryda Bogumila Lengnicha (1689-1774),
gdańskiego historyka, prawnika i syndyka miejskiego; wspólnie oprawione części VI-X; 378 + 8 nlb.
str., st. db./sł., brzegi kart barwione, rdzawe plamy, oprawa twarda, skórzana, z rozległymi śladami
kornika i przetarciami, grzbiet z pęknięciami i ubytkami skóry, uszkodzony grzbiet ze złoconym
tyt.: POLNISCHE / BIBLIOTHEC / 6 BIS 10 STUC; format 16d; Cena: 750 zł

Dedykacja dla władz miasta, w tym syndyka królewskiego miasta Gdańska i wstęp, w którym autor tłumaczył,
że studiujący są odpowiedzialni za swoje działania (Ich glaube daß die Studierenden für anderen verbunden seyn / den
Obern von ihren Verrichtungen Rechenschaft zu geben); w części VI przedmowa (Vorrede), datowana na 1 IV 1719 r.
oraz zarys historii polskiego państwa (Abriß einer Polnischen Reichs-Historie), z podziałem na dwa okresy;
w części VII kontynuacja zarysu historii (Fortsetzung des Abrißes einer Polnischen Reichs-Historie), z wyróżnieniem
na Periodus III, Periodus IV i Periodus V; w części VIII druga część kontynuacji zarysu historii polskiego państwa
(Zweite Fortsetzung des Abrißes einer Polnischen Reichs-Historie), z podziałem na okresy (Continuation des V. Periodi,
Periodus VI i Periodus VII); w części IX artykuł dotyczący odpadnięcia Prus Królewskich od krzyżackiego państwa
(Abfall der Preussen von den Kreutz-Herrn); w części X rozprawy zatytułowane: Aussrichtige Vorstellung / was es mit
der denen letzteren Polnischen Anforderungen gegen die Stadt Danzig vor eine Beschaffenheit habe… (na temat polskich
żądań wobec Gdańska) i Erläuterung des Preußischen Canonis..; na końcu rejestr najistotniejszych spraw: Register
der vornehmsten Sachen.
Gotfryd Bogumil Lengnich był autorem wielu znaczących prac historycznych, spośród których najważniejsza
była 9-tomowa Historia Prus Królewskich. Jego działalność polityczna nie zawsze była korzystna z punktu
widzenia polskiej racji stanu. Był rzecznikiem szerokiej autonomii Prus Królewskich. Jako luteranin uczestniczył
w toruńskim zjeździe dysydentów w 1767 r., w trakcie którego zawiązana została wspierana przez Rosję
konfederacja toruńska.
496. GŁOGÓW. Dokument dotyczący rozbudowy twierdzy głogowskiej, wystawiony w Głogowie

12 III 1741 r. przez Leopolda von Anhalt Dessau (1676-1747), generała-feldmarszałka pruskiej armii
(twórcy techniki musztry znanej jako pruski dryl); generał domagał się od mieszkańców Księstwa
Głogowskiego, dostarczenia materiałów niezbędnych do rozbudowy twierdzy głogowskiej; jęz. niemiecki; na verso dokument odnoszący się do zagadnień związanych z produkcją soli, wystawiony
II 1741 r.; st. bdb., drobny ubytek papieru; wymiary arkusza: 165x205 mm; Cena: 280 zł
Początki głogowskiej fortecy sięgają czasów wojny trzydziestoletniej. Prusacy, po opanowaniu Śląska w XVIII w.,
intensywnie ją rozbudowywali i przekształcili w twierdzę systemu Montalemberta. Powyższy dokument
świadczy o tym, że rozbudowa twierdzy została podjęta jeszcze przed zakończeniem I wojny śląskiej.

STARODRUKI

S trona;

125

497. GŁOGÓW. Wykaz (taksa) cen na produkty niezbędne do życia,

wprowadzony w Głogowie (mieście i twierdzy) 15 VI 1764 r. za aprobatą
władzy monarszej, decyzją burmistrza i rady miejskiej; ceny podane są
w pieniądzu srebrnym (In Silber Geld) z 1764 r., w pieniądzu elektorskim
(In Courant) z 1763 r. i w monetach (In Münzen) z 1763 r.; wykaz cen
obejmuje produkty żywnościowe (m.in. masło, mleko, ser, mąkę),
dniówkę (Tage Lohn), opłaty przewozowe (Fuhrlohn); 4 str., st. bdb., ślad
złożenia, drobne zabrudzenia na ostatniej str.; wymiary: ok. 200x325 mm;
Allerhöchst approbirte / TAXE / Nach welcher vom 15ten Junii 1764 an, / die
/ Lebens-Nothwendigkeiten / in / der Stadt und Vestung Glogau / bezahlet
werden sollen; Cena: 550 zł

498. GŁOGÓW, WROCŁAW, ŚWIDNICA, KAMIENNA GÓRA, JELENIA

GÓRA. Zbiór pruskich dokumentów odnoszących się do terenu Śląska,
powstałych w krótki czas po zajęciu Wrocławia wraz z większością
Śląska przez króla Fryderyka w 1741 r. w okresie wojen śląskich; część
większej całości; ss. 24 (numeracja str. od 45 do 68), st. db., część kart
osobno, bez oprawy; wymiary: 170x205 mm; Cena: 480 zł

497

Dokumenty numerowane od X do XXII, wytworzone w okresie od 4 III do
10 V 1743 r.; szereg zamieszczonych tu dokumentów wydano w Głogowie:
X) powiadomienie odnośnie akcyzy we Wrocławiu, Wrocław, 4 III 1743;
XI) powiadomienie o tym, jak powinna być ułożona suplikacja do królewskiego
majestatu i urzędów, wyd. Prusko-Królewska Wrocławska Izba Wojny i Domen,
Wrocław, 5 III 1744; XII) powiadomienie odnośnie przędzy i płótna odnoszące
się do Kochlic (?), 7 III 1743; XIII) notyfikacja sesji wrocławskiego wysokiego
sądu handlowego w budynku ratusza, wyd. Królewski Pruski Wysoki Sąd
Handlowy we Wrocławiu, 20 III 1743; XIV) powiadomienie o stworzeniu
w Głogowie 3 targów bydła, Głogów, 1 IV 1743; XV) zarządzenie skierowane
do wszystkich urzędników głogowskiego departamentu zajmujących się
akcyzą i cłem, że za każdą sztukę wołowiny jaką śląscy kupcy na polskich
498
targach bydła zakupią należy zażądać 5 talarów, wyd. Prusko-Królewska
Głogowska Izba Wojny i Domen, Głogów, 9 IV 1743; XVI) powiadomienie odnośnie spedycji towarów kupców
w Głogowie, wyd. Prusko-Królewska Głogowska…, 18 IV 1743; XVII) patent wydany z powodu przyszłego
zarządzenia o kontrybucji w dobrach Księstwa Śląskiego i inkorporowanego Hrabstwa Kłodzkiego, Głogów,
23 IV 1743; XVIII) powiadomienie odnoszące się do poczty jadącej z Wrocławia przez Świdnicę i Kamienną
Górę do Jeleniej Góry, wyd. Prusko-Królewska Wrocławska…, 25 IV 1743; XIX) nowy cennik nowo przewożonej
między Wrocławiem, Świdnicą, Kamienną Górą i Jelenią Górą poczty; XX) notyfikacja obniżki o połowę ceł
na bydło na śląskich targach bydła, wyd. Prusko-Królewska Wrocławska…, 26 IV 1743; XXI) odnowiony
i zaostrzony edykt odnośnie traktowania obcych tkaczy w suwerennym Księstwie Górnego i Dolnego Śląska,
wyd. Prusko-Królewska Wrocławska…, 9 V 1743; XXII) zarządzenie porządkowe dla magistratów odnośnie
pustek, wyd. Prusko-Królewska Wrocławska…, 10 V 1743.
499. GNIEZNO, MERSEBURG. HAHN, GEORG; THIETMAR Z MERSEBURGA, HISTORIA MARTIS-

BURGICA / Darinnen / Chronica / DITMARI, Bischoffs zu Marssburg…, wyd. Henning Grossen, Lipsk
1606; wartość dzieła bardzo podnoszą liczne cz.-b. drzew. (portrety i herby); 18 nlb. + 762 + 16 nlb.
str., st. db., na str. przedtyt. odręczna notatka z epoki, nieaktualne pieczęcie własnościowe (ZE ZBIORU / JANA SAS ZUBRZYCKIEGO), w dole kilku początkowych str. ślad wilgoci, nieznaczne zabrudzenia, miejscami zaplamienia, oprawa twarda, skórzana, zabrudzona i poplamiona, nieznaczne przetarcia krawędzi, w dole grzbietu zatarty odręczny dopisek; format 4o; BARDZO RZADKIE I CENNE!
Cena: 4900 zł
Zbiór niemieckich kronik dotyczących w różny sposób dziejów Merseburga, z których najcenniejsze jest
niemieckie wydanie (oryginał został napisany po łacinie) Kroniki Thietmara z Merseburga (975-1018) – jej autor,
jako biskup merseburski orientował się znakomicie w sprawach Europy Środkowej, zwłaszcza w stosunkach
między państwem niemieckim a polskim; TO NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO HISTORYCZNE DO POZNANIA
DZIEJÓW POLSKI POD PANOWANIEM MIESZKA I i BOLESŁAWA CHROBREGO, należy jednak pamiętać,
że to dzieło tendencyjne, niechętne ludom słowiańskim, na co wpływ miała historia rodziny Thietmara (przodek
kronikarza, Lotar von Walbeck, zginął w bitwie z Redarami w 929 r.); księga rozpoczyna się od tekstów
napisanych przez autorów nowożytnych: słowa wstępnego (Vorrede) Georga Hahna i Vorrede an den guthertzigen
Leser, gdzie wspomniano o Bolesławie Chrobrym i jego spotkaniu z Ottonem III; następnie zamieszczono
tłumaczenie oryginalnego tekstu dzieła CHRONICA / Bischoff Dittmars zu Merzsburg – dzieło to podzielone zostało
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na 8 ksiąg, w których mowa m.in.: o roli żony Mieszka I, Dobrawy i jej zasługach dla pozyskania Mieszka I dla
wiary chrześcijańskiej (na str. 91 kronikarz pisał o niej bardzo pochlebnie), o bitwie pod Cedynią z 24 VI 972 r.,
w której uczestniczył ojciec kronikarza, Zygfryd von Walbeck (str. 34), o śmierci Mieszka I i początkach panowania
jego syna Bolesława (str. 93), Zjeździe Gnieźnieńskim z 1000 r. (str. 85-86), szeroko opisano wydarzenia związane
z wojną polsko niemiecką z lat 1002-1005, zakończoną zawarciem pokoju w Poznaniu (str. 140-141), kolejną
wojną polsko-niemiecką z lat 1007-1013, zakończoną pokojem w Merseburgu (str. 221) oraz ostatnim konfliktem
zbrojnym pomiędzy Bolesławem Chrobrym, a cesarzem Henrykiem II Świętym – tutaj mowa m.in. o oblężeniu
Niemczy, o której obrońcach niechętny Słowianom kronikarz pisał z uznaniem, jako ludziach wytrwałych
i przezornych, którzy naprzeciw walczącym po stronie cesarza pogańskim Wieletom wznieśli krzyż święty (str.
228); negocjacje pokojowe poprzedzające ostateczne zawarcie pokoju w Budziszynie opisał w ostatniej księdze
(str. 239-240); oprócz kroniki Thietmara (str. 1-264), w tomie zamieszczono: CHRONICA. Von dem Löblichen,
Thewren Helde, Grauen Wiprechten zu Gröitzsch in Meissen, folgends Marggraffen zu Lausitz und Burggraffen zu
Magdeburg (dzieło dotyczące Wiprechta II z Grójca, czyli Wiprechta von Groitzsch, ur. ok. 1050, zm. 1124,
hrabiego Balsamgau i Groitzsch, od 1123 r. margrabiego Marchii Miśnieńskiej i Marchii Łużyckiej); CHRONICA
Von des Durchleuchtigen Hochgeborenen Fürsten… pióra Johanna Garzona (dzieło dotyczące przedstawicieli
dynastii Wettinów: Fryderyka I Dzielnego, ur. 1257, zm. 1323, landgrafa Turyngii, margrabiego Miśni, palatyna
saskiego i Dytryka zwanego Diezmannem, ur. 1260, zm. 1307, margrabiego Łużyc 1288-1303, landgrafa Turyngii
do 1298); Chronika und Antiquitates des alten Keiserlichen Stiffts der Römischen Burg Colonia unnd Stadt Marsburg an
der Sala pióra niemieckiego prawnika i historyka Ernsta Brotuffa (dzieło dotyczące historii Kolonii i Merseburga);
pracę kończy indeks.

499
500. GWAGNIN, ALEKSANDER, SEJM I RP, SARMATIAE / EVROPEAE / DESCRI- // PTIO. QUAE

REGNVM PO- // LONIAE, LITVANIAM, SAMOGITIAM, / RVSSIAM, MASSOVIAM, PRVSSIAM,
POMERA- // NIAM, LIVONIAM, ET MOSCHOVIAE, TARTARIAEQUE / partem complectitur […], wyd.
Bernhard Albin, Spira 1581; wewnątrz liczne drzeworyty (w tym duże, całostronicowe przedstawienie
sejmu polskiego ze Stefanem Batorym, herby Królestwa Polskiego i Litwy oraz poszczególnych ziem,
portrety królów polskich i wielkich książąt litewskich), rozkładana tablica z drzewem genealogicznym
królów polskich; 4 + 119 + 7 kart, st. db., ślady wilgoci, na wewnętrznych częściach oprawy ślady kornika,
oprawa twarda, pergaminowa z epoki z tłoczeniami (niewielkie ubytki i zaplamienia); format 4o;
Cena: 19 900 zł

Obszerne dzieło historyczno-geograficzne poświęcone Polsce, Litwie oraz innym krajom należącym do Sarmacji
Europejskiej, jak nazywano wówczas wielką przestrzeń życia i interesów Rzeczypospolitej. Prócz krótkiego zebrania
kroniki polskiej, do Henryka Walezyusza idącej, którą wypisał z Miechowity i Kromera, mamy tu: […] wywód narodu
sarmackiego, opisanie Polski, trafny i ciekawy opis obyczajów i zwyczajów, wywód narodu Litewskiego, […] opisanie Litwy,
ziem ruskich, ziemi pruskiej, gdzie skreślił kronikę wielkich mistrzów krzyżackich i położył rok założenia każdego miasta
pruskiego […], ziemi inflanckiej, gdzie mówi o wojnie inflanckiej i jej powodach. Opis ziemi moskiewskiej […] wyjął po
większej części z dzieła Anglika Jenkinsona, który był całe państwo rosyjskie objechał i dotarł za morze kaspijskie, aż do
Turkiestanu. Na koniec opisuje ziemie tatarskie, […] ziemię węgierską, […] każdy opis jeograficzny kroniką tego narodu
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lub opisem poprzedzając. Prócz tego znajduje się tu opis obrządków przy koronacji królów polskich. Dzieło to i dzisiaj
z pożytkiem i przyjemnością się czyta (M. Wiszniewski, Historia…). Jest to pierwsza książka tak obszernie traktująca
o historii Litwy. Na szczególną uwagę zasługuje duży, całostronicowy drzeworyt przedstawiający sejm polski
ze Stefanem Batorym na tronie (któremu Gwagnin dedykował niniejsze dzieło). Drzeworyt ten, wykonaniem
współczesny życiu autora i powstaniu dzieła, możemy potraktować jako przedstawienie bardzo wiarygodne
(Wiszniewski). Oprócz tego dzieło mieści wiele portretów królów polskich i wielkich książąt litewskich.
Te ostatnie, choć w większości fantazyjne, z uwagi na swój wdzięk weszły w kanon litewskiej kultury i do dzisiaj
używane są w litewskich podręcznikach szkolnych. Praca Gwagnina zdobyła wielką popularność w Europie –
jeszcze przez dziesięciolecia miała kształtować świadomość na temat Rzeczypospolitej i jej sąsiadów.
Aleksander Gwagnin (1534-1614), ur. w zubożałej, włoskiej rodzinie szlacheckiej, wyemigrował do Polski
i w 1561 r. został przyjęty przez Zygmunta Augusta do wojska polskiego z polecenia wojewody ruskiego, Mikołaja Sieniawskiego jako specjalista od obrony i zdobywania twierdz. Mężnie sprawował się na wojnie inflanckiej
pod hetmanem Chodkiewiczem oraz na wołoskiej i moskiewskiej za Stefana Batorego. Otrzymał polski indygenat
i przez 18 lat dowodził twierdzą witebską jako rotmistrz, pracując jednocześnie nad Sarmatiae Europeae descriptio.

500 a, b
501. HOZJUSZ, STANISŁAW, DIALOGVS, / Das ist, / Ein freundlichs

Ge- // sprech zwoer Person, von den drey / wichtigen puncten und stücken
unserer / Heyligen Christlichen Religion, so itzunder / ohn underlass
getrieben, und von vielen zuerläuben be- // gert werden, Nemlich, Ob
Man die Leyen under den / beyden gestalten Communiciren, den Priestern
unnd / Geystlichen Weiber geben und die geheymnussen / des Glaubens
in bekanter Sprach verhandlen / und dem gemeinen Man fürtragen solle,
wyd. Franz Behem, Moguncja 1578; 91 nlb. kart, st. db., oprawa
kartonowa z XIX w. (zaplamienia), 2 ostatnie karty z ubytkami
tekstu, zaplamienia, zagięcia narożników; format 16d; Cena: 1450 zł
Rzadki druk, którego nie wymienia ani starsza (J. Umiński), ani nowsza
literatura (K. Prokop, J. Kalinowska) dotycząca Hozjusza. Bez wątpienia
jest to przekład niemiecki dzieła kardynała Rozmowa o tym: godzi li się laikom
kielicha, księżej żon dopuścić, a w kościelech służbę bożą językiem przyrodzonym
sprawować. Jest jednak o rok wcześniejszy niż tradycyjnie podawany
jako przekład Drei christliche Gespräch…, byłby zatem tłumaczeniem
pierwszym.
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502. KORYCIŃSKI, ANDRZEJ, PERSPECTIVA / POLITICA / Regno

Poloniae / elaborata / per quam, quid et qualiter, Regibus et Regno pro// spiciendum sit: de longe, tanquam de proximo / facile cognosces. /
AUTHORE / ANDREA de PILCA / Corycinio Castellano vislicensi, opus
/ posthumum secunda jam vice / impressum, wyd. Johann Heinrich
Fischer, Gdańsk 1698; 150 str., st. bdb., oprawa twarda, pergaminowa
z epoki, na karcie tyt. nieaktualny wpis własnościowy z 1720 r.,
nieznaczne zabrudzenia i zażółcenia, ślady kornika; format 8o;
Cena: 2400 zł

Obszerne dzieło gospodarczo-polityczne, dedykowane bratankowi autora, Stefanowi Korycińskiemu (1617-1658), późniejszemu kanclerzowi wielkiemu koronnemu, który towarzyszył Janowi Kazimierzowi na wygnaniu
śląskim. Traktat ten, wydany już pośmiertnie, został opracowany na podstawie dzieł historyków polskich i obcych i miał za zadanie ułatwić bratankowi orientację w sytuacji politycznej w kraju. Stanowi osobliwą syntezę historyczno-ustrojową o bardzo różnorodnej treści, zawiera rozdziały
502
m.in. o początkach Królestwa Polskiego, genezie urzędu wojewody, wolnej elekcji, Tyberiuszu i Gajuszu Grakchach oraz ich związków z Polską (sic!), założeniu Krakowa przez Kraka
(Grakcha), czy przekład łaciński wiersza Kaspra Miaskowskiego Herkules słowiański.
Andrzej Koryciński z Pilicy i Korytna, h. Topór (ok. 1580-1652), poseł na sejmy, kasztelan wiślicki, uczony humanista i łacinnik. Był drugim synem Mikołaja, żupnika krakowskiego i Barbary Prowanówny. Studiował wraz
z bratem Krzysztofem w Würzburgu i Ołomuńcu. Posłował z województwa sandomierskiego na kilka sejmów
w latach 1626, 1629, 1631, 1637 i 1648. Obstawał za prawami Akademii Krakowskiej w sporze z jezuitami. Deputat
do Trybunału Skarbowego w Radomiu. Na sejmie w 1637 r. zabrał krytyczny głos w sprawie najpierw koekwacji
podatków, piętnując opieszałych Litwinów, przemawiał także za uchwaleniem ceł morskich dla Rzeczypospolitej.
W 1632 r. został starostą żywieckim. W 1637 r. Władysław IV mianował Korycińskiego, dotychczas swojego dworzanina, chorążym sandomierskim. W 1645 r. wszedł do Senatu jako kasztelan wiślicki. Autor mowy pogrzebowej
na cześć królowej Anny Austriaczki In obitum Serenissimae Annae Austriacae Poloniae Sueciaeque Reginae oratio (1600).
503. KRAKÓW, WIELICZKA, ŚWIDNICA, WROCŁAW. KORWIN,

WAWRZYNIEC, Hortulus Elegantiarum Magistri / Laurentii Corvini
Novoforensis. / Partim ex Marci tullii Cicero- // nis surculis: partim ex suo
germi- // ne consitus. In cuius fine describi // tur Cracovia Polonie Metropo// lis carmine Saphico, wyd. Wolfgang Stöckel, Lipsk 1507; 28 nlb.
kart, na karcie tyt. drzew. cz.-b. wyobrażający ogród, egzemplarz
zszywany, bez okładki, ślady zawilgocenia na obrzeżach kart;
format 4o; Cena: 5900 zł

Ogródek wytworności oraz oda saficka o Polsce, jej stolicy Krakowie
i salinach wielickich z dedykacją dla studentów Akademii Krakowskiej.
Ów ogródek (hortulus), to podręcznik stylistyki łacińskiej, zawierający
wskazówki poprawnego, eleganckiego pisania. Wydawnictwo stanowiło
odpowiedź na wymóg epoki renesansu, w której uczeni humaniści stawiali
sobie za cel upodobnienie swojego stylu do łaciny starożytnych. Prąd ten
dotarł również do Polski. Wawrzyniec Korwin posłużył się sprawdzoną
już przez poprzedników metodą dydaktyczną: nieprawidłowym,
503
topornym konstrukcjom łacińskim przeciwstawiał wytworne fragmenty
z łaciny klasycznej, przede wszystkim cycerońskiej. Na tych przykładach mieli uczyć się studenci Akademii
Krakowskiej, a sam żmudny proces Korwin porównuje do pielęgnacji ogrodu. Ta popularna wówczas metafora
znajduje również wyraz w alegorycznym przedstawieniu ogrodu na karcie tytułowej – owoce zbiera dopiero
dojrzały mistrz, podczas gdy uczeń z pokorą klęczy. Korwin próbował swoich sił nie tylko w teorii stylistyki,
ale i w praktyce. Do podręcznika dołączył odę saficką o Polsce i jej stolicy Krakowie własnego autorstwa.
W tym pochwalnym utworze znajduje się pierwsze poetyckie przedstawienie salin wielickich (20 wersów):
[…] Z jej skrytych ciemni wyrastają solne | Gorzkawe skały, a na światło dzienne | Szybko je kręcąc się ciężarem wlecze
| Wielki kołowrót | Pocą się skryte tej jaskini szpary | Strugą wiecznego źródła, a ta znowu | Sól czystą ścina, kiedy
ją gorącym | Ogniem podgrzewać […] (tłum. J. Łanowski). Czy to tę odę przedstawił na turnieju poetyckim,
w którym uczestniczył podczas uroczystości weselnych króla Zygmunta Starego i Bony w 1518 r.?
Wawrzyniec Korwin (ok. 1470-1527), humanista, poeta nowołaciński, pedagog, geograf, pisarz miejski, miłośnik
filozofii neoplatońskiej, autor podręczników; w latach 1489-1494 wykładał na Akademii Krakowskiej, w której
do jego uczniów zaliczał się Mikołaj Kopernik. W 1494 r. przybył do Świdnicy, gdzie piastował urząd rektora
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szkoły parafialnej, a w 1495 r. został również pisarzem miejskim. Od 1496 r. był rektorem szkoły św. Elżbiety
we Wrocławiu. Tam zorganizował przedstawienia dwóch starorzymskich komedii, które uważa się za pierwszą
recepcję na północ od Alp. W 1506 na zaproszenie Mikołaja Kopernika wyjechał na dwa lata do Torunia.
W 1508 powrócił do Wrocławia. W 1522 stanął po stronie reformacji.

504

505

506

504. LITWA, LWÓW. Fragment XVI-wiecznego niemieckiego dzieła z jednym z najstarszych opisów

Litwy i Lwowa, pochodzi z dzieła Sebastiana Münstera, Cosmographia Beschreibung aller Lender durch
Sebastianum Munsterum in wölcher begriffen. Aller Völcker Herrschafften Stetten vnd namhafftiger flecken
härkömen: Sitten gebreüch ordnung glauben secten und hantierung durch die ganze welt und fürnemlich teütscher
nation, wyd. Henric Petri, Bazylea, ok. 1545, z księgi IV (Das Vierdte Buch), poświęconej północnej
i wschodniej Europie; w części poświęconej Litwie (Von der Littaw) zawarto wzmiankę o jej historii
(m.in. o tym, że Władysław Jagiełło zasiadł na tronie Polski), charakterystykę Żmudzi (Samogetia)
i niektórych miast, w tym Nowogrodu (Republika Nowogrodzka w latach 1389-1392 oraz 1407-1412
była lennem Królestwa Polskiego, a od 1470 r. znajdowała się w unii personalnej z Wielkim Księstwem
Litewskim – do 1478 r., kiedy Iwan III Srogi wcielił ją do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego); dalej
znajdują się partie tekstu poświęcone ziemiom ruskim (Podole), państwu moskiewskiemu, Slawonii
i Dalmacji oraz Polsce (Von dem Polande); zwracają uwagę cz.-b. ilustracje do tekstu, a zwłaszcza
przedstawienia: Pogoni, alegorii Litwy, sceny z Nowogrodu, mieszczki lwowskiej i herbu Lwowa;
6 luźnych kart, st. db., drobne rozdarcia i ubytki papieru na brzegach kartek, drobne zabrudzenia,
kartki miejscami pożółkłe; wymiary kart: ok. 220x355 mm; Cena: 900 zł

505. NOWA SÓL, WROCŁAW. 2 dokumenty: 1) dokument wystawiony we Wrocławiu 13 V 1743 r.

przez Königl. Preußis. Breßlauische Krieges und Domainen-Cammer, instrukcja dla służb policyjnych
i celnych we wrocławskim departamencie Księstwa Śląskiego; 2) dokument wystawiony w Głogowie
18 V 1743 r. przez Königl. Preußis. Gloganische… zezwala osadnikom na korzystanie z przywilejów
w Nowej Soli, np. farbiarze zakładający na własny koszt zakłady farbiarskie otrzymają dogodną lokalizację (bequeme Bau-Stellen) z dostępem do płynącej wody (am flissenden Wasser) i przez 10 lat dostęp do drewna na opał; 16 str., st. bdb., kartki osobno; wymiary: 170x205 mm; CIEKAWE ŹRÓDŁA
HISTORYCZNE DO BADAŃ NAD PROCESEM INKORPORACJI ŚLĄSKA DO PRUS; Cena: 380 zł

506. POMORZE, SZCZECIN. FAMAE POSTHUMAE ET IM // MORTALI GLORIAE / GUSTAVI / ADOLPHI,

/ SUECORUM, GOTHORVM, / VANDALORUM &C. / Regis & Incomparabilis / Herois / Consecratum /
à Musis Stetinensibus, wyd. David Rhetius, Szczecin 1633; 24 nlb. karty, st. db., bez oprawy, lekkie
zabrudzenia, brunatne plamki; format 16d; Cena: 550 zł
Rzadki druk szczeciński z oficyny Rhetiusa. Został wydany na okoliczność śmierci Gustawa Adolfa w bitwie
pod Lützen i zawiera szczegółowy opis jego dokonań, w tym przebieg wojen przeciwko Rzeczypospolitej oraz
kampanii pomorskiej, wskutek której podporządkował sobie całe księstwo. Obok części dokumentacyjnej
zamieszczono również utwory żałobne autorstwa wybitnych szczecińskich teologów protestanckich: Reutziusa,
Schultetusa, Cramera i Eichstaedta.
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507

508

509

507. POZNAŃ. WYSOCKI, WOJCIECH, Defensio pro libris de purgatorio / ILLVSTRIS- // SIMI ROBERTI

CAR- // DINALIS BELLARMINI / a RHETORIBVS POSNANIEN- // sibus aduersus Rabulam Vitebergen- //
sem & Lithuanum Ministrum suscepta. / Orationes 4 et totidem Colloquia comprehendens…, wyd. Officina
Typographica haeredum loannis Volrabi, Poznań 1602; w tyt. jest odwołanie do kardynała prezbitera
św. Roberto Francesco Bellarmino (1542-1621), włoskiego jezuity, inkwizytora i doktora Kościoła, który
nadzorował proces i egzekucję na stosie Giordana Bruna; dzieło broni katolickiej nauki o czyśćcu;
rozpoczyna się od wierszy skierowanych przeciwko heretykom, autorstwa poznańskich studentów
(Joannis Cossi, Andeas Szuldrski, Iacobi Golemovvski), następnie zamieszczono 4 mowy (ORATIO
PRIMA, ORATIO SECVNDA, ORATIO TERTIA, ORATIO QVARTA), na koniec kolokwia retoryczne
(MINISTER DELIRANS / Seu. / COLLOQVI- // VM RHETORVM) – pierwsze w formie dialogu
między Stanisławem, Albertem i Hiacyntem, drugie w formie dialogu między Albertem, Zygmuntem
i Florianem, trzecie w formie dialogu między Stanisławem, Florianem i Marcinem; 386 + 16 nlb. str.,
st. sł., rozległe ślady wilgoci, na tylnej wyklejce ubytek papieru, oprawa twarda, skórzana, na grzbiecie
odręcznie data 1602; format 16d; Cena: 1500 zł

508. ŚLĄSK. Schlesischer Zustand / Das ist / Acta und Schrifften / so nach der Böh- // mischen Niderlag wegen

der Schlesier und an- // derer Länder, zwischen etlichen Potentaten ab- // gangen, als…, wyd. 1621; rzadka
broszura pochodząca z wczesnego okresu wojny 30-letniej, stanowi zbiór aktów prawnych i pism
z okresu, kiedy po klęsce czeskiego buntu przeciwko Habsburgom dotychczasowy król Czech (Król
Zimowy) Fryderyk V schronił się we Wrocławiu: pierwsze z pism to jego propozycja skierowana
do śląskich książąt 12 XII 1620 (Proposition König Friderichs etc. an die Schlesischen Fürsten und Ständt,
den 12. Decemb. 1620. gethan); inne dokumenty to m.in.: propozycja króla Fryderyka do Ślązaków
z 23 XII; patent odnoszący się do problemu opłacania się przez księstwa śląskie żołdakom (Soldatesca),
tekst odnoszący się do stosunków pomiędzy księstwami śląskimi, a cesarzem i Saksonią, pismo
Gabora Bethlena (księcia opolskiego i raciborskiego w latach 1622-1625 oraz przywódcy powstania
antyhabsburskiego na terenie dzisiejszej Słowacji) do Morawian z 8 I 1621 r. (Copey Schreibens, welches
der Bethlen Gabor, an die Stände in Mähren, sub dato 8. Januarij 1621. gethan); 34 str., st. sł., broszura
zszywana, bez oprawy, miejscami ślady wilgoci, część kart przycięta, rozdarcia na linii szycia, lekkie
zabrudzenia; format 16d; UNIKALNE ŹRÓDŁO DO POZNANIA HISTORII ŚLĄSKA W XVII W.;
Cena: 900 zł

509. ŚWIĄTKOWSKI, MARCIN, PRODROMVS POLONVS / ERVDITAE VERITATIS / SEV / TRACTATVS

/ DE / DIGNITATE ET VTILITATE / IMPEDIMENTIS ET SVBSIDIIS / SEDIBVSQVE / SCIENTIARVM
/ REI LITERARIAE / PROMOVENDAE / CAVSA / EX OCCASIONE / ELECTI REGIS / POLONIAE /
EX / DIVERSIS AVTHORIBVS / CONCINNATVS / PER / M. MARTINVM SWIATKOWSKI / AA. LL.
ET PHILOSOPHIAE DOCTOREM / ECCLESIAE COLLEGIATAE SCARBI- // MINENSIS CVSTODEM,
wyd. Johann Ernst Meyer, Berlin i Wrocław 1765; 444 str., st. bdb., oprawa twarda, kartonowa z epoki
(niewielkie obtarcia grzbietu i narożników), brzegi kart barwione; format 8o; Cena: 1500 zł
Dzieło dedykowane Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu z okazji wyboru na króla Polski. Książka
dzieli się na dwie części. W części I autor zwalcza argumenty teologów i polityków przeciw wiedzy. Omawia
korzyści z nauk i z uczonych. Pisze o szczęśliwości państw, w których panujący są filozofami (absolutyzm
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oświecony). Porusza tematy takie jak: przeszkody w rozwoju nauk, obowiązki panujących w dostarczaniu
środków szkołom i uczonym, sposoby poznania i przeszkody w naukowym myśleniu, filozofia sofistyczna
i empiryczna, eksperyment i jego doniosłość, natura i początki filozofii scholastycznej (tę silnie zwalcza).
W części II omawia kwestie szkolnictwa. Charakteryzuje różne rodzaje szkół, obowiązki uczniów, ustrój
akademii (uniwersytetów), cytuje przykłady zagranicznych szkół wyższych niemieckich, francuskich, włoskich.
Ponadto pisze o profesorach i ich przywilejach, różnych rodzajach uczonych, uczniach uniwersytetów,
ich prawach i obowiązkach, stypendiach, collegiach (na str. 384 o Krakowie). Na str. 387-425 wylicza znakomitsze
uniwersytety europejskie (m.in. Kraków, Zamość), po czym przechodzi do szkół świata starożytnego
i orientalnego (saraceńskich, chińskich, perskich, japońskich).
Marcin Świątkowski (zm. 1790), filozof, profesor matematyki na Akademii Krakowskiej, kustosz kolegiaty
św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu.

510

511

512

510. ŚWIDNICA, JAWOR, WROCŁAW. 3 dokumenty – 2 z nich dotyczą hołdu złożonego przez Księstwo

Świdnicko-Jaworskie władcy Prus Fryderykowi II: 1) dokument wystawiony we Wrocławiu 7 X 1741 r.
przez Königl. Preußisches Ober-Accise Amt – reguluje kwestię wysyłania poczty przez urzędników;
2) dokument wystawiony we Wrocławiu 8 X 1741 r. przez Euer Königliche Majestät – wzywa kraje
dziedziczne do złożenia wstępnego hołdu władcy Prus; 3) dokument wystawiony we Wrocławiu
19 X 1741 r. – rezolucja w sprawie przyjęcia hołdu Księstw Świdnickiego i Jaworskiego; łącznie 6 str.,
st. db., karty częściowo oddzielone od siebie; wymiary arkuszy: 170x205 mm; CIEKAWE ŹRÓDŁA
HISTORYCZNE DO BADAŃ NAD PROCESEM INKORPORACJI ŚLĄSKA DO PRUS; Cena: 480 zł

511. WARSZAWA, RZYM. SARBIEWSKI, MACIEJ KAZIMIERZ, HORATIUS SARMATICUS / SIVE /

R. P. MATHIAE CASIMIRI / SARBIEVII. / Lithuani Soc. Jesu Theologi & Poetarum / omnium facile Principis
/ LYRICORUM / LIBRI IV. / Epodon Lib. unus alterq[ue] Epigrammatum. / NEC NON / EPICITHARISMA
sive Eruditorum vi- // rorum ad Authorem Poemata…, wyd. Johann Eberhard Fromart, Kolonia 1721;
8 + 424 + 16 nlb. str., st. db., drobne żółtawe plamki, od str. 219 do 412 znaczne uszkodzenia marginesów
(ślady nadpalenia), brzegi kart złocone i ozdobione tłoczeniami, oprawa twarda skórzana, z tłoczonymi
wzorami, podniszczona, pęknięcie między grzbietem i okładką; format 16d; DZIEŁO JEDNEGO
Z NAJWIĘKSZYCH POLSKICH POETÓW; Cena: 600 zł
Maciej Kazimierz Sarbiewski herbu Prawdzic (1595-1640), przeszedł do historii jako uznany teoretyk literatury
i zarazem jej twórca. Poeta o światowej sławie, ale bardzo słabo znany we współczesnej Polsce. Tworzył utwory
w jęz. łacińskim w epoce baroku. Uznawany jest za przedstawiciela kierunku zwanego klasycyzmem jezuickim.
W swojej twórczości wzorował się na autorach antycznych zwłaszcza Marcjalisie i Horacym. Określano go
często jako sarmackiego Horacjusza (Horatius Sarmaticus). Na jego twórczość wpływ wywierały jego poglądy
religijne jako jezuity i nadwornego kaznodziei Władysława IV. Szereg utworów poświęcił papieżowi Urbanowi
VIII, Najświętszej Maryji Pannie, Towarzystwu Jezusowemu.

512. WIEDEŃ, WARSZAWA. GOTTFRIED, JOHANN LUDWIG, Johann Ludwig Gottfrieds / Fortgesetzte

/ Historische / Chronick / Oder / Beschreibung / Der / Merckwürdigsten Geschichte, / so sich von Anno
1660, / bis zu Ende des Jahrs Christi 1750…; wyd. Philipp Heinrich Hutter, Frankfurt nad Menem, 1759;
historyczna kronika lat 1650-1750, pierwotnie ilustrowana licznymi cz.-b. miedziorytami (w tym
egzemplarzu pozostał tylko jeden), tom 3 dzieła teologa i tłumacza Johanna Ludwiga Gottfrieda (15841633), po jego śmierci kontynuowanego przez Jean-Philippe Abelina; ozdobny frontyspis – miedz.
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cz.-b. autorstwa Matthäusa Meriana, ryt. Melchior Küsell, na którym pokazano alegorie honoru
i wojny; ss. 1538 (str. 736 + XCVI + 592 + 114 nlb.), st. sł., oprawa twarda, skórzana, z przetarciami,
przełamana wzdłuż grzbietu (zarówno przednia, jak i tylna), podniszczony grzbiet, blok poluźniony,
brak str. od 113 do 124, ponadto wydarte kartki (najprawdopodobniej z miedziorytami) między str.
4 a 5, 78 a 79, 80 a 81, 88 a 89, 92 a 93, 100 a 101, 172 a 173, 274 a 275, 394 a 395, 428 a 429, 452 a 453,
496 a 497, 632 a 633, 724 a 725, na części str. ślady wilgoci w dolnych rogach i rdzawe plamy, miejscami
zabrudzenia; format folio; Cena: 850 zł
W kronice możemy znaleźć m.in. informacje na temat: pokoju w Oliwie z 1660 r., walkach Rzeczypospolitej
z Moskwą w 1663 r. i 1664 r., rozruchach w Toruniu i Elblągu w 1665 r., rokoszu Lubomirskiego i jego śmierci
na wygnaniu, abdykacji Jana II Kazimierza, pokoju polsko-tureckim w Buczaczu z 1672 r., zwycięstwie Jana
Sobieskiego pod Chocimiem, wstąpieniu na tron Jana III Sobieskiego w 1674 r., działaniach zbrojnych polskiej
armii na Ukrainie w 1675 r., pochowaniu Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Wawelu, wizycie króla
w Gdańsku w 1677 r., rozruchach w Gdańsku z 1678 r., rozmowach dyplomatycznych polsko-rosyjskich
w 1679 r., stosunkach polsko-tureckich w 1680 i 1681 r., bitwie pod Wiedniem w 1683 r., wojnie polsko-tureckiej
w 1684 r., obradach sejmu w kontekście wojny z Turcją w 1685 r., o próbach Turków zawarcia separatystycznego
pokoju z Rzeczpospolitą w 1686 r., zerwaniu sejmu w 1688 r., walkach polsko-tureckich w 1689 r., najeździe
tatarskim na Polskę w 1690 r., walkach polsko-tatarskich w 1691 r., walkach polsko-tureckich w 1692 r., najeździe
tatarskim na Polskę w 1693 r., walkach polsko-tureckich w 1694 r., najeździe tatarskim na Polskę w 1695 r.,
sytuacji po śmierci Jana III Sobieskiego w 1696 r., o działaniach podjętych przez księcia Franciszka Ludwika
Burbon-Contiego w celu zdobycia korony polskiej, w tym wyprawie do Gdańska w 1697 r., najeździe tatarskim
na Polskę w 1698 r., warunkach pokoju w Karłowicach w 1699 r., sojuszu Kazimierza Jana Pawła Sapiehy
ze Szwedami, zajęciu Warszawy przez króla szwedzkiego Karola XII, elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 r.
i jego koronacji, zmaganiach o tron polski w 1706 r., poczynaniach szwedzkich na ziemiach Rzeczypospolitej
w 1708 r., zmaganiach o tron polski w 1709 r., sprzeciwie Polaków wobec obecności Sasów na terenie
Rzeczypospolitej w 1715 r., wkroczeniu wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej w 1716 r., Sejmie Niemym
z 1 II 1717 r., sojuszu wiedeńskim Augusta II z władcami Austrii i Wielkiej Brytanii w 1719 r., tumulcie toruńskim
z 1724 r.; mowa o przebiegu wojny o sukcesję polską, w tym o rosyjskim oblężeniu Gdańska.
513. WIELKOPOLSKA. DĄBROWSKI, JAN HENRYK, Beytrag / zur

Geschichte / der / polnischen / Revolution / im Jahre 1794 (pol. Przyczynek
do historii rewolucji polskiej 1794 roku), wyd. Frankfurt i Lipsk 1796;
132 str., st. bdb., oprawa twarda, półskórek z epoki, z lekkimi
przetarciami, grzbiet pęknięty, na grzbiecie złocenia, karty w stanie
idealnym, brzegi kart barwione; format 16d; Cena: 12 100 zł

Jan Henryk Dąbrowski napisał tę książkę zaraz po upadku powstania
kościuszkowskiego. Korzystał z zebranych przez siebie dokumentów,
w tym rozkazów naczelnika Kościuszki, ponadto sam dysponował
wyśmienitą pamięcią, w związku z tym przebieg kampanii wielkopolskiej
jest opisany bardzo dokładnie i szczegółowo w stylu raportu wojskowego.
Dzieło ukazało się anonimowo w 1796 r. w jęz. niemieckim, przetłumaczone
zapewne przez samego autora (doskonale władającego jęz. niemieckim
z racji swojej wieloletniej służby w wojsku saskim) z manuskryptu polskiego.
Publikacja w zasadzie nie jest szeroko znana polskim badaczom, o czym
świadczą rzadkie odwołania w literaturze przedmiotu. Wynika to z faktu,
że opracowanie to znajduje się w niewielu polskich bibliotekach i jest bardzo
rzadkie. Jest ono szczególnie ważne dla historii Wielkopolski ostatnich
lat I RP. Narrację rozpoczyna wycofanie wojsk pruskich spod oblężonej
513
Warszawy, co było skutkiem wybuchu powstania na terenie Wielkopolski.
Korpus Dąbrowskiego wysłano w celu wsparcia i utrzymania wielkopolskiej insurekcji. Można je określić
pierwszym powstaniem wielkopolskim (drugie, z 1806 r., także odbywało się przy wsparciu Dąbrowskiego).
Trudno się dziwić, że społeczeństwo Wielkopolskie uznało Dąbrowskiego za bohatera szczególnie zasłużonego,
który dożywając swoich dni w Winnej Górze cieszył się powszechnym uznaniem.
514. WILANÓW, ISFAHAN. Włoskie tłumaczenie listu szacha perskiego z dynastii Safawidów, Safiego II

(znanego też jako Sulejman I Wielki), panującego w latach 1666-1694, do Jana III Sobieskiego oraz raporty o polityce Turków na Bałkanach i walkach między Kozakami i Tatarami; tłum. Francesco Bossio,
Wenecja, wyd. [Vincenzo] Galassi, Todi 1684; 4 nlb. str., drzew., st. bdb., lekkie zażółcenia; wymiary
arkusza: 155x220 mm; LETTERA SCRITTA / DA IZACH SOLEMAN RE DI PERSIA / ALLA MAESTA
/ DEL RE DI POLONIA. / Con vna noua relatione di Vittorie, e d’altri acqui- // sti di Città, e prede d’animali,
e prigioni fatti / da Morlacchi nel paese de’ Turchi, e da / Cosacchi contro i Tartari...; RZADKIE! Cena: 2900 zł
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Wysiłki na rzecz wciągnięcia Persji do wojny przeciwko Turcji były podejmowane przez dyplomację
Rzeczypospolitej po zwycięstwie wiedeńskim z 1683 r. Jan III Sobieski wysyłał do Isfahanu listy i wysłanników
(Bohdana Gurdzieckiego, Teodora Mironowicza, Konstantego de Syri Zgórskiego). Szach udzielał odpowiedzi,
ale do wojny przeciwko Turkom ostatecznie nie przystąpił. Ta broszura to interesujące świadectwo mówiące
o ówczesnych wysiłkach dyplomatycznych.

514

515

516

515. 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; 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 XIX-wieczna, twarda, ćwierćskórek, lekkie
przetarcia i przebarwienia, grzbiet ze złoceniami, odbarwiony; format 4o; Cena: 9000 zł
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 2. poł. 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.

516. ZAMOŚĆ, BRANIEWO. ZAŁUSKI, ANDRZEJ CHRYZOSTOM, ANDREÆ / CHRYSOSTOMI /

IN ZAŁVSKIE / ZAŁUSKI, / Primò Kijovienʃis, poʃtea Plocenʃis, / & nunc Varmiensis / EPISCOPI, /
SACRI ROMANI IMPERII / PRINCIPIS, / TERRARVM PRVSSIÆ PRÆSIDIS, / ET SUPREMI REGNI
POLONIÆ / CANCELLARII. / EPISTOLARUM / HISTORICO-FAMILIARUM. / TOMVS PRIMVS.
/ A morte LODOVICÆ REGINÆ, & / Abdicatione Regis JOANNIS CASIMIRI. / Regum MICHAELIS I.
& JOANNIS III. / Acta continens; wyd. Brunsbergae, 1709; część większej całości pt. Epistolae historicofamliares, dzieła bardzo cennego, o którym sto lat później Feliks Bentkowski napisał: szacowne to dzieło,
ale nie dla prostych dylettantów (Historya literatury polskiej, 1814); zbiór listów w przekładzie łacińskim,
opisujących w układzie kronikarskim (rok po roku) wydarzenia historyczne przypadłe za życia autora:
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od 1665 do 1710 r.; prezentowany tom dotyczy okresu panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego
i Jana III Sobieskiego, zawiera m.in. list ojca autora, Aleksandra Załuskiego (1608-1693), wojewody
rawskiego, w sprawie śmierci Ludwiki Marii Gonzaga de Nevers, żony króla Jana Kazimierza,
która zm. 10 V 1667 r. w Warszawie, list natomiast jest datowany na 20 V (ALEXANDRO ZALUSKI
TUNC SUCCAMERARIO, POST PALATINO RAVENSI, PATRI SUO, ANDREAS CHRYSOSTOMUS
ZALUSKI…); na wyklejce ekslibris Biblioteki Ordynacji Zamoyskiej (Stanisława ordynata
Zamoyskiego), na kolejnych str. stempel biblioteki Zamoyskich i nieaktualny numer inwentarzowy;
ss. 872 (28 nlb. + 720 + 124 nlb. str.), st. db., żółtawe zaplamienia, pęknięcie bloku w przedniej części, na
str. tyt. odręczny dopisek, miejscami ślady wilgoci, podniszczone krawędzie, ślady kornika, oprawa
twarda, skórzana, lekko podniszczona; format 4o; Cena: 2950 zł
Andrzej Chryzostom Załuski (1650-1711) był kaznodzieją, tłumaczem,
kanclerzem wielkim koronnym, biskupem (warmińskim, płockim,
kijowskim), posłem nadzwyczajnym Rzeczypospolitej w Królestwie Francji
i posłem Rzeczypospolitej w Królestwie Hiszpanii, kanclerzem królowej
Marii Kazimiery. Napisał takie dzieła jak: Kazania, które się na prędce zebrać
mogły... (1696); Kazania różne (Kalisz 1702); Series et acta praecipua ducum
et regum Poloniae... quorum effigies ex originalibus... spectantur in Palatio
Załusciano Varsaviensi (Warszawa, ok. 1700).
517. ŻAGAŃ, WROCŁAW. 3 dokumenty: 1) dokument wystawiony

517

K

1 V 1742 r. we Wrocławiu, dotyczy wesel i zabaw, zakazuje
niebezpiecznego zwyczaju strzelania w pobliżu słomianych
dachów; 2) dokument wystawiony 2 V 1742 r. w Chrudim, dotyczy
właściwego zachowania w czasie żałoby; 3) dokument wystawiony
16 V 1742 r. w Żaganiu przez Königliche Preußische Land-Raethe im
Saganischen Creysse, okólnik skierowany do władz i gmin Żagania
w sprawie kontrybucji wojennych; 6 str., st. bdb.; wymiary: 170x205
mm; CIEKAWE ŹRÓDŁA HISTORYCZNE DO BADAŃ NAD
PROCESEM INKORPORACJI ŚLĄSKA DO PRUS; Cena: 250 zł

SIĄŻKI, BROSZURY,
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518. BERLIN. DER ADLER, 21 numerów ilustrowanego dwutygodnika

518

lotnictwa wojskowego Der Adler, wyd. August Scherl przy
współpracy Reichsluftfahrtministerium, Berlin 1939; zbiór obejmuje
następujące numery: 1) zeszyt 1, 1 III 1939, 36 str.; 2) zeszyt 2,
14 III 1939, 36 str.; 3) zeszyt 3, 28 III 1939, 40 str.; 4) zeszyt 4,
4 IV 1939, 36 str.; 5) zeszyt 5, 18 IV 1939, 32 str.; 6) zeszyt 6,
2 V 1939, 32 str.; 7) zeszyt 7, 16 V 1939, 36 str.; 8) zeszyt 9, 13 VI 1939,
52 str.; 9) zeszyt 10, 27 VI 1939, 32 str.; 10) zeszyt 11, 11 VII 1939,
32 str.; 11) zeszyt 12, 25 VII 1939, 52 str.; 12) zeszyt 13, 8 VIII 1939,
36 str.; 13) zeszyt 14 lub 15 (narożnik z numeracją i datą wydarty),
32 str.; 14) zeszyt 16, 19 IX 1939, 24 str.; 15) zeszyt 17, 3 X 1939,
24 str.; 16) zeszyt 18, 17 X 1939, 24 str.; 17) zeszyt 19, 31 X 1939,
28 str.; 18) zeszyt 20, 14 XI 1939, 24 str.; 19) zeszyt 21, 28 XI 1939,
24 str.; 20) zeszyt 22, 12 XII 1939, 24 str.; 21) zeszyt 23, 21 XII 1939,
24 str.; liczne fot. i ilustr. (głównie tonowane, ale również dwubarwne
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i kolor.); st. większości zeszytów db. (miejscami rozdarcia, przetarcia, odręczne dopiski – wypełnione
krzyżówki), pisma oprawione wspólnie w twardą, płócienną oprawę ze srebrnym napisem, okładka
poprzecierana, głównie na krawędziach; format 4o; Cena: 250 zł
Der Adler to propagandowy dwutygodnik ukazujący się od 1939 r. Ostatni zeszyt czasopisma ukazał się
12 IX 1944 r. (19 z 1944 r.). W zbiorze zwraca uwagę zeszyt 16 – ilustr. na okładce przedstawia nalot (DEUTSCHE
STUKA); zamieszczono w nim 26 cz.-b. zdjęć pokazujących działania niemieckiego lotnictwa we wrześniu
1939 r. w Polsce, m.in.: samolotów (przykładowy podpis: Ein Fernaufklärer…), lotników (przykładowy podpis:
…, fährt der Beobachter zum Gefechtsstand), żołnierzy z obsługi technicznej (przykładowy podpis: Vor jedem Start
zum Feindflug werden die Bomben an Bord der Sturzkampfflugzeuge gebracht) i zdjęcia lotnicze obiektów na ziemi
(przykładowy podpis: …das deutsche Gehöft ist von polnischen Banden in Brand gesteckt worden…) oraz zdjęcie
z wizyty Adolfa Hitlera (podpis: …bei seinen Soldaten an der Ostfront…). Kampania wrześniowa była także
tematem dla zeszytu 17 – ilustr. na okładce przedstawia nalot (podpis: Deutsches Kampfflugzeug greift im Tiefangriff
ein polnisches Widerstandsnest an); ponadto 50 cz.-b. zdjęć i grafik pokazujących działania niemieckiego lotnictwa
we wrześniu 1939 r. w Polsce, m.in. bombardowanie Twierdzy Modlin.
519. BOBRZYŃSKI, JAN. MONOPOLE / W POLSCE, broszura o tematyce ekonomicznej, autorstwa

konserwatywnego polityka i publicysty Jana Bobrzyńskiego (1882-1951), wyd. Nakładem Księgarni
F. Hoesicka, Warszawa 1919, druk J. Świętońskiego i S-ki; egzemplarz pochodzi z prywatnych
zbiorów Piotra Zaremby, pierwszego prezydenta polskiego Szczecina (w latach 1945-1950); na
okładce odręczny dopisek Zaremby; 24 str., st. db., okładka broszurowa, zażółcenia krawędzi, ślady
wilgoci; format 8o; Cena: 100 zł

520. DYNOWSKA, MARIA, POLSKA / W ZWYCZAJU I OBYCZAJU, antologia autorstwa Marii Dynowskiej

(1872-1938), pokazująca polskie obyczaje, obrzędy, uroczystości religijne i zabawy, w oparciu
o cytaty z polskiej literatury; wszystko pokazane w układzie odwołującym się do roku kościelnego;
wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane 1928, druk.
W.L. Anczyc, Kraków; oprawa introligatorska autorstwa M. Olexincera ze Zbaraża; zawiera 9 cz.-b.
ilustracji (jeszcze jedna znajdowała się na oryginalnej okładce), autorstwa kapitana Wojska Polskiego,
Kamila Mackiewicza (1886-1931, karykaturzysta, ilustrator, prekursor polskiego komiksu); 437 str.,
st. db., rdzawe plamki, lekkie zabrudzenia, na wyklejce i str. tyt. odręczne dopiski, nieaktualne pieczęcie
własnościowe (Biblioteka dla Uczniów gimnazjum H. Sienkiewicza w Zbarażu), miejscami rozdarcia,
oprawa twarda, półpłócienna, z przetarciami, drobne uszkodzenia grzbietu; format 8o; Cena: 140 zł

521. GDAŃSK, GDYNIA, HEL. HESS, OTTO, Danzig / Werden und Be-

hauptung einer deutschen Stadt, wyd. Carl Röhrig, Monachium 1940; fot.
w tekście oraz cz.-b. fot. stereoskopowe, umieszczone w specjalnych
kieszeniach; łącznie fot. jest 112 – tutaj 41 z nich występuje w całości (są podwójne), natomiast 71 z nich jest pojedyncza; wymiary fot.:
ok. 80x40 mm; 134 str., st. bdb., na str. tyt. na górze nieczytelny odręczny dopisek, oprawa twarda, półpócienna, z kolorowym herbem
Gdańska, nieznaczne ślady wilgoci, na grzbiecie złoty napis: Danzig;
format 8o; RZADKIE! Cena: 3200 zł

Niemieckie wydawnictwo propagandowe napisane tuż po kampanii
wrześniowej; słowo wstępne Gauleitera Alberta Forstera, następnie tekst
O. Hessa opisujący Gdańsk i jego zabytki (na str. 25 mowa o Westerplatte),
podróż po okolicach (na str. 31 mowa o Sopocie), historię miasta (w której
autor akcentował walkę gdańszczan przeciwko obcym siłom, czyli Polakom,
Szwedom, Rosjanom, Francuzom, o zachowanie jego niemieckiego charakteru),
dzieje gdańskiej gospodarki (XX-lecie międzywojenne pokazane zostało
521
jako okres walki o egzystencję miasta przeciwko polskiemu zagrożeniu),
organizację nazistowską w mieście, godziny wyzwolenia (Die Stunde der
Befreiung, czyli wrzesień 1939 r. w Gdańsku z nazistowskiej perspektywy); na zakończenie tekst przemówienia
Adolfa Hitlera wygłoszony w Dworze Artusa, książka kończy się słowami: Sieg Heil! Praca ilustrowana cz.-b. fot.
w tekście (np. fot. z str. 113, przedstawiająca wizytę Adolfa Hitlera w towarzystwie nazistowskich dygnitarzy,
w tym Alberta Marii Forstera gauleitera gdańskiego, w Gdańsku) i cz.-b. fot. stereoskopowymi – pokazują
one widoki z Gdańska, interesujące są zwłaszcza te, które pokazują sceny z okresu walk toczonych nie tylko
w Gdańsku, ale także w Gdyni i na Helu: powracające z Polski oddziały zwiadowcze (66. Aus Polen zurückkehrende
Spähtrupps), powracające z Polski oddziały (67. Aus Polen zurückkehrende Truppen), kuchnie polowe oczekujące na
powracające oddziały (68. Gulaschkanonen erwartet zurückkehrende Truppen), oddziały zwiadowcze wracające do
ojczyzny (69. Spähtrupps rücken zur Heimat ab), polska poczta po szturmie (70. Polnische Post nach der Erstürmung),
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zniszczony dźwig naprzeciwko Westerplatte (71. Zusammengeschossener Kran gegenüber der Westerplatte),
dom mieszkalny po walkach w dzielnicy Nowy Port (72. Neufahrwasser. Wohnhaus nach dem Kampf), wnętrze
ostrzelanego domu mieszkalnego (73. Blick in das Innere eines zusammengeschossenen Wohnhauses), Westerplatte
(74. Westerplatte), statek dowódczy flotylli trałowców (75. Führerschiff einer Minensuchsflottille), krążownik
(76. Kreuzer einer Minensuchsflottille), flotylla trałowców w Nowym Porcie (77. Minensuchsflottille in Neufahrwasser),
szkolny pancernik Schleswig-Holstein (78. Schulschiff Linienschiff „Schleswig-Holstein“), portowiec w Nowym
Porcie (79. Hafenarbeiter in Neufahrwasser), ratusz i główna ulica Gdyni miasta nazywanego przez okupanta
Portem Gotów (80. Gotenhafen. Rathaus mit Hauptstrasse), obiekty portowe w Gdyni (81. Hafenanlage in Gotenhafen),
dźwigi wyładunkowe w Gdyni (82. Verladekräne im Hafen von Gottenhafen), próba Polaków zablokowania pracy
portu (83. Durch die Polen versuchte Blockierung der Hafenarbeit), spalone domy w gdyńskiej dzielnicy Oksywie
(84. Niedergebrannte Häuser in Oxhöft), Oksywie po walkach (85. Oxhöft nach dem Kampf), skutki bombardowania
na ulicach Oksywia (86. Bombenwirkung in den Straßen von Oxhöft), Oksywie po jego opanowaniu przez Niemców
(87. Oxhöft nach der Einnahme), polski bunkier zniszczony przez lotnictwo na Oksywiu (88. Oxhöft. Polnischer
Bunker durch Flieger zerstört), porzucone polskie działo przeciwlotnicze (89. Verlassenes polnisches Flakgeschütz),
działa przeciwlotnicze wokół Gdyni (90. Überall sieht man auf den Höhen um Gotenhafen Flakgeschütze), mostek
kapitański okrętu Zygfryd (91. Kommandobrücke des „Siegfried“), załoga Zygfryda (92. Die Besatzung des „Siegfried“),
gotowość do obrony (93. Schutzbereit), ćwiczenia przy dziale przeciwlotniczym (94. Übung am Flakgeschütz), wolna
droga do gdyńskiego portu (Der Hafeneingang von Gottenhafen wird frei gemacht), widok mola na Helu (96. An der
Mole in Hela abgesackt), stary francuski okręt w Gdyni (97. Altes französisches Schlachtschiff in Gotenhafen), sukces
stukasów na Helu (98. In Hela. Erfolg unserer Stukas), widok nabrzeża helskiego portu (99. Mit schwerer Schlagseite
ma Kai im Hafen von Hela), ciągnięcie żurawia na Helu (100. Hela. Der Schlepper bringt den Vergungskran), polskie
wieże obserwacyjne na Helu (101. Polnische Beobachtungstürme in Hela), pozbawione kamuflażu polskie działo na
Helu (102. Ein von der Tarnung befreites polnisches Geschützrohr in Hela), polski stojak obserwacyjny z dalmierzem
na Helu (103. Hela. Polnischer Beobachtungsstand mit Entfernungsmesser), bunkier na Helu trafiony przez pancernik
Schleswig-Holstein (104. Bunker in Hela, erhielt Volltreffer vom Schulschiff Linienschiff „Schleswig-Holstein“),
dom na Helu ostrzelany przez marynarkę (105. Hela. Von der Marine zerschossenes Haus), zniszczone baterie
przeciwlotnicze na Helu (106. Hela. Zusammengeschossene Flakbatterien), niemieckie okręty na Helu (107. Deutsche
Kriegsschife in Hela), zakamuflowane polskie stanowisko strzeleckie (108. Getarnte polnische Geschützstellung in
Hela), bunkier ze stanowiskiem strzeleckim na Helu (109. Hela. Bunker mit Geschützstellung), zniszczone polskie
baterie artyleryjskie (110. Zusammengeschossene polnische Batterien), widok lasu na Helu (111. Ein Blick in den
Wald von Hela, der gute Tarnung bot), zgromadzenie w Gdańsku w związku z jego przyłączeniem do Rzeszy
(112. Die Erste Platzmusik im heimgekehrten Danzig, fot. pojedyncza).
522. GDYNIA. KARNICKA, A., PRZEPISY / PRZYRZĄDZANIA / RYB MORSKICH, wyd. Spółdzielnia

Wydawnicza Żeglarz, Gdynia, przed 1956; książka kucharska zachwalająca zalety ryb morskich;
we wstępie autorka porównała Polskę Ludową z II RP; w dalszej części omawia się następujące
zagadnienia: Czy ryby morskie odpowiadają wymogom odżywczym?; Zupy rybne; Zupa rybna z jarzynami;
Grochówka lub zupa fasolowa na rybie; Małe rybki duszone etc., etc.; 25 + 6 nlb. str., st. sł., rozległe ślady
wilgoci, zabrudzenia, część kart osobno, okładka miękka, broszurowa; format 8o; Cena: 100 zł

523. GNIEZNO, POZNAŃ. WARSCHAUER, ADOLF, Geschichte / der / Stadt Gnesen. / Auf Anregung

und mit Unterstützung / der städtischen Behörden bearbeitet…, wyd. Historischen Gesellschaft für die
Provinz Posen zu Posen, Poznań 1918; historia Gniezna autorstwa niemieckiego historyka i archiwisty,
specjalizującego się w historii Wielkopolski, Adolfa Warschauera (1855-1930); dzieło złożone
z 2 części: 1) Zu polnischer Zeit (dotyczyła okresu do II rozbioru Rzeczypospolitej w 1793 r., w wyniku
którego Gniezno znalazło się pod zaborem pruskim; 11 rozdziałów); 2) Seit der preussischen Bestiznahme
(12 rozdziałów, ostatni kończy się opisem wizyty cesarza niemieckiego w mieście 9 VIII 1905 r.);
488 str., st. bdb., oprawa twarda, płócienna, lekko poprzecierana; format 8o; Cena: 180 zł

524. GÓRNY ŚLĄSK. Drucksache Nr. 3 / der Geschäftsstelle für die Friedensverhandlungen / (Auswärtiges Amt).

/ Denkschrift über die Zugehörigkeit Oberschlesiens / zum Deutschtum und / zum Deutschen Reich, druk.
Reichsdruckerei, Berlin 1919; egzemplarz nr 109; 46 str.; st. bdb., okładka miękka, lekko przybrudzona
i przebarwiona w dole; format 4o; Cena: 380 zł

Memorandum w sprawie przynależności Górnego Śląska do Rzeszy Niemieckiej po I wojnie światowej.
Niezwykle cenny przykład ofensywy propagandowej Niemiec w okresie przed rozstrzygnięciami dotyczącymi
Śląska w traktacie wersalskim. Nagłówek nad tyt.: Streng geheim! (ściśle tajne) wskazywał na poufność tekstu,
który jednak w istocie był zbiorem propagandowych tez niemieckich na temat praw Rzeszy do Górnego Śląska;
podnoszono w nim argumenty o charakterze historycznym m.in.: osiedlenie się na tych ziemiach germańskich
Wandalów, po których dopiero osiedlić się mieli Słowianie powodując kulturalny regres, a ponadto nie były
to szczepy polskie tylko Chrobaten; Śląsk został podbity przez Piastów, którzy zresztą byli germańskiego
pochodzenia; Polska panowała na Śląsku tylko półtora stulecia od 1000 do 1163 r. i zrezygnowała definitywnie ze
Śląska w 1200 r.; już w średniowieczu Niemcy pokojowo osiedlali się na Śląsku; osłabienie żywiołu niemieckiego
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i wzmocnienie polskiego w efekcie wojny 30-letniej zubożyło kraj duchowo i materialnie; pruskie panowanie
na Śląsku przyniosło duchowy i materialny rozwój regionu; argumenty odnośnie stosunków etnicznych
i językowych (dużą uwagę poświęcono tzw. Wasserpolakom), mające dowodzić słuszności tezy, mówiącej że
Górny Śląsk nie był krajem bez wątpienia polskim; traktowano też o stosunkach kulturalnych i socjalnych;
zawiera mapę Górnego Śląska przedstawiającą gęstość zaludnienia i stosunki językowe.

524

525

527

525. GÓRNY ŚLĄSK. The Third Rising in Upper Silesia / May-June 1921, bez autora, wyd. ok. 1921;

wydawnictwo poświęcone III Powstaniu Śląskiemu, widzianemu z niemieckiej perspektywy – zeszyt
propagandowy o rzekomym okrucieństwie polskich powstańców, przy poparciu wojsk francuskich;
zawiera 39 fot., przedstawiających m.in. okaleczone ciała pomordowanych Niemców i sprofanowane
trumny, zniszczenia dokonane przez powstańców: zbombardowane budynki, zdemolowane mieszkania i urzędy, a także przedruki dokumentów; jęz. angielski; 56 str., st. db., brak dwóch kartek,
okładka miękka, ponaddzierana (szczególnie z tyłu), ze śladami wilgoci i zabrudzeniami; format 4o;
Cena: 390 zł

526. KIELCE. KSIĘGA PAMIĄTKOWA / STOWARZYSZENIA URZĘDNIKÓW SKARBOWYCH / OKRĘGU

KIELECKIEGO / Z UWZGLĘDNIENIEM / ROZWOJU ADMINISTRACJI SKARBOWEJ / I MONOGRAFII
WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO, wyd. Nakładem Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych
w Kielcach, Kielce 1934, druk. Zakłady Graficzne J. Pietrzykowskiego w Lublinie; praca pokazująca
ogólny zarys historii skarbowości, ustrój władz skarbowych, ustawodawstwo podatkowe w II RP,
sytuację ekonomiczną, rozwój administracji skarbowej i historię stowarzyszenia na terenie województwa
kieleckiego oraz monografie poszczególnych powiatów (będzińskiego, częstochowskiego, iłżeckiego,
jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, kozienickiego, miechowskiego, olkuskiego, opatowskiego,
opoczyńskiego, pińczowskiego, radomskiego, sandomierskiego, stopnickiego, włoszczowskiego,
zawierciańskiego); całość kończy dział reklamowy i spis firm oraz wolnych zawodów województwa
kieleckiego; liczne cz.-b. fot.; 106 + 134 + 144 str., st. db., zażółcenia, nieznaczne zabrudzenia, oprawa
twarda, płócienna, z tłoczonym wzorem, podniszczona (napis złocony częściowo zatarty); format 4o;
Cena: 180 zł

527. KŁODZKO. Wanderung / durch das / RIESENGEBIRGE. / (Album vom Riesengebirge.), wyd. C.A.

Haendel, 1856; przewodnik po Karkonoszach, zawiera 13 (pierwotnie 20) cz.-b. stal., ryt. I.J.
Hinchliff, Grünewald & Cooke, William Colley Wrankmore, Albert Henry Payne, Wilhelm Witthöft,
rys. Adrian Ludwig Richter; widoki przedstawiają: 1) Wodospad Szklarki (DER KOCHELFALL);
2) Wodospad Kamieńczyka (DER ZACKENFALL); 3) Wodospad Łaby (DER ELBFALL); 4) Śnieżne
Kotły (DIE SCHNEEGRUBEN); 5) Kaplicę św. Anny na Grabowcu w Sosnówce (ANNAKAPELLE BEI
SEIDORF); 6) Zamek Chojnik (DER KYNAST); 7) grupę granitowych skałek Konie Apokalipsy (DIE
FRIESENSTEINE); 8) czeskie miasto Náchod (NACHOD); 9) wodospad w Adršpach (WASSERFALL IN
ADRESBACH); 10) Zamek Rogowiec (DAS HORNSCHLOSS); 11) Zamek Grodno (DIE KIENSBURG);
12) Zamek Książ (FÜRSTENSTEIN); 13) kaplicę Trójcy Świętej na Wzgórzu Rozalii niedaleko DusznikZdroju (EINSIEDELEI BEI REINERZ); 44 str., st. sł., blok poluźniony, jedna z tablic luzem, liczne
rdzawe plamy, oprawy twarda, płócienna, ze złoconym napisem Riesengebirge, grzbiet uszkodzony;
format 16d; Cena: 380 zł
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529 a, b, c

528. KOWNO. Numery Kownoer Zeitung (z 1917 i 1918 r.), oficjalnego pisma wojsk Ober-Ostu (niemieckich

wojsk okupujących tereny na wschód od Bugu); numery: 1, 60, 63, 65, 70, 114, 136, 140, 221, 232, 271,
290, 302, 303, 310, 320 za rok 1917 oraz 2-301, 304-312 za rok 1918 (razem 323 numery); część numerów
z dodatkiem: Skizzen-Mappe der „Kownoer Zeitung”; st. db. i sł., rdzawe zaplamienia, podniszczone
krawędzie, rozdarcia, ślady złożeń i wilgoci, niektóre numery zażółcone i ze śladami kornika; wymiary:
ok. 320x470 mm; Cena: 2950 zł

529. KRÓLEWIEC. [FABER, KARL], Taschenbuch / von / KÖNIGSBERG, wyd. Universitäts-Buchhandlung,

Królewiec 1829; pierwsze wyd. rzadkiego przewodnika po Królewcu w początkach XIX w.,
przedstawiono w nim historię miasta, ogólne informacje na jego temat (położenie, liczba mieszkańców)
opisano miasto i jego zabytki (zamek, starówkę, dzielnice: Knipawa i Lipnik) oraz jego okolice,
pokazano rozwój ekonomiczny Królewca (handel, żeglugę, przemysł, rzemiosło), wymieniono
położone w nim urzędy, uczelnie i szkoły; liczne ilustracje: tacza herbowa (połączono na niej dawny
herb miasta i ten z czasów autora przewodnika oraz herby dzielnic) na str. tyt., a także 7 tablic
(stal. cz.-b., rys. Wienz, G. Brachmann, H. Huhn, ryt. J.G. Martini i F. Berger): 1) widok stawu
zamkowego z ulicy Weissgerber; 2) dziedziniec zamkowy; 3) widok kościoła na starówce od południa;
4) katedra; 5) Giełda; 6) obserwatorium astronomiczne; 7) uproszczony plan miasta i jego okolic;
XX + 396 str., st. bdb., drobne rdzawe plamki, brzegi kart barwione, oprawa twarda, późniejsza,
półskórek, na grzbiecie złoty napis (K. Faber / Königsberg / 1829); format 16d; Cena: 1500 zł

530

531

533

530. KRZEMIENIEC. STRZELECKI, ANTONI, MOWA / JMC PANA ANTONIEGO / STRZELECKIEGO

/ Nauczyciela Języka Rossyiskiego / Przy rozpoczęciu Nauk w Gymnazium Wołyńskiem / Dnia 2. Pazdziernika
Roku 1805 / DO UCZNIÓW / MIANA, broszura zawierająca mowę wygłoszoną przez nauczyciela
jęz. rosyjskiego, Antoniego Strzeleckiego do uczniów Gimnazjum Wołyńskiego 2 X 1805 r.; mowa
dotyczy jęz. staro-cerkiewno-słowiańskiego i rosyjskiego, a jej treść wskazuje na to, że autor popierał
zbliżenie z Rosją; druk w papierowej okładce (późniejszej); ss. 8, st. db., nieznaczne przebarwienia;
format 16d; BARDZO RZADKIE! Cena: 250 zł
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Gimnazjum Wołyńskie (od 1817 r. Liceum Wołyńskie) to polska szkoła w Krzemieńcu na Wołyniu, założona
w 1805 r. przez wizytatora placówek oświatowych guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, Tadeusza
Czackiego z pomocą Hugona Kołłątaja. Od 1819 r., w związku ze wzrostem znaczenia placówki, zmieniono jej
nazwę na Liceum Krzemienieckie. Antoni Strzelecki (1774-1825) był tam zatrudniony jako nauczyciel arytmetyki,
jęz. rosyjskiego i jęz. słowiańskich.
531. LELEWEL, JOACHIM, DZIEJE POLSKI / KTÓRE / STRYJ SYNOWCOM SWOIM / OPOWIEDZIAŁ,

wyd. nakładem Zygmunta Schlettera, Wrocław, 1849 (wyd. 6); dzieło mające za zadanie
spopularyzowanie dziejów Polski, począwszy od jej legendarnych, sarmackich początków, aż po
trzeci rozbiór; egzemplarz pochodzi z prywatnych zbiorów Piotra Zaremby, pierwszego prezydenta
polskiego Szczecina (w latach 1945-1950); na przedniej wyklejce i str. przedtyt. odręczne adnotacje
Zaremby; 212 + 34 nlb. str., st. db., blok poluźniony, miejscami lekkie zabrudzenia, 2 karty częściowo
oderwane, oprawa twarda, skórzana, z przetarciami; format 16d; Cena: 400 zł
Zygmunt Schletter (1803-1876), księgarz i wydawca, był zięciem i spadkobiercą znanego wydawcy N. Glücksberga.
We Wrocławiu prowadził Księgarnię Polską. Wydawał polskie książki, z których wiele było zakazanych
w Królestwie Polskim, w tym dzieła J. Ursyna Niemcewicza, F. Skarbka, K. Koźmiana, S. Goszczyńskiego,
K. Hoffmanowej i J. Lelewela.

532. LONDYN. GIERTYCH, JĘDRZEJ (red.), KOMUNIKATY / TOWARZYSTWA im. ROMANA DMO-

WSKIEGO, wyd. nakład własny Jędrzeja Giertycha, zeszyt 1: Londyn 1970/71, seria: Wydawnictwa
Towarzystwa Imienia Romana Dmowskiego, nr 7; wydawnictwo nieperiodyczne, druk. Veritas Foundation
Press; zawiera m.in. artykuł autorstwa Jędrzeja Giertycha, W pięćdziesięciolecie bitwy warszawskiej.
List otwarty do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce; obok tekstów samego Giertycha znalazły się
w nim także artykuły: Romana Galińskiego, ojca Józefa Jarzębowskiego, Aleksandra Karola Kędziora,
Marcelego Kyci, Tadeusza Piszczkowskiego, księdza kanonika Piotra Rogińskiego, Mariana Seydy,
Jana K. Tarnowskiego; 720 str., st. db., blok przełamany, okładka miękka, poplamiona; format 8o;
Cena: 180 zł

533. LONDYN. GIERTYCH, JĘDRZEJ (red.), OPOKA, 5 egzemplarzy czasopisma pod red. Jędrzeja

Giertycha, z lat 1969-1975, druk. Veritas Foundation Press; periodyk ukazujący się w nieregularnych
odstępach czasu; zbiór obejmuje: 1) OPOKA / Jednodniówka, Londyn, X 1969, w numerze m.in. artykuł
Wychowanie młodzieży czy schlebianie jej? autorstwa Jędrzeja Giertycha; 52 str., okładka rozdarta,
osobno; 2) OPOKA / PO RAZ SZÓSTY, Londyn, XI 1972, w numerze m.in. tekst SPRAWY AGRARNE
autorstwa Jędrzeja Giertycha; 96 str., dodana późniejsza okładka, lekko podniszczona i zabrudzona
3) OPOKA / PO RAZ ÓSMY, nr 8, Londyn, VII 1973, w numerze m.in. tekst Polonia Amerykańska /
O MIEJSCE POLSKOŚCI W PÓŁNOCNEJ AMERYCE autorstwa Jędrzeja Giertycha; 112 str., okładka
rozdarta, osobno; 4) OPOKA / PO RAZ DZIEWIĄTY / Wydanie południowoamerykańskie, nr 9, Kurytyba,
XII 1973; w numerze m.in. tekst LIST OTWARTY POLAKA / DO OPINII PUBLICZNEJ BRAZYLIJSKIEJ
autorstwa Jędrzeja Giertycha; 68 str., okładka częściowo oderwana; 5) OPOKA / PO RAZ JEDENASTY,
Londyn, VII 1975, w numerze m.in. tekst W OBLICZU ZAWIERUCHY autorstwa Jędrzeja Giertycha;
124 str., dodana późniejsza okładka, lekko podniszczona i zabrudzona; wszystkie broszury w formacie
8o; Cena: 280 zł

534. LONDYN. GIERTYCH, JĘDRZEJ, W OBLICZU / ZAMACHU NA KOŚCIÓŁ; broszura autorstwa

Jędrzeja Giertycha poświęcona kościołowi katolickiemu; wyd. nakładem autora, Londyn 1969, wyd.
2; przykład publicystki politycznej przedstawiciela obozu narodowego po II wojnie światowej;
autor pisze po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, tłumaczy problemy kościoła w czasach sobie
współczesnych działalnością wrogów tej instytucji i to zarówno zewnętrznych, jak i ludzi udających
katolików – taka ocena sytuacji to dla niego punkt wyjścia do wezwania katolików do zerwania
z biernością oraz obrony tradycyjnego nauczania kościoła i szerzej całej tradycji katolickiej; broszura
podzielona jest na: WSTĘP, 10 rozdziałów (I. PODŁOŻE KRYZYSU; II. ZAMACH NA KOŚCIÓŁ;
III. SOBÓR; IV. ŁACINA ; V. LITURGIA I MODLITWA; VI. OTWARTY BUNT; VII. CREDO PAWŁOWE
I ENCYKLIKA; VIII. DWA OBOZY; IX. NA POLSKIM PODWÓRKU; X. WNIOSKI PRAKTYCZNE)
i UZUPEŁNIENIE; 80 str., st. sł., oprawa miękka, papierowa, pożółkła i poplamiona, na grzbiecie
rozdarta, przednia okładka osobno, ze śladami wilgoci, zagięcia krawędzi; format 8o; Cena: 70 zł

535. ŁUŻYCE. JANKOWA. BOGATZKY (VON), KARL HEINRICH (1690-1744), Sloty / Schaz-Kaschczik

/ tych Bozich Dzjeczi, / kotrychz Schaz wnebessach je: / kiz wobsteji / we wuswolenych Schpruchach teho
ßwjateho Pißma, / spschistajenem nuternem krotkim rospomnenjom / a snjekotrymi schtuczkami / snoweho
wohn daty…; bardzo rzadkie wydanie dzieła Carla Heinricha von Bogatzkiego w jęz. serbołużyckim
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(tłumaczył Gottfried Leske), wyd. Benjamin Gottheil Rosenkranz, junior, Budziszyn 1816; należy ono
do literatury religijnej; jego autor był ewangelickim teologiem związanym z pietyzmem, pisarzem
religijnym i autorem pieśni religijnych, przyszedł na świat w miejscowości Jankowa (w powiecie
milickim, woj. dolnośląskie); 8 nlb. + 366 + 6 nlb. str., st. sł., zabrudzenia, miejscami ślady wilgoci,
oprawa twarda, skórzana z wytłoczonymi motywami geometrycznymi, z przetarciami, pęknięcie
między okładką, a str. przedtyt.; format 16o; NIEZWYKLE RZADKIE! Cena: 350 zł

535

536

545

536. NIEWIADOMSKI, ELIGIUSZ, MALARSTWO POLSKIE / XIX I XX WIEKU, wyd. Michał Arct, War-

szawa 1926; kompendium wiedzy o malarstwie polskim od 1760 r. do 1920 r.; składa się z 2 części:
1) PRELUDJA 1760-1860 (o epoce stanisławowskiej, czasach Królestwa Kongresowego i okresie paskiewiczowskim); 2) ZŁOTY WIEK MALARSTWA POLSKIEGO 1860-1920 (mowa w nim o romantyzmie, malarstwie historycznym, realizmie, impresjonizmie); praca napisana przystępnym jęz. oraz
bogato ilustrowana (ponad 200 cz.-b. ilustr.), na końcu spis rycin i skorowidz artystów; 334 + 14 nlb.
str., st. db., nieznaczne zabrudzenia, oprawa twarda, płócienna (lekkie przetarcia i zabrudzenia okładki i grzbietu), z wytłaczanymi złoconymi napisami, wyklejki współczesne; format 8o; Cena: 200 zł
Eligiusz Józef Niewiadomski (1869-1923) był polskim malarzem, wykładowcą i krytykiem sztuki. Przeszedł do
historii jako zabójca pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. W czasie oczekiwania na wykonanie
wyroku śmierci ukończył Malarstwo polskie XIX i XX w.

537. PARYŻ, LONDYN, NOWY JORK. HORYZONTY, nr 70 miesięcznika, III 1962, rok VII; pismo

o profilu endeckim; zawiera m.in. artykuł autorstwa Jędrzeja Giertycha, pt. Europa i Afryka; 80 str.,
st. bdb., okładka miękka, lekko uszkodzona w dole; format 8o; Cena: 80 zł

538. POLSKA, FRANCJA. TANANT, ALBERT JOSEPH, O POWOŁANIU OFICERA / (L. OFFICIER

DE FRANCE), wyd. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, Poznań 1927; zbiór
wykładów Alberta Josepha Tananta (1869-1945), komendanta w latach 1919-1925 w Szkole Wojskowej
w Saint-Cyr, przetłumaczony przez Zofię Skolimowską, ze słowem wstępnym autora w jęz. francuskim
i polskim oraz z przedmową generała Mariana Kukiela; 192 str., st. db., oprawa miękka, grzbiet
naprawiany, drobne przetarcia, rozdarcia i zabrudzenia okładki, w dole odręczny dopisek, na str.
przedtyt. ekslibris (EXLIBRIS / Zb. Czerniawski); format 8o; Cena: 95 zł

539. PORCZAK, MARIAN, WALKA / ROBOTNIKÓW Z REAKCJĄ / W LISTOPADZIE 1923 R.,

broszura na temat walk zbrojnych (określanych niekiedy jako powstanie krakowskie), do jakich doszło
6 XI 1923 r. w Krakowie; wyd. Kraków 1926, Drukarnia Ludowa; przedmowa działacza socjalistycznego
Emila Bobrowskiego (1876-1938); egzemplarz pochodzi z prywatnych zbiorów Piotra Zaremby,
pierwszego prezydenta polskiego Szczecina (w latach 1945-1950); na okładce i str. tyt. odręczny
dopisek Zaremby; 64 str., st. db., okładka broszurowa, grzbiet podklejony, zagięcia i naddarcia,
na str. tyt. nieaktualna pieczęć własnościowa; format 16d; Cena: 100 zł

540. POZNAŃ. ORŁOWICZ MIECZYSŁAW, ILUSTROWANY / PRZEWODNIK PO POZNAŃSKIEM /

(W GRANICACH Z PRZED TRAKTATU WERSALSKIEGO), tom z serii: Polska Biblioteka Turystyczna,
wyd. Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa 1921; przewodnik
po Wielkopolsce autorstwa Mieczysława Orłowicza starszego referenta dla spraw turystyki
w ministerstwie robót publicznych i prezesa Oddziału Warszaw. Polskiego Tow. Krajoznawczego;
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tekst ilustrowany 72 fot. cz.-b., dołączona składana mapka: W. KS. POZNAŃSKIE / W / GRANICACH
Z PRZED TRAKTATU / WERSALSKIEGO; tekst złożony z części ogólnej (rys historyczny, statystyka
i praktyczne wskazówki) i szczegółowej, w której scharakteryzowano Poznań i jego okolice oraz
miejscowości pomiędzy Poznaniem a Rawiczem, Czempinem a Jarocinem, Kościanem a Krzywiniem,
Lesznem a Jarocinem, Lesznem a Krotoszynem, Rawiczem a Kobylinem, Poznaniem a Kępnem,
Poznaniem a Strzałkowem, Poznaniem a Gnieznem, Gnieznem a Zdunami, Gnieznem a Toruniem
i in.; 192 str., st. db., miejscami podkreślenia i odręczne dopiski ołówkiem, drobne zagięcia rogów,
okładka miękka (broszurowa), grzbiet uszkodzony na dole i na górze; format 16d; Cena: 180 zł
541. POZNAŃ, KÓRNIK. NIEWĘGŁOWSKI, HENRYK GRACH PIOTR, ALGEBRA / PRZEZ /

G.-H. NIEWĘGŁOWSKIEGO / PROFESSORA MATEMATYKI W PARYŻU / CZĘŚĆ PIERWSZA /
Zawierająca algebrę elementarną, wyd. nakładem właściciela Biblioteki Kórnickiej, przewodniczącego
w Towarzystwach Naukowej Pomocy i Nauk Ścisłych w Paryżu, Paryż 1879; podręcznik algebry
napisany przez Henryka Niewęgłowskiego (1807-1881), uczestnika powstania listopadowego,
działacza emigracyjnego i matematyka, który wykładał w Wyższej Szkole Polskiej na Montparnasse;
wspierał go hrabia Jan Kanty Działyński (1829-1880); XII + 896 str., st. db., na str. tyt. nieaktualne
pieczęcie własnościowe, żółte plamy i zabrudzenia, w jednym miejscu blok poluźniony, miejscami
odręczne dopiski, zagięte i zabrudzone górne rogi od str. 593-626, oprawa twarda, półpłócienna,
z lekkimi przetarciami; format 8o; Cena: 180 zł

542. POZNAŃ, KÓRNIK. NIEWĘGŁOWSKI, HENRYK GRACH PIOTR, GEOMETRYA…, wyd.

Księgarnia K. Królikowskiego Paryż / Kommis Księgarni Karola Wilda, Lwów, 1869; wyd. 2,
podręcznik pod tytułem Geomertia ukazał się po raz pierwszy w 1852 r. w Paryżu (wyd. na koszt
autora), kolejne podręczniki Niewęgłowski wydawał już dzięki wsparciu Jana Kanty Działyńskiego;
w 1869 r. Rada Szkolna Lwowska zaleciła zakupienie tego podręcznika do bibliotek szkolnych;
XIV + 2 nlb. + 780 str., st. db., nieaktualne pieczęcie własnościowe, miejscami odręczne notatki, rdzawe
plamki, oprawa twarda, ćwierćskórek, grzbiet popękany; format 8o; Cena: 150 zł

543. ROMER, EUGENIUSZ, ZIEMIA I PAŃSTWO / Odczyt wygłoszony / na publicznem posiedzeniu Polskiej

Akademji Umiejętności / dnia 8 czerwca 1929 r.; broszura stanowiąca drukowaną wersję odczytu na
temat związków pomiędzy geografią, a geopolityką i państwem, wygłoszonego przez Eugeniusza
Romera (1871-1954) na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności dnia 8 VI 1929 r.; wyd. nakładem
Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1929; egzemplarz pochodzi z prywatnych zbiorów Piotra
Zaremby, pierwszego prezydenta polskiego Szczecina (w latach 1945-1950); na okładce i str. tyt.
odręczny dopisek Zaremby; 36 str., st. db., okładka broszurowa, lekko przybrudzona, miejscami
podklejona taśmą; format 16d; Cena: 120 zł

544. SCHOLZ HEINRICH, SPRECHEN UND DENKEN / EIN BERICHT ÜBER NEUE GEMEINSAME

ZIELE DER POLNISCHEN / UND DER DEUTSCHEN GRUNDLAGENFORSCHUNG (pol. Mowa
i myślenie. Komunikat o nowych wspólnych celach badań podstawowych prowadzonych w Polsce i Niemczech),
artykuł autorstwa niemieckiego logika, filozofa i ewangelickiego teologa Heinricha Scholza (18841956); reprint z czasopisma Organon, wyd. Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1939; egzemplarz
pochodzi z prywatnych zbiorów Piotra Zaremby, pierwszego prezydenta polskiego Szczecina
(w latach 1945-1950); na okładce odręczny dopisek Zaremby; 30 str., st. db., okładka broszurowa, przy
brzegach pożółkła, z przetarciami i naddarciami; format 4o; Cena: 100 zł

545. WARSZAWA. GAŁECKA MARIA, KULZOWA HALINA, KUCHNIA / POLSKA, wyd. M. Arct, War-

szawa [1934], wydanie 4. książki kucharskiej dyplomowanej nauczycielki gospodarstwa domowego
Haliny Bohosiewicz-Kulzowej, zawierające rozdział Odżywianie w chorobie autorstwa znanej wówczas
dietetyczki, Marii Morzkowskiej; książka oparta była o wcześniejsze redakcje Jadwigi Izdebskiej
(1. wydanie) i Marii Gałeckiej (2. i 3. wydanie), H. Bohosiewicz-Kluzowa opracowała część ogólną
i unowocześniła przepisy; praca została zilustrowana przez Helenę Żerańską, 28 kolor. tablic (niektóre
zabezpieczone delikatną bibułą) i 40 tablic cz.-b.; oprawa sygnowana, projekt okładki Atelier GirsBarcz, wykonana w introligatorni B. Zjawiński; XXIV + 696 str., st. db., jedna z tablic częściowo
oderwana, pęknięcia wyklejek, oprawa twarda, płócienna, ozdobiona złoconymi rys.; format 8o;
Cena: 200 zł

546. WARSZAWA. KIJEŃSKI, STANISŁAW, PROCES / ELIGJUSZA NIEWIADOMSKIEGO / O ZAMACH

NA ŻYCIE PREZYDENTA / RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / GABRYELA NARUTOWICZA W DNIU
/ 16 GRUDNIA 1922 R. / ODBYTY W SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE / DNIA 30 GRUDNIA
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1922 ROKU. / Specjalne sprawozdanie stenograficzne, mieszczące całko- // wity przewód sądowy, z podaniem
dokumentów śledztwa / wstępnego, przemówień stron, życiorysu i podobizny / oskarżonego, oprac. i wyd.
Stanisław van der Noot Kijeński (1857-1939), działacz narodowy i obrońca w czasie procesu E. Niewiadomskiego), wyd. 2, uzupełnione, skład główny w Księgarni i Składzie Nut Perzyński, Niklewicz
i S-ka, Warszawa 1923; zbiór dokumentów i publicystyki związanej z zamachem E. Niewiadomskiego
na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 112 str., st. db., zabrudzenia, rdzawe plamki,
miejscami uzupełnienia papieru, oprawa twarda, introligatorska; format 8o; Cena: 150 zł

547

548

549

547. WARSZAWA, KRAKÓW. 20 / -LECIE / KOMUNIKACJI / W POLSCE / ODRODZONEJ, nakładem

Ilustrowanego Kuryera Codziennego, Kraków 1939, wyd. i red. naczelny Marian Dąbrowski, red. Stanisław
Faecher i Stanisław Peters, układ graficzny i zdobnictwo Alfred Żmuda; praca pokazuje dynamiczny
rozwój komunikacji w II RP, aż do 1939 r.; podzielona na działy: Morze, Lotnictwo, Kolej, Poczta, Radio,
Drogi kołowe, Śródlądowa komunikacja wodna, Autobusy i tramwaje, Turystyka, Przemysł komunikacyjny;
tekst bogato ilustrowany: fot. cz.-b i kolor., ponadto 8 barwnych tablic, ozdobne wyklejki; 543 str.,
st. db., miejscami zabrudzenia i niewielkie naddarcia, oprawa twarda, płócienna, z tłoczonym i złoconym tyt. (na okładce i grzbiecie), zabrudzona, z drobnymi uszkodzeniami; format 4o; Cena: 250 zł

548. WARSZAWA, PETERSBURG, WIEDEŃ. DIE / RUSSISCHE ARMEE. / MIT 18 TAFELN / (20 FI-

GUREN) / UND / 2 DISLOCATIONS-ÜBERSICHTEN, K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wiedeń 1901;
432 str. + XVIII tablic, st. bdb., ozdobne wyklejki, w dole lekkie ślady wilgoci, nieaktualne pieczęcie
własnościowe, oprawa twarda, półpłócienna, z drobnymi przetarciami, na grzbiecie złocony tyt.;
format 16d; bardzo interesujące źródło dla pasjonatów historii wojskowości, pokazuje stan
wiedzy o rosyjskiej wojskowości (twierdzach, rozmieszczeniu oddziałów) w Austro-Węgrzech, czyli
państwie, które ze względu na rywalizację o wpływy na Bałkanach musiało liczyć się w każdej chwili
z wybuchem wojny z Rosją; Cena: 1650 zł
Obszerne austriackie opracowanie na temat rosyjskiej armii pod koniec XIX i na początku XX w., złożone
z wprowadzenia i 4 części: 1) ogólna charakterystyka armii rosyjskiej, poczynając od oddziałów polowych
Feld-Truppen (rodzaje sił zbrojnych z podziałem na piechotę Infanterie, strzelców Schützen, kawalerię Cavallerie,
artylerię polową Feld-Artillerie, oddziały inżynieryjne Ingenieur-Truppen), poprzez załogi fortec Festung-Truppen
(informacje dotyczące oddziałów piechoty i artylerii w Warszawie), oddziały rezerwowe Ersatz-Truppen, formacje
pomocnicze Hilfsformationen (m.in. o oddziałach straży granicznej Grenzwache), obozy i urządzenia polowe
Trains- und Feld-Anstalten (m.in. informacja o tym, że park artyleryjski znajdował się w Dyneburgu, Brześciu
Litewskim i Kijowie), sztabach Stäbe und Heereskörper höherer Ordnung, dowództwie armii Heeresleitung; 2) szereg
danych statystycznych i innych, dotyczących rosyjskiego państwa, m.in. dane odnośnie liczby mieszkańców
Królestwa Polskiego, obowiązku służby wojskowej, uzupełnień, ministerstwa wojny, dowództw i urzędów
wojskowych, oddziałów polowych, rezerwowych, fortecznych (m.in. dane odnośnie oddziałów stacjonujących
w Grodnie, Kijowie i Kownie), uzupełniających i szkoleniowych, formacji pomocniczych (m.in. informacje
o stacjonowaniu oddziałów pogranicznych w Łomży, Rypinie, Aleksandrowie Kujawskim, Włocławku, Kaliszu,
Wieluniu, Częstochowie, Nowym Brzesku), kozakach, oddziałach nierosyjskich, siłach obrony kraju (Reichswehr),
ponadto mowa o administracji wojskowej, magazynach, piekarniach i młynach zlokalizowanych w Warszawie
na Powązkach, Woli i Pradze, o składzie artyleryjskim w Warszawie z filią w Brześciu Litewskim; informacja
o zlokalizowaniu składów wojsk forteczno-inżynieryjnych w Ossowcu, Zegrzu i Warszawie, kwestiach dyslokacji
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i mobilizacji; 3) charakterystyka rosyjskich sił w Azji; 4) omówienie kwestii taktycznych; ponadto zestawienie
oddziałów armii rosyjskiej z podaniem ich nazw (wymieniono regimenty: Brestskij, Bjelostokskij, Litowskij,
Wilenskij, Wollynskij, Minskij, Podolskij, Żitomirskij, Modlinskij, Pragskij, Ljublinskij, Lluzkij, Rowenskij, Ostrożskij,
Migorodskij, Nowo Trokskij, Mołodečnjenskij, Kobrinskij, Lidskij, a także rezerwowe regimenty piechoty: Pulltuskij
i Waršawskij), tabele pokazujące schemat organizacyjny wojsk rosyjskich (informacje dotyczące m.in. okręgów
wojskowych wileńskiego, kijowskiego i warszawskiego); dołączona rozkładana mapa: Friedens-DislocationsÜbersicht / im / europäischen Russland, Ende 1900, na mapie zaznaczono rozmieszczenie garnizonów wojskowych,
także na terenie Królestwa Polskiego, st. sł., rozdarcia, zażółcenia, wymiary: ok. 410x420 mm; na verso: FriedensDislocations-Übersicht / im / asiatischen Russland, Ende 1900; 18 tablic kolorowych, przedstawiających żołnierzy
imperium rosyjskiego (m.in. Oberstlieutenant des 1. Warschauer Festungs-Inf-Regt.; Grenzwach-Soldat), a także
naramienniki, wojskowe odznaki i flagi.
549. WIELKOPOLSKA, WARSZAWA. TRESKOW, A. v., Der / Feldzug der Preussen / im Jahre 1794. /

Beitrag / zur / Geschichte des Polnischen Revolutions- / Krieges, wyd. Schlesingerʹsche Buch- und
Musikhandlung, Berlin 1837; 352 str., st. db., nieznaczne ślady kornika, pękniecie przedniej wyklejki
w miejscu złożenia, oprawa twarda, półskórek z lekkimi przetarciami, na okładce naklejka z odręcznymi
dopiskami, na grzbiecie złoty napis, na kartkach drobne rdzawe plamki; format 8o; interesującym
punktem odniesienia dla tej książki jest oferowana także na tej aukcji praca: Jan Henryk Dąbrowski,
Beytrag zur Geschichte der polnischen Revolution im Jahre 1794, wyd. Frankfurt i Lipsk 1796. Ich
porównanie pozwala poznać różne punkty widzenia na wojskowe dzieje polskiej insurekcji z 1794 r.;
Cena: 1450 zł
Treskow napisał tę książkę w niedługi czas po upadku powstania kościuszkowskiego, kiedy żyli jeszcze
uczestnicy tych wydarzeń, korzystał z autentycznych źródeł; opracowanie jest szczególnie ważne dla historii
Wielkopolski ostatnich lat I RP, pozwala poznać dzieje powstania kościuszkowskiego, a zwłaszcza udział
wojsk pruskich w oblężeniu Warszawy i ich działania przeciwko powstańcom na terenie Wielkopolski; narracja
rozpoczyna się w III 1794 r., mowa o wkroczeniu wojsk pruskich na teren I Rzeczypospolitej i oblężeniu
Warszawy (13 VII do 6 IX 1794); wycofanie się wojsk pruskich spod stolicy Polski było wywołane wybuchem
powstania na terenie Wielkopolski; omówiono pruskie działania stanowiące odpowiedź na wyprawę korpusu
Dąbrowskiego wysłanego w celu wsparcia i utrzymania wielkopolskiej insurekcji; pracę uzupełniają dodatki
w formie rozkładanych tablic, podających szereg szczegółów interesujących dla badacza historii wojskowości
m.in.: ORDRE DE BATAILLE der Preußischen Armee während der Belagerung von Warschau vom 27. Juli bis 6.
September 1794 oraz rozkładane cz.-b. plany bitew: 1) bitwa pod Rawką (Szczekocinami) – Schlacht bey Rawka am
6ten Juny 1794; 2) walka pod Dębnikami – Gefecht bei Demnicki / am 18ten July 1794; 3) oblężenie Warszawy – Plan
der Belagerung von Warschau…;

550. ZURYCH. Zestaw 2 pamiątek po wynalazcy Brunonie Abdank-

Abakanowiczu (1852-1900), polskim matematyku, wynalazcy i elektrotechniku, wywodzącym się z rodziny szlacheckiej pochodzenia
tatarskiego: 1) L’ Intégraphe Abdank-Abakanowicz / par / HENRY
LOSSIER / Privat-Docent à l’Université de Lausanne, wyd. G. Coradi,
Zurych, 1903; broszura napisana przez inżyniera budownictwa Henry
Lossiera (1878-1962), na temat integrafu (urządzenia do całkowania
graficznego), zbudowanego przez Abdank-Abakanowicza; tekst w jęz.
francuskim, cz.-b. fot. i wykresy matematyczne, 15 str., st. db., okładka
miękka (broszurowa), ślady zagięć, lekkie zabrudzenia, rozdarcia
grzbietu, format 4o; 2) cennik instrumentów sprzedawanych przez
firmę Coradi (szwajcarskie przedsiębiorstwo, które produkowało
integraf, opatentowany w 1880 r.), wyd. Zurych 1 XI 1925; 4 str., st.
db., odręczne dopiski, ślady złożeń, z jednej str. perforacja; wymiary:
165x227 mm; Cena: 150 zł
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551. BRUKSELA. SCRAP ALBUM, album, tzw. scrapbook, prowadzony przez Livine Derickx, otrzymany

przez nią 14 X 1880 od matki chrzestnej na pamiątkę konfirmacji; na str. tyt. odręcznie napis: Souvenir
de confirmation / á ma filleule / Livine Derickx. / Bruxelles le 14 Octobre 1880 / Maria Jonnau; wewnątrz,
na 43 kartach wklejone liczne wycinanki (chromolit.), przedstawiające ludzi, zwierzęta, scenki
rodzajowe, kwiaty, owoce, herby, okręty, muszle, pióra itp.; bardzo efektowna oprawa, ozdobiona
tłoczeniami i złoconymi wzorami roślinnymi, motywami przyrodniczymi i widokami budynków;
46 nlb. kart (jedna osobno), st. db., podniszczone krawędzie (w przypadku niektórych kart częściowo
wykruszone), zażółcenia, oprawa twarda, płócienna, z przetarciami na krawędziach; format 4o;
CENNY DOKUMENT OBYCZAJOWOŚCI W XIX W., UNIKAT! Cena: 2950 zł
552. GDAŃSK. Herrn Königl. Konsistorialrat Prof. / Lic. Schultze in Danzig

/ zur Erinnerung / an langjährige gemeinsame Arbeit…, album fot.
dla prof. Leopolda Schultze, gdańskiego teologa, superintendenta
generalnego i pastora, na pamiątkę współpracy od Verein zur Förderung
der Sonntagsschule in Deutschland (stowarzyszenia zajmującego się
wspieraniem szkół niedzielnych w Niemczech), Berlin 1913; odręcznie
napisany wstęp, następnie zamieszczono 12 cz.-b. i w sepii, odręcznie
opisanych w dole portretów: 1) Dr Duske, Geheimer Ober. Konsistoriatrat,
Mitglied des Evangelischer Ober. Kirchenrats…; 2) Kritzinger.….;
3) Dr Preuss, Pfarrer; 4) Romberg, Oberpfarrer; 5) Fleischmann, Pfarrer;
6) Fangauf, Pfarrer; 7) Ulrich Meyer, Verlagsbuchhändler; 8) Lenz, Pfarrer
em; 9) Wachsmann, Pfarrer; 10) Fräulein Braun; 11) D. Merensky, MissionsInspektor – fot. przedstawia Alexandra Merensky’ego (1837-1918),
niemieckiego misjonarza zaangażowanego w działalność misyjną
552
na południu Afryki); 12) Magnus, Buchhändler; większość z tych osób
mieszkała w Gdańsku i była zaprzyjaźniona z obdarowanym; st. bdb., oprawa twarda, płócienna,
z lekkimi przetarciami i odbarwieniami; format 4o; Cena: 700 zł
553. GDAŃSK, MALBORK, EŁK. MIELERT, FRITZ, Treue Ostmark / Ein deutsches Pflicht- und Ehrenbuch

/ mit 79 Bildern, wyd. Friedrich Filhelm Ruhfus, Dortmund 1926 (1. Auflage); album autorstwa Fritza
Mielerta (1879-1947), niemieckiego nauczyciela, pisarza i fotografa; 103 str., st. bdb., okładka miękka,
w obwolucie (drobne uszkodzenia brzegów), książka dodatkowo umieszczona w tekturowym etui
(st. sł., liczne rozdarcia, naklejka tyt.); format 4o; Cena: 120 zł
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W słowie wstępnym (KENNT IHR DAS MÄRCHEN VOM DORNRÖSCHEN?) autor odwołał się do baśni
o śpiącej królewnie, do której przyrównał Prusy Wschodnie, jako krainy pięknej i czystej, ale uśpionej
i czekającej na przebudzenie przez księcia; tekst ilustrowany fot. cz.-b. przedstawiającymi m.in.: Malbork,
Elbląg, Giżycko, Olsztynek, w tekście mowa również o Sopocie, Oliwie, Gdańsku, Elblągu, Fromborku;
następnie część fotograficzna, w której przedstawiono m.in.: Malbork, rejon Węgorzewa, Jezioro Tatarskie koło
Ełku, okolice Rucianego-Nidy, Oliwę, Frombork, Elbląg, Braniewo, Kadyny, wieś w powiecie elbląskim, kościół
koło Ornety, zamek w Malborku, Dwór Artusa w Gdańsku, dom gdańskich patrycjuszy, wnętrze kościoła
klasztornego w Oliwie, rynek w Ornecie, kościół Mariacki w Malborku, gdański ratusz, Dwór Artusa i wieżę
Kościoła Mariackiego, rejon kościoła Mariackiego w Gdańsku, kościół w Oliwie, organy w kościele we wsi
Święta Lipka w powiecie kętrzyńskim, wnętrze kościoła w Ornecie, wnętrze kościoła w Kaczynosie, osadzie
w powiecie malborskim, Opactwo Cystersów w Oliwie, widok kościoła w Pieniężnie, organy w kościele Mariackim
w Elblągu i in., pokazujące przyrodę i krajobrazy; na koniec zamieszczono krótkie objaśnienia i spis ilustr.
554. IWONICZ (powiat krośnieński). IWONICZ / Szesnaście plansz

heljotypjowych, Zakłady Reprodukcyjne AKROPOL, Kraków,
wyd. Wydawnictwo Gottdanka i Grossmanna, przed 1939;
album zawierający 16 tonowanych światłodruków z IwoniczaZdroju, jednego z najstarszych polskich uzdrowisk: 1) PAŁAC
HR. ZAŁUSKICH; 2) WIDOK NA PLAC DIETLA I ŁAZIENKI
I. KLASY; 3) WILLA „BAZAR”; 4) PLAC DIETLA Z DOMEM
ZDROJOWYM; 5) ŹRÓDŁA I ŁAZIENKI SALONOWE –
WIDOK Z „KRAKOWIAKA”; 6) KAPLICA ZAKŁADOWA;
7) WNĘTRZE KAPLICY ZAKŁADOWEJ; 8) HOTEL „ORZEŁ”;
9) WILLA „KRAKOWIAK”; 10) DOM POD „JODŁĄ”; 11) WILLA
554
„NIESPODZIANKA”; 12) ŹRÓDŁO ŻELAZISTE „JÓZEFA”
– ŹRÓDŁO „KAROLA” i „AMELJI”; 13) WILLA „STARY
PAŁAC”; 14) STATUA ŚW. MICHAŁA – DROGA DO PENSJONATU „ZOFJÓWKA”; 15) PENSJONAT
„ZOFJÓWKA”; 16) BEŁKOTKA; st. db., zabrudzenia, rdzawe plamy, na str. tyt. niewielki ślad po
przypaleniu, fot. zabezpieczone delikatną bibułą (niekiedy poplamioną, podniszczoną, zagiętą),
okładka miękka, mocno podniszczona, z tłoczonym (pierwotnie również złotym) napisem: IWONICZ,
grzbiet spięty sznurem, z rozdarciami; format 8o; Cena: 190 zł

555
555. KARKONOSZE, ALBUM / VOM / RIESENGEBIRGE, album 20 widoków Karkonoszy w formie

leporello, fot. Louis Glasser, Lipsk, wyd. Eigenth. v. Hermann Liedl (dawniej C.J. Liedl), Cieplice,
ok. 1870; lit. tonowane, st. bdb., oprawa twarda, pięknie zdobiona, z tłoczeniami i złoceniami,
ćwierćpłócienna z drobnymi uszkodzeniami; format 16o; Cena: 450 zł

Zawiera następujące widoki: 1) panorama Jeleniej Góry – HIRSCHBERG; 2) Cieplice Śląskie-Zdrój widziane
z Góry Sołtysiej znanej też jako Sołtysia Kopa – WARMBRUNN v. Scholzenberg; 3) widok obecnego Placu
Piastowskiego w Cieplicach Śląskich-Zdroju – WARMBRUNN, Schlosstrasse; 4) zamek Chojnik – RUINE
KYNAST; 5) Bobrowe Skały – BIEBERSTEINE; 6) Grzybowiec – BISMARKSHÖHE; 7) Wodospad Szklarki
– KOCHELFALL; 8) Huta Józefina w Szklarskiej Porębie – SCHREIBERHAU, Josephinehütte; 9) Wodospad
Kamieńczyka – DER ZACKENFALL; 10) Wodospad Łaby – DER ELBFALL; 11) schronisko nad Śnieżnymi Kotłami
– SCHNEEGRUBENBAUDE; 12) schronisko Petrova bouda – PETERSBAUDE; 13) Wielki Staw – DER GROSSE
TEICH, OSTSEITE; 14) Śnieżka – SCHNEEKOPPE; 15) świątynia Wang – PFARREY WANG; 16) Kaplica św. Anny
na Grabowcu – ST. ANNA-KAPELLE; 17) Wodospad Podgórnej – HAINFALL; 18) zamek w Staniszowie znany
też jako Zamek Księcia Henryka, albo Zamek w Marczycach – HEINRICHSBURG; 19) pałac w Mysłakowicach –
SCHLOSS ERDMANNSDORF; 20) zamek w Karpnikach – SCHLOSS FISCHBACH.
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556. KRAKÓW. RACZYŃSKI, STANISŁAW, KRAKÓW / 7 ORYGINALNYCH DRZEWORYTÓW, teka

zawierająca 7 oryginalnych cz.-b. drzew. autorstwa Stanisława Raczyńskiego (1903-1982); odbite
autorsko plansze, każda w passe-partout, z odręcznymi opisami i sygn. autora na dole; zamieszczone
widoki: 1) Wieże Katedry; 2) Dziedziniec Collegium Maius; 3) Ołtarz Wita Stwosza; 4) Dziedziniec wawelski;
5) Ogrójec przy Kośc. św. Barbary; 6) Barbakan; 7) Ulica Floriańska; teka miękka, ze złotymi napisami i wyobrażeniem wawelskiego smoka i zamku; wymiary grafik łącznie z passe-partout: ok. 255x310 mm;
format teki 4o; Cena: 1500 zł

557
557. LELEWEL, JOACHIM, ATLAS / do Historyi i Geografii starożytney / podług planu / JOACHIMA

LELEWELA / Członka wielu Towarzystw uczonych / polecony do użycia Szkołom i Instytutom naukow: przez
Kommissyę Rządową Oświecenia Publicz., wyd. Instytut Litograficzny Szkolny, Warszawa 1828; atlas do
historii i geografii starożytnej przygotowany przez Joachima Lelewela przy współpracy rytowników
Wilhelma Ruchacza, Seweryna Oleszczyńskiego i Józefa Sławińskiego; zawiera 29 map (lit. cz.-b.
z kolorem liniowym), zwykle po kilka na jednej tablicy; XIII tablic + 2 nlb. str., st. db., nieznaczne
zabrudzenia, miejscami żółte plamy, lekkie zagięcia krawędzi, okładka, podniszczona; format folio;
Cena: 1250 zł

558. LWÓW. DOBROWOLSKI, ODO, Teka Lwów 1914-1915. Autolitografie, wyd. Lwów 1915; 10 auto-

litografii autorstwa polskiego artysty malarza Odona (Ottona) Dobrowolskiego (1883-1917):
1) OGÓLNY WIDOK (tyt. z okładki), wymiary arkusza: 408x295 mm; 2) WOŁOSKA CERKIEW, wymiary
arkusza: 293x405 mm; 3) WIDOK NA RATUSZ (Plac Kapitulny, kaplica Boimów, w tle widoczna wieża
ratusza), wymiary: 287x377 mm; 4) PLAC MARYACKI, wymiary: 418x265 mm; 5) UNIWERSYTET,
wymiary: 416x302 mm; 6) KOŚCIÓŁ OO. BERNARDYNÓW, wymiary: 407x295 mm; 7) SEJM (Sejm
Krajowy), wymiary: 265x392 mm; 8) NAMIESTNICTWO, wymiary: 418x302 mm; 9) CERKIEW ŚW.
JURA, wymiary: 387x287 mm; 10) KOŚCIÓŁ OO. KARMELITÓW, wymiary: 407x300 mm; na każdym
arkuszu sygn. autora i data (na kamieniu, niekiedy napisy przycięte); karty umieszczone w oryginalnej
tekturowej tece z widokiem wieży bernardyńskiej; autolit. kolor. na papierze żeberkowym, st. arkuszy
bdb., st. teki db. (drobne zagięcia rogów, przetarcia i zabrudzenia); format teki folio; Cena: 9950 zł
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559. LWÓW. LWÓW-LEMBERG, album widoków miasta, anonim, okres międzywojenny; zawiera

następujące widoki: 1) Lwów. Ogólny widok. – Lemberg. Totalansicht; 2) Lwów. Teatr. – Lemberg.
Theatrgebäude; 3) Lwów. Katedra sw. Jerzego. – Lemberg. St. Georg-Kirche; 4) Lwów. Sejm. – Lemberg.
Landtagsgebäude; 5) Lwów. Plac Maryacki. – Lemberg. Marienplatz; 6) Lwów. – Kasyno narodowe. – Lemberg.
National-Kasino; 7) Lwów. Kościół Bernardynów. – Lemberg. Bernardiner-Kirche; 8) Lwów. Ratusz. –
Lemberg. Rathausgebäude; 9) Lwów. Pomnik Sobieskiego. – Lemberg. Sobiesky-Monument; 10) Lwów. Gal.
Kasa Oszczędności i Hotel Grand. – Lemberg. Gal. Sparkassa u. Grand Hotel; 11) Lwów. Dworzec. – Lemberg.
Bahnhof; 12) Lwów. Pomnik Kilińskiego. – Lemberg. Kiliński-Denkmal; 13) Lwów. Klasztor Karmelitanek
bosych. – Lemberg. Karmeliterkloster; 14) Lwów. Kaplica Boimów. – Lemberg. Kapelle Boimów; 15) Lwów. Plac
Kapitulny. – Lemberg. Domplatz; 16) Lwów. Park Kilińskiego. – Lemberg. Park; fototypie w sepii, 16 nlb.
kart, niektóre ochronne bibułki osobno, okładka miękka, ze złoconym tyt., lekko przetarte krawędzie,
grzbiet spięty sznurem; format 8o; Cena: 380 zł

559 a, b, c
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560
560. ŁÓDŹ. Feldzug in Polen (tyt. wpisany odręcznie), album zdjęć wykonanych przez niemieckiego

żołnierza w czasie I wojny światowej, pokazujący tereny Królestwa Kongresowego (obecne
województwa łódzkie i mazowieckie), a także zdjęcia z terenu Niemiec (rejon Zwickau); 183 fot.
cz.-b., st. bdb., ozdobne wyklejki, oprawa twarda, płócienna, z tłoczeniami, lekko poprzecierana, na
przedniej okładce odręczny napis: I; wymiary fot.: ok. 80x60 mm, format albumu 8o; Cena: 2650 zł

W albumie zamieszczono 183 fot. przedstawiające polskie wsie i ich mieszkańców, krajobrazy, przyrodę; część
zdjęć odręcznie podpisana. Warto zwrócić uwagę na następujące fot.: 3-4) niemiecki żołnierz z biednie ubraną
miejscową dziewczynką i budynek nad rzeką na terenie Babska w powiecie rawskim (podpisane: Aus Babsk bei
Rawa 5-10 X); 5-8) żołnierze i budynki nad rzeką Utratą obecnie w województwie mazowieckim (An der Utrata
von 15. bis 19. X. 1914.); 9-10) 2 widoki budynków w Babsku (Babsk); 11-12) 2 widoki tego samego budynku
w okresie bitwy pod Łodzią z przełomu XI/XII 1914 r., w miejscowości Łobudzice w powiecie bełchatowskim
(Lobudz. [Schlacht bei Lodz]); 19-20) dwór w parku w Sobocie w powiecie łowickim (Schloss Rodsdaly);
21-22) okopy we wsi Boryszów w powiecie piotrkowskim (Die ersten Schützengräben; bei Boryszow);
27-28) budynek i żołnierze we wsi Bielina w powiecie tomaszowskim (Vor Bielina bei Tomaszow); 33) polski legionista
(Polnischer Legionäre); 35-36) budynki we wsi Balcerów w powiecie skierniewickim (Balceroro bei Skierniewice);
37-40) budynek stanowiący kwaterę sztabu regimentu (Balceroro bei Skierniewice / Rgts Stabs. Quartiere vom
10. I. bis 17, VI. 1915); 45-46 i 48-50) kobiety tłoczące się u wejścia do kościoła (Kirchgang bei Skierniewice);
53-54) Pałac Prymasowski w Skierniewicach (Skierniewice-Schloss); 69-72) sceny z Łowicza: trzej żołnierze,
targ, budynek, samochód (Lovicz); 85-88) widoki ze Skierniewic: dworzec, cmentarz, konie przy wodopoju
(Bhf. Skierniew.); 89-92) obóz dla rosyjskich jeńców w lesie nad rzeką Rawką, prawym dopływem Bzury (Waldlager
an der Ravka / gefangene Russkis); 97) dworek we wsi Stary Redzeń (?) w powiecie łódzkim (Renckow Stary);
98) dworek we wsi Dębowa Góra w powiecie skierniewickim (Dembowa Gora); 101-108) kolejne widoki
z Balcerowa (Bad Balcerow); 132-135) budynek i krajobrazy nad Wisłą, niedaleko Iłowa w powiecie sochaczewskim
(An der Weichsel bei Ilow); 136-137) niemieccy żołnierze w nadwiślańskiej wsi (Rückmarsch v. d. Weichsel); 140-141)
ulica i targ w Łowiczu (Lowicz); 144-147) kolejne widoki z Balcerowa: krajobraz nad rzeką, żołnierz z końmi,
przyjęcie, przemarsz wojska (zurück in Balcerow); 148-153) kościół w Iłowie (Kirche Ilow).
561. PADEREWSKI, IGNACY. Album zdjęć poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu (1860-1941),

wybitnemu pianiście i mężowi stanu; fot. cz.-b. i w sepii, st. bdb., różne wymiary fot.: od 42x66 mm
do 180x130 mm, oprawa twarda, półskórek, st. db., miejscami przetarta (szczególnie na krawędziach),
ze złoceniami; format folio; UNIKATOWE ŹRÓDŁO POKAZUJĄCE POLITYCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ
I ŻYCIE RODZINNE WYBITNEGO ARTYSTY I POLSKIEGO MĘŻA STANU; Cena: 15 000 zł
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Zawiera łącznie 138 zdjęć, w zdecydowanej większości nieznanych; od czasu objęcia przez Paderewskiego
stanowiska prezydenta ministrów 16 I 1919 r., aż do założenia w Riond-Bosson opozycyjnego wobec
Sanacji Frontu Morges; zdjęcia można podzielić na 4 grupy: 1) działalność Paderewskiego jako szefa rządu
w Warszawie; 2) jazda słynną salonką do Paryża na rozmowy pokojowe; 3) aktywność Paderewskiego w
Saint Germain, Genewie i Aix-les-Bains; 4) wszechstronny reportaż z posiadłości I.J. Paderewskiego w RiondBosson – wielki dom z zewnątrz, wnętrza z gabinetem, salonikiem i salonem, sceny z życia towarzyskiego,
gabinet Heleny Paderewskiej, fot. z tarasów, olbrzymiego ogrodu, szklarni, zabudowy gospodarczej, słynnej
hodowli kur, spacerów ogrodowych; album kończy się zdjęciami przedstawiającymi rozmowy zmierzające do
założenia Frontu Morges; część zdjęć opisana w dole, kolejno: 1) współpracownicy I.J. Paderewskiego, pracujący
w jego osobistym sekretariacie, fot. podpisana na dole: Sekretarjat osobisty Prezydenta Ministrów I. J. Paderewskiego
Warszawa 1919 rok, od lewej widzimy Sylwina Jerzego Strakacza (1892-1973, sekretarza Paderewskiego,
głównego wykonawcę jego testamentu), Jana Karszo-Siedlewskiego (1891-1955, polskiego dyplomatę), Tadeusza
Marynowskiego (1892-1949), Zdzisława Szczerbińskiego (1898-1978, sekretarza Paderewskiego i dyplomatę);
2) fot. podpisana: Sylwin w Zürichu dn. 27 maja 1919 roku. na stacji w drodze do Paryża (Paderewski jako delegat
pełnomocny reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, co zmusiło do podróży do stolicy Francji
także jego współpracowników); 3) fot. podpisana: Tadeusz Marynowski Jan Karszo-Siedlewski Sylwin Strakacz
Zdzisław Szczerbiński w Hotelu Bristol; 4) Paderewski z żoną, Heleną, schodzą po schodach, za nimi podążają
oficerowie; 5) tłum warszawiaków towarzyszy Paderewskiemu i jego żonie, w tle Pałac Kazimierzowski;
6) tłum warszawiaków oczekuje na prezydenta ministrów, na pierwszym planie generałowie, po lewej minister
spraw wojskowych Józef Krzysztof Leśniewski, w tle Resursa Obywatelska przy ulicy Krakowskie Przedmieście
64; 7) prezydent ministrów na peronie; 8) gromadka dzieci i oficer na tle wagonu; 9) Paderewski na tle wagonu
z napisem COMPAGNIE…; 10) rozmowa dwóch pasażerów (jeden z nich to oddelegowany przez Naczelnika
Państwa do KNP Stanisław Jan Patek), w tle oficer i kolejarz; 11) scena z postoju na stacji Innsbruck: pasażerowie
wysiedli z pociągu; 12) Paderewski na stacji w towarzystwie żony i grupy współpracowników; 13) Paderewski
rozmawia na stacji ze współpracownikiem; 14) zdjęcie zbiorowe z udziałem prezydenta ministrów i jego żony
(na prawo od Paderewskiego przewodniczący Komisji Międzysojuszniczej dla Polski Joseph Noulens), w tle
wagon z napisem: COMPAGNIE INTERNATIO…; 15) Generał Haller w Paryżu na Gare de l’Est w oczekiwaniu
przyjazdu z Polski Prezydenta Paderewskiego i ambasadora Noullens’a; 16) Przyjazd do Paryża Prezydenta Paderewskiego;
17) Ambasador Noullens z Generałem Niessel; 18) Droga z Warszawy do Paryża 27/V 1919 / Janek z p. Prezydentem
(I. Paderewski i Jan Karszo-Siedlewski); 19) Kapitan Staszewicz (komendant pociągu) z Jankiem i Sylwinem
(pokazano kapitana Stasiewicza, a po bokach Jana Karszo-Siedlewskiego i Sylwina Jerzego Strakacza);
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20) fot bez podpisu (grupa pasażerów na stacji); 21) Na stacyi w Salzkamergut 27/V
1919 / Pan Halpert z synkiem / Janek i p. Ordyński (reżyser Opera House w N. Yorku), na
zdjęciu widzimy Tadeusza Włodzimierza Halperta, jednego z 3 synów bankiera Feliksa
Jakuba Halperta i Ryszarda Stanisława Kazimierza Ordyńskiego; 22) grupa cywilów
i wojskowych; 23-24) Helena Paderewska na spacerze; 25) fot. zbiorowa pięciu osób –
na pierwszym planie gen. Tadeusz Rozwadowski, obok siedzi Eugeniusz Romer (?),
z tyłu, po lewej Stanisław Hempel (?), pośrodku stoi Władysław Baranowski (?), na lewo
od niego Mikołaj Sukniewicz (?); 26) St. Germain. Podwórzec wewnętrzny pałacu, gdzie
podpisano traktat pokojowy z Austryą dn. 2/VI 1919 roku (data na podpisie dotyczy czasu
wykonania zdjęcia, ponieważ traktat pokojowy z Austrią w Saint-Germain-en-Laye
podpisano w rzeczywistości 10 IX 1919 r.); 27) Fasada pałacu w St. Germain; 28) z pałacu
w Saint Germain wychodzi dyplomata; 29) Marszałek Foch (Ferdinand Foch wychodzący
z pałacu w Saint Germain; 30) Delegaci Ententy w St. Germain…; 31-33) Genewa
15 listopad 1920 r. Przed gmachem Reformacyi przy wyjściu z 1szego posiedzenia Ligi
Narodów (na dwóch z fot. widoczny Paderewski; pokazywane na fot. zgromadzenie
odbyło się w genewskim ratuszu); 34-41) Konferencya w Aix-les-Bains: spotkanie w
kawiarni z udziałem Paderewskiego – trzy fot., budynek, spotkanie z udziałem
Zdzisława Szczerbińskiego (?) – cztery fot.; 42-48) W Aix-les-Bains – spacerująca kobieta;
49-52) Szwajcaria / Dom w Rion Bosson / Od strony parku i jeziora / Od strony wjazdu
– rezydencja Paderewskiego w Riond Bosson; 53-76) dom w Riond Bosson: wnętrza,
rzeźby, portrety, życie towarzyskie; 77-86) widoki z posiadłości Paderewskiego,
ogród, szklarnia; 87-92) kurnik i ozdobne kury hodowane przez Helenę Paderewską
(żona wybitnego artysty i męża stanu była znana z tego nietypowego hobby);
93-95) sceny ogrodowe; 96-108) państwo Paderewscy w towarzystwie gości (wśród
nich Aniela i Sylwin Starkacz); 109-113) Helena Paderewska na spacerze ze znajomymi;
114-116) Sylwin Strakacz, budynek, Ignacy i Helena Paderewscy w otoczeniu gości;
117-122) Paderewscy i ich goście (wśród nich Aniela Strakacz z córką, Anną i synem);
123-128) Paderewscy z gośćmi (wśród nich Władysław Sikorski); 129-138) spotkanie
sygnatariuszy antysanacyjnego Frontu Morges z 1936 r., wśród zaproszonych
m.in. Władysław Sikorski, Izydor Modelski (?), przewodniczący Związku Hallerczyków.

562. POZNAŃ, ZIELONA GÓRA, SŁUBICE. Woche (oprac., red.), Kaiser-

manöver…, druk. i wyd. August Scherl, Berlin 1902; zawiera 86 cz.-b.
światłokopii – zdjęcia przedstawiają cesarskie manewry w prowincjach
wschodnich w 1902 r.: paradę w Poznaniu i zapewne Biedrusku, poznańskiego
regimentu strzelców konnych (Jäger zu Pferde), dowódcę V korpusu gen.
von Stülpnagela ze swoim sztabem, oddział gwardii chroniącej Wilhelma III
podczas parady w Poznaniu; poza przedstawicielami rodu Hohenzollernów
ubranych w generalskie mundury zamieszczono zdjęcie innych panujących
w II Rzeszy, m.in. w Bawarii, pokazano też zaproszonych na manewry
absolwentów z innych armii, m.in. brytyjskiej, amerykańskiej, włoskiej,
rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej, austriackiej, szwedzkiej, etc., etc.;
16 numerowanych, jednostronnie zadrukowanych kart + 4 nlb. str., st. bdb./
db., okładka w st. db., zabrudzona, z naddarciami, miękka, grzbiet spięty
sznurem; format: 4o; Cena: 750 zł

562

Obszar cesarskich manewrów w prowincjach wschodnich rozciągał się od Poznania do Słubic, na północy do Warty, na południu do Obry i Odry. Odbyły się
one w październiku 1902 r. Ich celem było powstrzymanie nacierającego od
Wisły na Rogoźno i dalej na Żagań przeciwnika. Zadaniem tych manewrów
było przetestowanie tzw. taktyki Burów, czyli sposobu walki białych osadników
z południa Afryki, walczących pod koniec XIX w. z Brytyjczykami. Zastosowali
oni w walce piechoty szyk rozproszony, w którym żołnierze bez rozkazu wybierali
moment strzału, a wcześniej mieli dowolność w szukaniu miejsc chroniących przed
ostrzałem. Brytyjczycy początkowo atakowali zwartymi kolumnami, strzelając
wyłącznie na rozkaz. Początkowo ponosili ciężkie straty. Od północnego wschodu
miał atakować V korpus armijny stacjonujący w Poznaniu, bronić – III Korpus
armijny z Berlina.
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563
563. SZCZAWNO-ZDRÓJ, WAŁBRZYCH. ALBUM / VON / SALZBRUNN, ADRESBACH / UND

/ WECKELSDORF, album 20 widoków Karkonoszy i kraju hradeckiego w formie leporello, fot.
Louis Glasser, Lipsk, wyd. Kunst-Verlag v. Hermann Liedl (dawniej C.J. Liedl), Cieplice, ok. 1870;
lit. tonowane, st. bdb., oprawa twarda, pięknie zdobiona, z tłoczeniami i złoceniami, ćwierćpłócienna;
format 16o; Cena: 450 zł

Zawiera następujące widoki: 1) Szczawno-Zdrój widziane z gospody Friedrichsruh – SALZBRUNN, VON
FRIEDRICHSRUH; 2) Hala Elizy w Szczawnie-Zdroju – SALZBRUNN, ELISENHALLE; 3) Góra Parkowa znana
też jako Wzgórze Gedymina – SALZBRUNN, WILHELMSHÖHE; 4) zamek Książ – SCHLOSS FÜRSTENSTEIN;
5) Stary Książ – SCHLOSS FÜRSTENSTEIN, ALTE BURG; 6) obecnie Stary Zdrój, dzielnica mieszkaniowa
Wałbrzycha – ALTWASSER; 7) Jedlina-Zdrój –CHARLOTTENBRUNN; 8) ogrody zamkowe Zamku Grodno –
KYNSBURG, VOM BURGGARTEN; 9) Skalne Miasto – ADRESBACHER FELSENSTADT, VOM NEUEN ECHO;
10) Skalne Miasto, Głowa Cukru – ADRESBACH, DIE ZUCKERHUT; 11) brama wejściowa do Skalnego Miasta
– ADRESBACH, EINGANG IN DIE FELSENSTADT; 12) przejażdżka łódką w Skalnym Mieście – ADRESBACH,
DIE WASSERFAHRT; 13) wodospad w Skalnym Mieście – ADRESBACH, WASSERFALL; 14) Teplice nad Metují
– WECKELSDORF, DIE SCHWEIZERKÄSE; 15) Teplice nad Metují, Harfa Karkonosza – WECKELSDORF, DIE
RIESENHARFE; 16) Teplice nad Metují, chatka – WECKELSDORF, DIE BUDE U. SENNERHÜTTE; 17) Teplice
nad Metují, krajobraz przypominjący wnętrze katedry – WECKELSDORF, DAS INNERE D. DOMES; 18) Teplice nad Metují, Skalna Korona WECKELSDORF, DIE FELSENKRONE; 19) Teplice nad Metují, ściana skalna
WECKELSDORF, DIE MARTINSWAND; 20) Teplice nad Metují, Amfiteatr – WECKELSDORF, AMPHITHEATER.
564. ŚWINOUJŚCIE. BREUHAUS DE GROOT, FRITZ AUGUST (1883-1960), BAUTEN UND RÄUME

/ Landhäuser, Banken, Verwaltungsgebäude / und andere repräsentative Bauten, Innen- // räume, Schiffe,
Flugzeuge, Luftschiff LZ129, wyd. Ernst Wasmuth G.m.b.H., Berlin-Charlottenburg 1935; album zawiera
liczne cz.-b. (4 kolor.) ilustr. (rys. i fot.); warto zwrócić uwagę na fot. i opis na str. 138 o pawilonie
muzycznym w Świnoujściu oraz opis i ilustr. (plany, fot., rys.) dotyczące Zeppelina; dla pasjonatów
historii lotnictwa interesujące mogą być 2 fot. samolotu He. 70 i 3 fot. samolotu Ju. 52 Manfred von
Richthofen; XII + 155 str., st. bdb., oprawa twarda, płócienna, z wytłoczonym złotym napisem: F.A.
BREUHAUS / BAUTEN RÄUME, obwoluta (z niewielkimi rozdarciami), ponadto tekturowe etui (lekko
przebarwione, z napisem na grzbiecie: F.A. BREUHAUS BAUTEN U. RÄUME); format 4o; Cena: 180 zł

565

565. WARSZAWA, POZNAŃ, KRAKÓW. MATERYAŁY DO ARCHITEKTURY POLSKIEJ / TOM. I. /

WIEŚ I MIASTECZKO, pod red. Zdzisława Kalinowskiego, Wydawnictwo Tow. Opieki nad Zabytkami
Przeszłości, nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1916, wstęp autorstwa Juliusza Kłosa; rys. i fot.
ogółem 532; 216 str., st. db., oprawa twarda, płócienna, z drobnymi uszkodzeniami i zabrudzeniami,
z naklejoną cz.-b. fot. i złoconym tyt., pęknięcie wyklejek, na str. tyt. odręczny dopisek ołówkiem
z 1921 r.; format 4o; BARDZO RZADKIE! Cena: 850 zł
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Album stanowi katalog zdjęć zabytkowych obiektów architektonicznych, zgromadzonych na wystawie
Architektury Polskiej w 1915 r. Przedstawia architekturę na ziemiach polskich i kresowych na początku XX w.,
pokazano m.in. kościoły, bóżnice, chaty polskie. Zawiera liczne cz.-b. fot. i rys. uszeregowane geograficznie:
KRAKOWSKIE – powiaty: częstochowski (7 fot.), będziński (5 rys., 18 fot.), olkuski (2 rys., 32 fot.), włoszczowski
(2 rys., 2 fot.), miechowski (1 rys., 14 fot.), chrzanowski (1 fot.), krakowski (8 fot., 10 rys.), bocheński (8 rys.,
1 fot.), brzeski (1 rys., 1 fot.), wielicki (1 fot.), myślenicki (1 fot.), limanowski (1 fot.), gorlicki (3 fot., 2 rys.), żywiecki
(3 fot.); PODHALE – powiaty: nowotarski (23 fot.), sądecki (2 rys.), Spiż (2 fot.), Orawa (4 fot.); SANDOMIERSKIE
– powiaty: pińczowski (3 rys., 3. fot.), stopnicki (6 fot.), jędrzejowski (8 fot.), kielecki (6 fot.), koński (1 rys.,
13 fot.), opoczyński (1 rys., 2 fot.), radomski (1 fot.), kozienicki (6 fot.), iłżecki (6 fot.), opatowski (10 fot.),
sandomierski (2 rys., 17 fot.); LUBELSKIE – powiaty: biłgorajski (1 rys.), janowski (3 fot.), puławski (3 rys.,
21 fot.), włodawski (3 fot.), chełmski (1 rys., 1 fot.), tomaszowski (1 rys.), hrubieszowski (2 fot.), zamojski (5 fot.,
2 rys.); RUŚ CZERWONA – powiaty: przemyślański (1 fot.), złoczowski (2 fot.), zaleszczycki (1 fot.), drohobycki
(1 fot.), kałuski (1 fot.), skałacki (3 fot.); ŚLĄSK – powiat bytomski (1 rys.), po 1 fot. z powiatów: kluczborskiego,
olesińskiego, opolskiego, kłodzkiego, raciborskiego, a po 2 z ziębickiego i gliwickiego; POZNAŃSKIE –
po 1 fot. z powiatów: kościańskiego, średzkiego i kępińskiego; KUJAWY – powiaty: nieszawski (3 fot.),
włocławski (5 fot.), słupecki (3 fot.), koniński (4 fot.), kolski (1 fot.), turecki (1 fot.); KALISKIE – powiaty: kaliski
(2 fot.), sieradzki (6 fot.), wieluński (1 rys., 11 fot.), radomskowski (2 rys., 16 fot.), piotrkowski (2 fot.), łaski
(7 fot.), brzeziński (2 fot.), łódzki (6 fot.), łęczycki (3 fot.), kutnowski (1 fot., 1 rys.); RAWSKIE – powiaty: rawski
(7 fot.), skierniewicki (4 fot.), sochaczewski (1 rys., 3 fot.), łowicki (13 fot.); MAZOWSZE – powiaty: grójecki (3 fot.),
błoński (1 fot.), warszawski (9 fot.), garwoliński (3 fot.), mińsko-mazowiecki (6 fot.), węgrowski (8 fot., 1 rys.),
mazowiecki (3 rys., 5 fot.), łomżyński (6 fot.), ostrołęcki (1 fot.), kolneński (5 fot.), szczuczyński (1 fot.), przasnyski
(1 fot.), ciechanowski (1 fot.), płoński (2 fot.), pułtuski (1 rys., 1 fot.); KASZUBY – powiaty: chojnicki (1 rys.,
2 fot.), kartuski (2 rys., 1 fot.), pucki (1 rys.), kościerski (1 fot.); PODLASIE – powiaty: bialski (5 fot.), siedlecki
(2 rys.), sokołowski (1 rys., 2 fot.), bielski (1 fot.), białostocki (1 fot.), augustowski (1 rys., 1 fot.); ŻMUDŹ – powiaty:
szawelski (1 fot.), rossieński (1 rys.); LITWA – powiaty: wyłkowyski (3 fot.), święciański (6 fot.), grodzieński
(2 fot.), sokólski (1 fot.), wołkowyski (3 fot.), nowogródzki (1 rys., 6 fot.), słonimski (3 fot.), prużański (1 fot.);
WOŁYŃ – powiaty: kamieniecki (1 fot.), ostrogski (1 fot.), zwiahelsi (1 rys.); PODOLE – powiaty: dubieński
(1 rys.), kamieniecki (1 fot.), płoskirowski (7 fot.); UKRAINA – 2 fot. (jedna z powiatu humańskiego). Ponadto
spis ilustracji (w którym pozycje pochodzące z Wystawy Architektury Polskiej zostały zaznaczone gwiazdkami)
i wykaz alfabetyczny miejscowości, a także spis autorów i źródeł.

566
566. WILNO. BUŁHAK, JAN, Wilno (tyt. okładkowy). Teka zawierająca 21 cz.-b. fot. przedstawiających

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: 4750 zł
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567. BERLIN, GDAŃSK, GDYNIA, STOŁPCE, WARSZAWA. KNICKERBOCKER, HUBERT RENFRO,

Kommt / Krieg / IN EUROPA?, wyd. Rowohlt, Berlin 1934; niemieckie wydanie książki The Boiling Point:
Will War Come in Europe? autorstwa Huberta Renfro Knickerbockera (1898-1949), amerykańskiego
dziennikarza i laureata nagrody Pulitzera; autor książki rozważa m.in. możliwość wybuchu wojny
europejskiej po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera, znaczenie korytarza oddzielającego
Prusy Wschodnie od Rzeszy dla sytuacji politycznej na europejskim kontynencie, a w rozdziale
4. podjęto zagadnienie stosunków polsko-sowieckich; tytuły kolejnych rozdziałów (w sumie 24)
to nazwy europejskich miast, m.in. Gdańska (rozdział 2.), Gdyni (rozdział 3.), Stołpców (nadgranicznego
miasta na wschodzie II RP, obecnie w granicach Białorusi, rozdział 4.) i Warszawy (rozdział 5.);
180 str., st. db., liczne podkreślenia ołówkiem i kredkami, na str. tyt. i przedtyt. odręczne dopiski,
ponadto na str. przedtyt. wklejone wycinki z polskich powojennych gazet, oprawa półtwarda,
przetarcia (szczególnie grzbietu i krawędzi); format 8o; Cena: 100 zł

568. CIECHANÓW, GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY, GDAŃSK, SZCZECIN. SPEER, ALBERT (oprac.), WOL-

TERS, RUDOLF, NEUE DEUTSCHE BAUKUNST, wyd. Volk und Reich, Praga, Amsterdam, Berlin,
Wiedeń, 1943; album oprac. przez Alberta Speera jako generalnego inspektora stolicy Rzeszy,
przygotowany przez architekta Rudolfa Woltersa (1903-1983); zaczyna się od wstępu pt.: NEUE
DEUTSCHE BAUKUNST, następnie zamieszczono fot. i rys. cz.-b., pokazujące architekturę III Rzeszy,
m.in. mauzoleum ku czci Niemców poległych w bitwie o Górę Świętej Anny w czasie III powstania
śląskiego, ukończone w 1938 r.; fot. modelu głównego budynku Szkoły Wojennej Niemieckich
Wojsk Lądowych, który planowano wznieść na granicy Strzyży i Oliwy; rys. pokazujący z lotu ptaka
miasto zakładów zbrojeniowych Hermanna Göringa – koncernu państwowego, który po 1939 r.
przejął kontrolę nad wieloma firmami na Górnym Śląsku; rys. pokazujący część niemieckich planów
przebudowy Ciechanowa (przemianowanego na Zichenau); egzemplarz pochodzi z prywatnych
zbiorów Piotra Zaremby, pierwszego prezydenta polskiego Szczecina (w latach 1945-1950) – na
okładce i przedniej wyklejce widoczne odręczne notki Zaremby oraz jego dedykacja dla polskiego
architekta modernisty, Stanisława Kirkina, napisana w okupowanym przez Niemców Poznaniu;
96 str., st. db., miejscami nieznaczne zabrudzenia, oprawa twarda, ćwierćpłócienna, przybrudzona
i lekko przebarwiona, grzbiet podniszczony; format 4o; Cena: 250 zł
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569

570

571 a

571 b

569. GDAŃSK, TORUŃ, GRUDZIĄDZ, ŁÓDŹ, KRAKÓW, POZNAŃ. DIE / STRASSE / DIE AUTOBAHN,

dwutygodnik, wyd. Volk und Reich, Berlin, XI 1939; 21/22 numer magazynu będącego organem
prasowym Generalnego Inspektora Niemieckiego Systemu Drogowego; czasopismo ukazywało
się od 1934 r.; liczne cz.-b. fot. i ilustr.; zawiera wątki polskie: 1) artykuł Richarda Auberlena,
w którym poruszono zagadnienie budownictwa drogowego na wschodzie po opanowaniu Polski;
2) fotoreportaż z widokami z Gdańska, Torunia, Grudziądza, Bydgoszczy (obok zwięzłe opisy historii
miast akcentujące ich ścisłe związki z Niemcami); 3) artykuł Kurta Schmidta na temat Łodzi, zawiera
fot. pokazujące zniszczone mosty: nad Prosną (rejon Wieruszowa), nad Wartą (rejon Koła), nad Wisłą
(rejon Puław) oraz polnej drogi po jesiennych roztopach nad Bugiem; 4) artykuł Wilhelma Sommerera
na temat Krakowa, zawiera 3 duże zdjęcia Krakowa, Łodzi i Poznania, zwięzłe opisy obok dowodziły
ich niemieckiego charakteru; 5) artykuł Waltera Oswalda o podróży na południe Polski; ss. 78, st. db.,
miejscami drobne zaplamienia, podniszczona okładka (szczególnie grzbiet); format 4o; Cena: 300 zł

570. KUTNO, MŁAWA, ŻYWIEC, BYDGOSZCZ, UNIEJÓW. Planung und Aufbau / im Osten / ERLÄUTE-

RUNGEN und SKIZZEN / zum ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten, oprac. przez Der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, (urząd zajmujący się umacnianiem niemczyzny), wyd.
Deutsche Landbuchhandlung, Berlin 1942; 70 str., st. bdb., ślady zagięć, okładka miękka, z drobnymi zabrudzeniami; format 4o; CENNE ŹRÓDŁO DO POZNANIA DZIEJÓW ZIEM WŁĄCZONYCH
DO RZESZY, A ZWŁASZCZA KRAJU WARTY; Cena: 320 zł
Pokazano niemieckie plany budownictwa wiejskiego na nowych terytoriach wschodnich; tekst autorstwa
Herberta Franka – warto tu zwrócić uwagę na plany niemieckie (cz.-b. mapki) dotyczące Kutna (położonego
we włączonym do Rzeszy Kraju Warty), Mławy (prowincja Prusy Wschodnie), Żywca (prowincja Górny Śląsk),
Bydgoszczy (okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie); ponadto fot. cz.-b. pokazujące szkice i modele zagospodarowania
wsi, m.in: wieś w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie z lotu ptaka; wieś w Okręgu Rzeszy Kraj Warty; wieś
w prowincji Górny Śląsk w rejonie Beskidów; model wiejskiej ulicy; widok z lotu ptaka rejonu Uniejowa (miasta
położonego wówczas w Kraju Warty); model gospodarstwa; proponowany schemat nowego gospodarstwa
w Kraju Warty; model stacji benzynowej połączonej z warsztatem naprawy samochodów; model mleczarni;
model destylarni; model piekarni i rzeźni; a także fot. cz.-b. modelowych pomieszczeń w domu wiejskim (kuchni,
pokoju i korytarza, sypialni) oraz plan cz.-b. wsi w rejonie Uniejowa: Dorf: C im Siedlungsraum Uniejow Reichsgau
Wartheland; na końcu zamieszczono tekst zarządzenia z 26 XI 1940 r. odnośnie podstaw i linii kierunkowych
budownictwa wiejskiego na nowych terenach wschodnich.

571. KUTNO, WARSZAWA, WAŁBRZYCH, GDAŃSK, MALBORK, INOWROCŁAW. TROOST,

GERDY (oprac.), DAS BAUEN / IM NEUEN REICH, tom 2, wyd. Gauverlag Bayreuth Gebundenes
Buch, Bayreuth 1943; 168 str., st. bdb., oprawa twarda, ćwierćpłócienna, z obwolutą (podniszczona,
z rozdarciami); format 4o; Cena: 450 zł
Album pokazujący nowy porządek architektoniczny w III Rzeszy, w tym także na wschodzie. Wśród licznych
ilustracji zwracają uwagę grafiki przedstawiające projekty pomników chwały oręża niemieckiego architekta
Wilhelma Kreisa (1873-1955, od 1941 r. generalnego radcy budowlanego odpowiedzialnego za projektowanie
niemieckich cmentarzy wojennych), w tym pomnika upamiętniającego zwycięstwo niemieckie w bitwie pod
Kutnem (nad Bzurą) 9-22 IX 1939 r.: Ehrenmal Kutno i zajęcie Warszawy: Ehrenmal an der Weichsel (Albert Seer
zamówił kamień na jego budowę w Szwecji – potem wykorzystano go do budowy pomnika Bohaterów Getta).
Ze zdjęć zwracają uwagę fot. wałbrzyskiego mauzoleum upamiętniającego Ślązaków poległych w I wojnie
światowej oraz górników, którzy zginęli w wypadkach i śląskich aktywistów NSDAP, zbudowane z inicjatywy
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Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi w latach 1936-1938 według projektu Roberta
Tischlera); 2 fot. modelu głównego budynku Szkoły Wojennej Niemieckich Wojsk Lądowych z 1940 r. (planowano
go wznieść na granicy Strzyży i Oliwy); fot. budynku wykorzystywanego przez żandarmerię w okupowanym
Kraju Warty; fot. mostu na Warcie; fot. Mostu Knybawskiego w Knybawie (zbudowany przez Niemców
w latach 1939-1940, jako część Berlinki); obok grafika pokazująca ten sam obiekt: Weichsel-Brücke, Wachtürme);
fot. schroniska młodzieżowego w Malborku; dzwonnica schroniska młodzieżowego w Gdańsku na Biskupiej
Górce (zbudowanego w latach 1938-1940 dla Hitlerjugend); fot. Domu Młodzieży w Nowym Dworze Gdańskim;
fot. domu należącego do Narodowosocjalistycznej Opieki Społecznej w Złocieńcu; nowe gospodarstwa koło
Inowrocławia.
572. POZNAŃ, PŁOCK. Periodyk Zentralblatt der Bauverwaltung, stanowiący

dodatek do Zeitschrift für Bauwesen, zeszyt 45, rocznik 61, wyd. Berlin
5 XI 1941; fachowe czasopismo przeznaczone dla architektów i budowniczych, zawiera niemieckie plany wprowadzenia nowego porządku
architektonicznego na wschodzie; artykuły: 1) Gerd Lüers, dotyczy
kształtowania architektury krajobrazu w rejonie Poznania, zawiera
5 cz.-b. planów (zasoby leśne, projekt rozbudowy terenów rekreacyjnych
w okolicach Poznania, ogólny plan rozwoju Poznania, 2 plany nowego
rozplanowania terenów zielonych); 2) dr inż. Glatt, dotyczy niemieckiego
dziedzictwa architektonicznego w Płocku (miasto to zostało włączone do
Rzeszy), zawiera 6 cz.-b. ilustr. (plan Płocka z lotu ptaka, widok Wzgórz
Tumskich, widok domu, w którym mieszkał Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann, ur. 1776, zm. 1822 prekursor fantastyki grozy, 2 widoki
drzwi, widok Bramy Dobrzyńskiej); ss. 19 (numerowane od 725 od 744);
st. bdb., drobne zabrudzenia, na marginesach odręczne dopiski ołówkiem;
wymiary: 230x297 mm; Cena: 350 zł

572

573. WARSZAWA. KREDEL, OTTO, Deutsche Ordnung / und / polnische

Wirtschaft / Sonderschrift / zur Ausstellung „Deutsche Leistung im Osten /
und Vierjahresplan, oprac. Oberkommando der Wehrmacht, druk. i wyd.
Karl W. Ahrens, Berlin 1940; broszura propagandowa na temat różnic
cywilizacyjnych pomiędzy Polakami a Niemcami, przeznaczona dla
żołnierzy Wehrmachtu; stanowi przykład propagowania nazistowskiej
tezy o wyższości narodu niemieckiego, utrwala stereotyp polskiej gospodarki,
uzasadniony wywodami na temat polskiej kulturalnej kleptomanii, wybitnych
Polaków niepolskiego pochodzenia, niemieckich dokonań w Polsce,
niemieckiej genezy miast, roli Niemców w polskim podboju Ukrainy,
niemieckiego pochodzenia polskiej szlachty, niemieckiej genezy kultury
i przemysłu na ziemiach polskich, upadku znaczenia Wisły jako drogi
transportowej pod polskimi rządzami, niskiego poziomu kultury i oświaty
w II RP, upadku dawnych ziem pruskich pod polskimi rządami, wpływach
żydowskich w Polsce; na koniec jasno przedstawiono cel niemieckich
573
rządów w Polsce, czyli sytuację, w której wszystko, co będzie działo się na
wschodzie, będzie służyło bezpieczeństwu niemieckiego ludu i potędze Rzeszy (Alles, was im Osten
geschieht, hat der Sicherheit des deutschen Volkes und der Größe des Reiches zu dienen); broszura ilustrowana
cz.-b. fot., przedstawiającymi zabytki architektury (Gdańska, Torunia, Warszawy, Krakowa) jako
dzieło Niemców, na tylnej wyklejce cz.-b. mapa: MAPA ROZMIESZCZENIA POLAKÓW…; 32 str.,
st. db., okładka miękka (broszurowa), drobne rozdarcia górnych krawędzi, niewielkie ślady kornika;
format 8o; Cena: 200 zł

574. WROCŁAW. DIE / STRASSE / DIE AUTOBAHN, dwutygodnik, Berlin, VI 1941; 11/12 numer

magazynu będącego organem prasowym Generalnego Inspektora Niemieckiego Systemu Drogowego;
liczne cz.-b. fot. i ilustr.; w numerze komunikat z prac badawczych, stanowiący raport bioinżynieryjny
na temat problemów związanych z budową autostrady łączącej Wrocław z Wiedniem, ilustrowany
8 cz.-b. rys.; ss. 54, st. db., lekkie przetarcia okładki i grzbietu; format 4o; Cena: 150 zł

575. ZŁOCIENIEC, KWIDZYN. BAUTEN DER / BEWEGUNG / Erste Folge, tom I: Der Buchreihe des

Zentralblattes der Bauverwaltung…, wyd. Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1942; 172 str., st. db., oprawa
twarda, płócienna, z drobnymi zabrudzeniami, grzbiet oderwany; format 4o; Cena: 200 zł
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Album pokazujący hitlerowski nowy porządek w architekturze. Stanowi kompilację publikacji czasopisma
Zentralblatt der Bauverwaltung, w którym przedstawiano budowle wybudowane lub zaadaptowane na potrzeby
ruchu nazistowskiego; na wstępie artykuł autorstwa prof. Juliusa Schulte-Frohlinde o kulturze budowlanej
w Rzeszy Wielkoniemieckiej (Baukultur im Großdeutschen Reich), następnie cz.-b. fot. i plany budowli ze zwięzłymi
opisami; warto zwrócić uwagę na zamieszczone na str. 71-76 ilustr. pokazujące nazistowski ośrodek szkoleniowy
nad jeziorem Krosino, na terenie wsi Krosino (obecnie osiedle Złocieńca): Ordensburg Krössinsee – był to jeden
z 3 tego typu obiektów otwartych 24 IV 1936 r., kształcono w nich kadrę najbardziej fanatycznych wyznawców
Adolfa Hitlera, którzy dokonali licznych zbrodni w Wielkopolsce i na Pomorzu oraz w ZSRS w czasie II wojny
światowej; jego nazwa nawiązuje do tradycji krzyżackich, Ordensburg oznacza bowiem twierdzę zakonną;
ilustr. odnoszące się do tego ośrodka obejmują 3 plany (plan ogólny, Obergeschoß und Schnitt des KantinenHauptbaues i Grundriß eines Kameradschaftshauses) oraz 8 zdjęć: 1) DIE ORDENSBURG CRÖSSINSEE IN POMERN.
ARCHITEKT: PROFESSOR CLEMENS KLOTZ, KÖLN; 2) Blick aus der Ehrenhalle auf die Sporthalle; 3) Einzelheit
der Ehrenhalle mit dem Ehrenmal von W. Meller…; 4) Blick aus dem Laubengang der Sporthalle auf den Turm; 5) Der
Eingang zur Sporthalle; 6) Großer Gastraum der Kantine; 7) Kameradschaftshäuser, Torhaus, Turm, Gemeinschaftshaus;
8) Das Torhaus mit Blick auf den Turm; warto zwrócić uwagę na zamieszczone na str. 132-136 ilustr. pokazujące
zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie, który został zbudowany na wzór zamków krzyżackich – fakt ten
zachęcił nawiązującą do zakonnych tradycji NSDAP do zaadaptowania go w 1936 r. na szkołę dla nazistowskiej
młodzieży: Hitlerjugend HJ-Ostlandführerschule; ilustr. pokazujące zamek to 4 plany (Grundriß des Hauptgeschosses,
Wandleuchte im Festsaal, Stuhl im Festsaal, Tisch im Festsaal) i 7 fot.: 1) DIE HJ-GEBIETSFÜHRERSCHULE IM
ORDENSSCHLOSS MARIENWERDER; 2-3) Ausgestaltung der Flure; 4) Aufenthaltsraum; 5) Leseraum; 6) Der
Festsaal; 7) Der Festsaal (Großer Remter) im Ordensschloß Marienwerder….;

575 a, b, c
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Indeks ważniejszych nazw geograficznych
WEDŁUG NUMERÓW KATALOGOWYCH

Austria (Austro-Węgry): 77-79
Baranowicze: 1
Batorów: 221
Berlin: 335, 368, 369, 403, 493, 518, 567
Białystok: 336, 454
Biskupice Ołoboczne k. Ostrowa Wielkopolskiego:
168
Biskupów k. Nysy: 39
Bolesławiec: 461
Borysław: 462
Brandenburgia: 337
Braniewo: 516
Breda: 2
Bruchniewo: 169
Bruksela: 551
Brzeg: 477
Brześć Kujawski: 170
Brzeźno: 131
Budapeszt: 458
Bydgoszcz: 171-173, 370, 570
Bytom: 428
Ciechanów: 568
Chełm: 38
Chełmno: 174, 175
Chicago: 103
Chojna: 343, 487
Choszczno: 3
Cieplice Śląskie-Zdrój: 23, 213
Cieszyn: 338, 367, 371, 416
Częstochowa: 176
Dolny Śląsk: 339
Dorsten: 4
Drelów: 38
Drezno: 248, 491
Drohobycz: 462
Elbląg: 24, 177-180, 340, 487
Ełk: 553
Francja: 80, 538
Frombork: 181, 435
Galicja: 46, 420
Gdańsk: 5, 25, 94-97, 119, 120, 123-131, 182202, 372-374, 430, 487, 493, 495, 521, 552, 553,
567-569, 571
Gdynia: 5, 132, 375, 463, 521, 522, 567
Generalna Gubernia: 135
Gliwice: 26
Głogów: 203, 204, 341, 342, 464, 481, 496-498
Głubczyce: 205
Gniezno: 81, 206, 207, 376, 390, 391, 418, 480, 499,
523
Golęczewo: 265
Gorzów Wielkopolski: 75, 343
Gostynin: 377

Góra Świętej Anny: 568
Góralice: 459
Górny Śląsk: 524, 525
Grodków: 208
Grodno: 209, 210, 419, 475
Grudziądz: 27, 98, 143, 211, 378, 569
Hel: 379, 521
Ibbenbüren: 380
Inflanty: 476
Inowrocław: 571
Iwin: 381
Iwonicz: 554
Jankowa: 535
Jarocin: 457
Jarosław: 28
Jawor: 212, 341, 347, 482, 510
Jaworzno: 144
Jelenia Góra: 29, 213, 318, 498
Jelitkowo: 200
Kalisz: 30
Kalwaria Zebrzydowska: 214
Kamieniec Podolski: 215-219
Kamieniec Ząbkowicki: 220
Kamienna Góra: 498
Kamień Pomorski: 434
Karkonosze: 221, 292, 527, 555, 563
Karlino: 326
Karlsruhe: 15
Karnice: 399
Katowice: 8
Kielce: 384, 526
Kijów: 133
Kilonia: 131
Kłodzino: 145
Kłodzko: 222, 327, 527
Kodeń: 420
Kołobrzeg: 31, 418
Korytno: 385
Koszalin: 31
Kowno: 528
Kraków: 6, 143, 144, 146-148, 223, 344, 421-425, 441,
453, 465, 491, 503, 539, 547, 556, 565, 569
Krotoszyn: 32, 357, 540
Królestwo Kongresowe: 345, 359, 536, 560
Królewiec: 33, 224-232, 368, 407, 426, 434, 529
Kruszwica: 233
Krynica-Zdrój: 234
Krzemieniec: 34, 530
Krzeszów: 235
Krosno: 462
Krosno Odrzańskie: 343
Krzyżowa: 35
Kurlandia: 427, 476
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Kutno: 386, 570, 571
Kwidzyn: 489, 575
Legnica: 36, 37, 236, 341, 477
Lemförde: 380
Leszno: 218, 361, 429, 446, 493, 540
Litwa: 237, 350-352, 419, 476, 504
Londyn: 532-534, 537
Lublin: 38, 149, 150
Lwów: 7, 151-153, 238, 239, 344, 423-425, 454, 504,
558, 559
Łowicz: 240, 241
Łódź: 9, 154, 155, 560, 569
Łubowo: 207
Łużyce: 535
Łyszkowice: 491
Malbork: 242, 489, 553, 571
Mątowy Wielkie: 243
Merseburg: 499
Międzyrzecz: 346
Milicz: 387
Mińsk: 10, 134
Mława: 570
Młyniska: 128
Moskwa: 11, 408
Mrągowo: 100
Myszków: 156
Nidzica: 466
Nowa Ruda: 244
Nowa Sól: 99, 505
Nowa Wieś: 478
Nowy Dwór Mazowiecki: 245
Nowy Jork: 537
Nysa: 39, 236, 246, 328, 329, 452, 493
Oleśnica: 347
Oliwa: 201
Olsztynek: 12
Oława: 247
Ołomuniec: 367
Opole: 248, 347, 428, 452
Orawa: 431
Ostrołęka: 249, 250
Ostróda: 467
Oświęcim: 348
Otmuchów: 251, 252
Otyń k. Zielonej Góry: 101
Paryż: 409, 468, 537
Pasłęk: 253
Pec pod Sněžkou: 292
Pelplin: 254
Petersburg: 369, 548
Piła: 39
Pińczów: 170
Pińsk: 479
Piotrków Trybunalski: 255
Pleszew: 458
Płock: 102, 388, 452, 572
Podole: 157, 360

Polska: 13, 14, 40, 82-90, 104, 158, 349-354, 476, 520, 538
Pomorze: 355, 506
Pomorze Zachodnie: 109, 356
Poznań: 41, 58, 207, 256-265, 357, 389-391, 410, 418, 429,
469, 480, 491, 493, 507, 523, 540-542, 562, 565, 569, 572
Pratulin: 38
Praga: 403
Prenzlau: 15
Proboszczów: 42
Przewóz k. Żar: 105
Prusy: 43, 44, 368, 392
Prusy Królewskie: 358
Prusy Książęce 428
Prusy Wschodnie: 392
Psary: 393
Pułtusk: 411
Pyrzyce: 145
Racibórz: 45, 266, 452, 490
Radom: 384
Raszków: 390, 391, 481
Rawicz: 394
Rogalin: 267
Rosja: 345, 359
Ruś Koronna: 360
Rydzyna: 429, 446
Ryga: 134
Rząsiny: 478
Rzym: 404, 511
Sandomierz: 237, 268, 269
Semigalia: 476
Skalmierzyce k. Ostrowa Wielkopolskiego: 393
Skrzebowa: 376
Słubie: 562
Słobity: 430
Słupsk: 44, 75, 434
Smogorzów: 395
Sopot: 5, 96, 97, 121, 122, 135-142, 396
Spisz: 431
Sosnowiec: 8
Stargard: 145, 159
Stanisławów: 454
Stańkowo: 489
Stary Zdrój: 333, 334
Stołpce: 567
Strzelce Krajeńskie: 343
Stryj: 47
Strzelin: 270
Sucha: 169
Sulechów: 271-273, 343
Sulików: 274
Sulmierzyce: 106
Suwałki: 16
Szawałd: 487
Szczawnica: 234
Szczawno-Zdrój: 332, 563
Szczecin: 48, 107-109, 275-277, 356, 398, 399, 432-434,
487, 506, 568
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Szczecinek: 31, 381
Szczeliniec Wielki: 278
Szklarska Poręba: 110
Szpica Mątowska: 279
Szprotawa: 49
Sztum: 361
Ścinawa: 481
Śląsk: 50-52, 362-364, 368, 477, 482, 508
Śnieżka: 280-282
Środa Śląska: 283
Świdnica: 29, 53, 284, 285, 341, 482, 498, 503, 510
Świebodzin: 343
Świecie: 286, 287
Świeradów-Zdrój: 111, 483
Świnoujście: 112, 113, 288, 470, 546
Tallin: 134
Tarnopol: 289
Tczew: 54, 55, 290
Toruń: 400, 435, 471, 569
Torzym: 343
Trzcińsko-Zdrój: 459
Tylża: 412
Ujście: 291
Ukraina: 352, 436
Uniejów: 570
Wałbrzych: 114, 330-334, 563, 571
Wambierzyce: 293
Warmia: 422
Warszawa: 3, 17-20, 56, 57, 81, 115, 160-167, 294-304,
335, 353, 354, 401-404, 409, 437-448, 455, 472-475,
491, 493, 511, 512, 545-549, 565, 567, 571, 573
Wejherowo: 5
Wiedeń: 449, 486, 512, 548
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Wieleń: 459
Wieliczka: 305-311, 503
Wierzenica: 469
Wilanów: 514
Wilkanów: 221
Wilno: 134, 312, 336, 345, 413-415, 419, 442-446, 447,
448, 450, 451, 456, 484, 492, 520, 566
Wielichowo: 58
Wielkopolska: 21, 365, 458, 459, 513, 549
Wisłoujście: 340
Włochy: 91, 92
Wołów: 341
Wołyń: 360
Wrocław: 39, 59-75, 116-118, 313-316, 364, 366-368,
405, 452, 498, 503, 505, 510, 517, 574
Wrzeszcz: 129-131, 202
Września: 207
Wschowa: 342
Zagórze Śląskie: 317
Zamość: 516
Zator: 348
Ząbkowice Śląskie: 76, 319
Zbrosławice: 485
Zgorzelec (Görlitz): 320
Zielona Góra: 562
Zielonka 321
Ziębice: 322
Złocieniec: 406, 575
ZSRR: 93
Zurych: 550
Żagań: 323, 428, 517
Żary: 324, 325
Żywiec: 486, 570

