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1
„Eglise des Bernardins a Warsovie”, Warszawa

kościół Bernardynów, staloryt pochodzący z dzieła Leonarda 
Chodźko „La Pologne historique, littéraire, monumetale et 

pittoresque…”, Paryż 1835–1837, wym. 7,5 × 8 cm 

cena wywoławcza: 450 zł

2
Zygmunt III Waza (1566–1632), król Polski i Szwecji

Popiersie ¾ oddzielone od widza parapetem w owalnej ramie, którą 
obiega napis: „Sigismundus iii d.g. rex Pol. M.dux Lit…..”, owal na 
tle prostokątnej płaszczyzny, osadzony w architektonicznym obramo-
waniu, na którego cokole umieszczony został sześciowiersz łacinski; 
miedzioryt czarno-biały, i ćw. XVii w., wym. plyty 17,5 × 27 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

3
„Posen”, Poznań

panorama miasta, litografia czarno-biała, z publikacji 
ksiażkowej „Borussia Museum für Preußische 

Vaterlandskunde”, dresden, Pietzsch und Comp. 1838 r., 
wym. płyty 20, x 12,8 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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4
„Plan von Warschau”

plan Warszawy, jej najważniejszych 
budowli, po roku 1825, litografia, 

wym. arkusza 25,5 × 41 x cm 

cena wywoławcza: 1 200 zł

6
Adam Piliński 

(1810–87)

Warszawa

widok stolicy od strony Pragi, 
wym. 14 × 20 cm

cena wywoławcza: 700 zł

5
Napoleon Orda 

(1807–1883) 

„Kalisz nad Prosną”

widok Kalisza pochodzący z dzieła n. Ordy 
„album widoków historycznych Polski”, 
Warszawa lata 1882–1883, litografia, 

wym. 19 × 28,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł
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7 
„Vue et perspective de l’entre’ a Varsovie 
du roy de Pologne” 

wydawnictwo a. Basseta, ok. poł. XViii w.
fantastyczny widok wjazdu orszaku królewskiego 
do Warszawy, miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. płyty 29 × 41 cm 

cena wywoławcza: 1 500 zł

9
Napoleon Orda 
(1807–1883) 

„Płock nad Wisłą”

panorama Płocka widziana od strony radziwia, 
widok pochodzi z dzieła n. Ordy „album widokow 
historycznych Polski” Warszawa lata 1882–1883, 
litografia, wym. 19 × 29 cm 

cena wywoławcza: 1 200 zł

8
„Perspective de la grande 

sale de Varsovie ou se sont 
assemble” 

elekcja Stanisława augusta, widok 
wielkiej sali w Warszawie, gdzie zebrali 
się polscy panowie na elekcję nowego 

króla. 6.iX.1764 r.
Paryż, wydawnictwo J. Chereau,  

po 1764 r., miedzioryt kolorowany 
w epoce, wym. płyty 29,5 × 42,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł



5AukcjA WidokóW WArszAWy orAz MAp polski centrAlnej  | 6 grudniA 2014

10
Erik J.Dahlberg 
(1625–1703)

„Urbs Warsovia sedes 
Ordinaria Regnum”

panorama Warszawy 
widziana od strony Pragi 
w roku 1656, pierwszy 
widok Warszawy rysowany z natury, pochodzi 
z dzieła S. Pufendorfa  
„de rebus a Carolo gustavo…” norymberga, 
1696 r., miedzioryt, przepiękny,  
dawny koloryt. 
wym. płyty 26 × 63 cm, efektowna oprawa 

cena wywoławcza: 16 000 zł

12
Erik J.Dahlberg (1625–1703)

Samuel Pufendorf (1632–1694)

Pierwszy dzień bitwy o Warszawę 
w wojnie polsko-szwedzkiej, 

28.VII.1656

„Praelii ad Warsaviam dies primus” pochodzi 
z dzieła „de rebus a Carolo gustavo Suecie 

rege…” 1696 r., miedzioryt z akwafortą, 
wym. płyty 30 × 56,5 cm iP H20b/4 

cena wywoławcza: 2 500 zł

11
Erik J.Dahlberg (1625–1703)

Samuel Pufendorf (1632–1694)

Trzeci dzień bitwy o Warszawę w wojnie 
polsko – szwedzkiej, 30.VII.1656

„Proelum ad Warsaviam dies Tertius”, pochodzi 
z dzieła „de rebus a Carolo gustavo Suecie rege…”, 
1696 r. miedzioryt 
wym. płyty 29 × 55 cm iP H20b/6 

cena wywoławcza: 2 500 zł
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13
E.G. Rink
„Warschau. Die Konige Residenz  
nach ihrem schönsten Lager gegen  
die Weichsel zu”

Panorama Warszawy od strony Wisły, wzorowana 
na widoku E. dahlberga, pod ryciną napisy 
objaśniajace w języku niemieckim, widok pochodzi 
z dzieła rinka „das verwierte Pohlen in einer genauen 
gegeneinanderhaltung…”, miedzioryt czarno biały, 
w oprawie, wym. 31,5 × 40,5 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

15
Antonio Zatta 
(działał w latach 1757–1797)

Li Palatinati di Mazovia Rawa e Plock

szczegółowa mapa Polski centralnej, Wenecja, 1782 r., 
miedzioryt kolorowany w epoce
wym. płyty 32 × 42 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

14
Georg Braun (1541–1622)

Franz Hogenberg (1535–1590) 

„Lovicensis Civitas quae  
est Archiepiscopa”

panorama Łowicza z zaznaczeniem 
najważniejszych budowli z okresu 

świetności miasta pełniącego rolę rezydencji 
arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów 

Polski, rycina pochodzi z dzieła „Civitas 
Orbis Terrarum”, Kolonia, 1618 r., verso 

j. łaciński, miedzioryt kolorowany w epoce
wym. płyty 32,5 × 49 cm 

cena wywoławcza: 4 500 zł
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16
Gabriel Bodenehr 

(1664–1758)

„Grodno im Grossherzogthum 
Litthauen” 

widok grodna, 1720 r., miedzioryt czarno-biały
wym. płyty 27,5 × 16 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

18
Pierre Duval 

(1619–1683)

Les Royaumes Du Nort, Les Estats 
De La Couronne de Pologne

mapa ziem rzeczypospolitej, ok. 1660 r., 
stan drugi, 1667 r., wym. płyty 40 × 56 cm

iP K12/2 

cena wywoławcza: 4 000 zł

17
Gabriel Bodenehr 
(1664–1758) 

„Posen die Hauptstadt in 
Gross Polen” 

plan Poznania, augsburg, 1709 r., 
miedzioryt czarno-biały,  
wym. płyty 25,5 × 16,1 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł
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19
Georg Braun (1541–1622)

Franz Hogenberg (1535–1590)

„Die Statt Swybuschin in nider 
Schlesien” 

Widok Świebodzina pochodzący z dzieła „Civitas 
Orbis Terrarum”, tom iV, Kolonia, 1588 r.  

wym. płyty 34,5 × 46 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

21
Andreas Cellarius (1596–1665)

Varsovia

panorama Warszawy, amsterdam 1659,  
miedzioryt kolorowany w epoce,  

wym. płyty 13 × 11 cm, oprawa

cena wywoławcza: 1 700 zł

20
Gabriel Bodenehr (1664–1758) 

„Warschau” 

plan Warszawy, widok pochodzi z „Curioses Staats 
und Kriegs Theatrum in Polen”, augsburg 1720 r., 
miedzioryt czarno-biały
wym. płyty 26,3 × 16,8 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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22
„Warsaw” 

Warszawa, published under superintendence of the society 
for the diffusion of useful knowlege) 1844 r.
plan miasta, wydany przez Baldwin & Cradock, staloryt, 
wym. 38 × 31 cm

cena wywoławcza: 700 zł

24
Daniel Meissner 
(1585–1625) 

„Posnania in Polen” 

widok Poznania pochodzący z dzieła „Thesaurus 
philopoliticus” wydanego przez P. Fürsta, 
norymberga 1637–1638 r., miedzioryt
wym. płyty 14, 6 × 10,4 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

23
Nicolas Sanson 

(1600–1667) 

„Estats De La Couronne de Pologne” 

mapa Polski, Paris, 1647 r., miedzioryt 
kolorowany w epoce 

wym. płyty 27 × 20 cm 

cena wywoławcza: 1 200 zł



10 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

25
Autor nieznany
Warschau

panorama miasta od strony Pragi, pochodzi 
z Bilder galerie für die Jugend (Tom 8) 1835,
miedzioryt, wym. 13 × 16,5 cm 

cena wywoławcza: 750 zł

27
Daniel Meissner
(1585–1625)

Święty Krzyż

widok pochodzący z dzieła „Thesaurus 
philopoliticus” wydanego przez P. Fürsta, 
norymberga 1637–1638 r., miedzioryt, 
wym. płyty 15 × 10,2 cm 

cena wywoławcza: 650 zł

26
Daniel Meisner 

(1585–1625)

Grodna in Liflandt

widok grodna pochodzący z dzieła „Thesaurus 
philopoliticus” wydanego przez P.Fürsta, norymberga 

1637–1638 r., wym. plyty 15 × 9,7 cm 

cena wywoławcza: 950 zł
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29
Herb Stanislawa Leszczyńskiego 
Króla Polski

miedzioryt kolorowany w epoce, XViii w., 
wym. 16 × 11 cm 

cena wywoławcza: 600 zł

30
Zamek w Puławach

staloryt pochodzący z dzieła L. Chodźki,  
Paryż, wym. 19,2 × 28,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł

28
Auguste Francois Ales 

(1797–1878) 

„Ruiny zamku w Iłży”

staloryt pochodzący z dzieła L. Chodźki, Paryż 
1835 r., wym. 19,2 × 28,5 cm 

cena wywoławcza: 300 zł
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32
Świątynia Sybilli 

w Puławach

staloryt, wym. 20,5 × 13 cm

cena wywoławcza: 150 zł

33
Gerhard Valk (1650–1726)

Petrus Schenk (1661–1711)

„Palatinatus Posnaniensis”

mapa Wojewodztwa Poznańskiego, stan trzeci około roku 
1690, miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. płyty 45,5 × 53 cm. iP K82/5 

cena wywoławcza: 4 000 zł

31
Erik J.Dahlberg 
(1625–1703) 

„Urbs Warsovia sedes Ordinaria 
Regnum”

panorama Warszawy widziana od 
strony Pragi w roku 1656, pierwszy 
widok Warszawy rysowany z natury, 
pochodzi z dzieła S.Pufendorfa „de rebus 
a Carolo gustavo…” norymberga, 1696 r. 
miedzioryt, wym. płyty 26 × 63 cm 

cena wywoławcza: 9 500 zł
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34
B. Herder
„Erstürmung von Warschau am 
6–7 September 1831” 

Mapa Warszawy i okolic, na której są zaznaczone pozycje 
oddziałów polskich i rosyjskich w dniach 6–7 września 
1831 r. Legenda w języku niemieckim i w języku francu-
skim, widoczne miejsca: Stare Miasto, Czerniaków, Solec, 
Wilanów, Powązki, Marymont, Wawrzyszew, Praga, Czyste, 
Włochy, Jelonki, rakowiec. Mapa pochodzi ze zbioru „atlas 
des plus memorables batailles, combats et sieges”, mapa 
ręcznie kolorowana wym. płyty 57 × 43 cm 

cena wywoławcza: 1 800 zł

36
Matthaeus Seutter 
(1678–1756/57) 

„Europa religionis Christianae morum  
et pacis ac belli…”

niezwykle ozdobna i szczegółowa mapa Europy, augsburg, 
1730 r. miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. plyty 49 × 57 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

35
Dominicus Custos 

(1569–1615)

Portret Jana Zamojskiego (1542–1605)

doradcy króla zygmunta ii augusta i Stefana Batorego.  
J. zamojski – główny przeciwnik sukcesora po Batorym, 

zygmunta iii Wazy; humanista-mecenas, filolog i mówca; 
innsbruck, 1603 r., miedzioryt czarno-biały,  

wym. płyty 43 × 29,5 cm 

cena wywoławcza: 3 000 zł
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38
Franz J.J von Reilly 

(1766–1842)

„Karte von Asien”

mapa azji, Wiedeń 1795 r. F. reilly, austriacki kartograf 
i wydawca, wydał w latach 1794–1796 pierwszy 
austriacki atlas Świata „grosser deutscher atlas”, 

w ktorym zamieszczona była w/w mapa. reilly jest 
także wydawcą pierwszego na świecie atlasu szlaków 

pocztowych „allgemeine Post atlas”, miedzioryt 
kolorowany w epoce, wym. płyty 46 × 63 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

39
Abraham Ortelius 
(1527–1598) 

„Europae”

mapa Europy. Stan drugi wydawany w latach: 
1584–1612 (stan pierwszy wydawany byl 
w latach 1570–1581), bardzo dekoracyjna 
i rzadka mapa Europy, pięknie kolorowana 
w epoce, miedzioryt, wym. 34,6 × 46,4 cm, 
oprawa

cena wywoławcza: 7 000 zł

37
Przegląd Kawalerii przed W KS 
Konstantym na Placu Saskim 
w Warszawie

1824 r. w/g obrazu Jana rozena (1854–1936) 
chromolitografia kolorowa, wydana przez 
Towarzystwo Sztuk Pięknych w Królestwie 
Polskim, wym.79 × 46 cm, efektowna oprawa 

cena wywoławcza: 3 500 zł
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41
Frederik de Wit 
(1616–698) 

„Regni Poloniae et 
Ducatus Lithuanie, 
Voliniae,Podoliae…”

mapa Polski i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, 
1670 r., stan czwarty, 
przed 1689 r., miedzioryt 
kolorowany w epoce wym. 
płyty 48 × 55,5 cm, 
Oprawa, iP K32/4 

cena wywoławcza: 
4 000 zł

40
Franz Werner 
(1690–1778)

Jeremias Wolff 
(1674–1724)

„Thorn”

panorama miasta, 
miedzioryt kolorowany, 
odbity z dwóch płyt, 
wym. 30 × 101 cm, 
oprawa 

cena wywoławcza: 
14 000 zł
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42
Stefano della Bella 
(1610–1664)

„Entrata in Roma dell’Eccelmo Ambasciatore  
di Pollonia L’Anno MDCXXXIII”

wjazd poselstwa Ossolinskiego do rzymu, 1633 r., zespół 
6 akwafort, najsławniejsze dzieło S.della Belli. artysta przeby-
wał w latach 1633–1636 w rzymie i był naocznym świadkiem 
tego głośnego w ówczesnej Europie wydarzenia. della Bella

sporządził wówczas całą serię rysunkowych szkiców, które 
wykorzystywał potem w swoich pracach graficznych. Wspaniały 
dokument ikonograficzny, szczegółowo odtwarzający stroje 
i uzbrojenie, ukazuje potęgę ówczesnego państwa polskiego. 
Odbitki z oryginalnych płyt wykonane na przełomie XViii i XiX w. 
wym. płyt 15,5 × 43 cm iP H14/1 

cena wywoławcza 7 500 zł
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43
„Der Dom zu Posen”

katedra w Poznaniu, litografia czarno-biała
z publikacji książkowej „Borussia Museum für Preußi-
sche Vaterlandskunde”, dresden Pietzsch und Comp, 
1838 r.
wym. płyty 20,5 × 14,2 cm

cena wywoławcza: 950 zł

45
Jean Nolin 
(1657–1708) 

„Carte de la Pologne”

mapa ziem rzeczpospolitej, ostatni stan ósmy, 
Paryż, 1831 r., miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. płyty 47 × 58,5 cm, iP K29/8

cena wywoławcza: 2 500 zł

44
Georg Braun (1541–1622)

Franz Hogenberg (1535–1590) 

„Varsovia”

widok Warszawy pochodzący z „Civitates Orbis 
Terrarum” tom 6., stan drugi, Kolonia, 1617 r. 

Jest to najstarsza panorama Warszawy w miedziorycie, 
pokazuje miasto od strony Wisły z pierwszym, stałym 

mostem. na tle nieba herby Królestwa Polskiego i herb 
Warszawy; verso j. łaciński, miedzioryt kolorowany 

w epoce, wym. 31,5 × 47 cm. iP K103/6 

cena wywoławcza: 20 000 zł

RZADkiE!!!

RZADkiE!!!
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46
Pieter Schenk 

(1661–1711) 

„Verkaringe deser Steden Wyser”

tabela odległości drogowych. Wśród wymienionych 
miejscowości: Kraków, gdańsk, Legnica, Poznań, 

Szczecin,Wilno i Wrocław. W prawym, górnym rogu 
mapa Europy; ok. 1707 r., miedzioryt kolorowany 

w epoce, wym. płyty 57 × 48 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

48
Francesco Terzaghi

„La Piazza di Varsavia”

Warszawa, Plac zamkowy z kolumną zygmunta, 
litografia kolorowa, pochodzi z dzieła „geografia storica 

moderna universale”, 1863 r. wym. 18,5 × 12,5 cm 

cena wywoławcza: 750 zł

47
Emile Rouarge 
„Varsovie” 

Warszawa, Plac zamkowy, litografia kolorowana, 
poł. XiX w., wym. 13,5 × 15 cm, oprawa
iP H58/13 

cena wywoławcza: 650 zł

RZADkiE!!!
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49
Johann Stridbeck 
(1665–1714) 

„Grodno eine der Führnehmbsten Staedte in 
Litthauen”

panorama grodna widziana z drugiej strony niemna; po 
obu stronach widoku legenda; miedzioryt czarno-biały 
ok. 1700 r., wym. płyty 16 × 27 cm  

cena wywoławcza: 1 500 zł

51
„Piazza del Castello di Warsavia dell 
Colonna di Sigismondo”

widok na Plac zamkowy w Warszawie z dzieła 
Bernarda zaydlera „ Storia della Polonia”, Florencja 
1831 r., miedzioryt czarno-biały, oprawa,  
wym. 44 × 58,5 cm. 

cena wywoławcza: 1 500 zł

50
Hermann Moll 
(1655–1732) 

„Poland sudivided into its several 
Palatinates…” 

mapa Polski, Londyn 1721 r., miedzioryt kolorowany 
w epoce, wym. 26 × 20 cm 

cena wywoławcza: 800 zł
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52
„Varsovie” 

panorama Warszawy widziana od 
strony Pragi, staloryt, poł. XiX w., 
wym. 11 × 16 cm, oprawa 

cena wywoławcza: 350 zł

54
Joseph Friedrich Leopold 
(1668–1726) 

„Warsovia”

panorama Warszawy od strony Wisły ze 
sztafażem na praskim brzegu. na tle nieba, 
na chustach podtrzymywanych przez amorki 
objaśnienia ważniejszych budowli. u dolu, pod 
widokiem, herb Warszawy, Syrenka, miedzioryt 
kolorowany w epoce, wym. płyty 19,2 × 29 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

53
Giambattista Albrizzi 

(1698–1777)

„Citta di Varsavia”

widok Warszawy, pochodzi z Lo Stato presente di tutti 
i paesi e popoli del mondo (vol. Vii, m.in. regno della 

Polonia) Venezia 1737, miedzioryt czarno-biały,  
wym. 11 × 17,5 cm, oprawa

cena wywoławcza: 900 zł

BARDZO RZADkiE!!!
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55
Jacques Francois Chereau 
(1740–1794) 

„Varsovie”

widok Warszawy od Pałacu Kazimierzowskiego do 
Polkowa, wzorowany na miedziorycie wydanym przez 
Crepy. na pierwszym planie zabudowania praskie, 
postacie żołnierzy i pojazd konny. na Wiśle liczne 
żaglowce. 
W dolnej cześci ryciny sygnatura wydawcy: J.F.Chereau, 
paryskiego wydawcy, miedziorytnika i handlarza 
dzielami sztuki, miedzioryt czarno-biały, wym. płyty 
23,5 × 16,5 cm, oprawa

cena wywoławcza: 4 500 zł

57
„Die Republik Polen nach Ihrem Bestende 
im Jahre 1772, und das Königsreich Polen 
seit dem Jahre 1815”

mapa ukazująca Polskę przedrozbiorową, z jej granicami 
od Bałtyku prawie do Morza Czarnego oraz granice kraju 
po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r., w prawym, górym 
rogu plan Warszawy, w lewym, górnym mapka okolic 
Wilna, staloryt, wym. 18 × 25 cm

cena wywoławcza: 600 zł

56
„Schloss Wilanow bei Warschau”

pałac w Wilanowie, staloryt pochodzi z „Meyers 
universum”, 1860 r., wym. płyty: 11 × 15,5 cm 
oprawa. 

cena wywoławcza: 350 zł

BARDZO RZADkiE!!!
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58
Wiliam Faden 

(1750–1836) 

„A map of the Kingdom of Poland and of the 
Grand Dutchy of Lithuania…”

mapa ziem rzeczpospolitej 1792 r., stan trzeci, 1799 r. 
W górnym, lewym rogu ramka z tytułem, poniżej 

ramki i noty wydawniczej legenda z trzema kolorami 
odnoszącymi się do pierwszego rozbioru, u dołu, po lewej 
stronie trzyczęściowy panel, w ramce, w jego środkowym 

polu znajduje się plan Warszawy. Mapa Fadena jest 
przeróbką mapy rizzi-zannoniego; miedzioryt kolorowany 

w epoce, wym. 53,5 × 60 cm
iP K62/8 

cena wywoławcza: 3 800 zł

60
Nicolas Visscher ii 

(1649–1702) 

„Taula nova totius Regni Poloniae…”

mapa ziem rzeczpospolitej, stan trzeci, ok. 1700 r., 
Clement de Jonghe (1623/25–1677), mapa ziem rzecz-

pospolitej, ok. 1670 r., w/g n. Sansona (1600–1667), 
mapa ziem rzeczpospolitej, 

1655 r., miedzioryt kolorowany, wym. 42 × 55,5 cm
iP K22/3 

cena wywoławcza: 5 000 zł

59
John Speed 

(1551/52–1629) 

„A New map of Poland”

mapa Polski 1626 r., stan trzeci 1676 r. Jedna z najbar-
dziej dekoracyjnych map Polski, otoczona z trzech stron 

ozdobną ramką zawierajacą u góry widoki miast (Kraków, 
gdańsk, Poznań, Krosno, Sandomierz, Wrocław, w środku 

wizerunek zygmunta iii Wazy), po bokach postacie 
w strojach z epoki i herby Polski i Śląska, miedzioryt ko-
lorowany, wym. płyty 40,5 × 51 cm, efektowna oprawa, 

iP K78/3 

cena wywoławcza: 17 000 zł

RZADkiE!!!

RZADkiE!!!
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61
Nicolas de Fer 

(1646–1720) 

„Les Estats de la Couronne de Pologne”

mapa ziem rzeczpospolitej, stan pierwszy, 1716 r., 
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 46, 5 × 58 cm

iP K13/8 

cena wywoławcza: 3 800 zł

63
Matthias Seutter 

(1678–1756) 

„Sphaerae Artificiales…”

rycina przedstawia sferę armilarną  
z kulą ziemską oraz globusy nieba 

(ze znakami zodiaku nawiazujacymi  
do mitologii greckiej) i ziemi,

z uproszczoną kartografią azji, Europy i afryki. globusy 
oparte są na kunsztownych, bogato zdobionych, barokowych 

podstawach, miedzioryt, pięknie kolorowany w epoce,  
wym. płyty 49,5 × 57,5 cm, oprawa 

cena wywoławcza: 10 000 zł

62
Georg Braun (1541–1622)

Franz Hogenberg (1535–1590)

„Zamoscium”

zamość, widok z lotu ptaka ufortyfikowanego miasta, 
założonego w 1580 r. przez Jana zamojskiego. 
zamość należy dziś do najważniejszych zabytków 
renesansowych założeń urbanistycznych w Europie, 
miedzioryt kolorowany, pochodzi z Vi tomu „Civitates 
Orbis Terrarum”, Kolonia, 1617 r., wym. 35 × 46 cm, 
oprawa 

cena wywoławcza: 4 500 zł
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64
Anders, Friderik Skjöldebrand 
(1757–1834)

„Bataille de Varsovie troisieme journee” 

Warszawa, widok trzeciego dnia bitwy pod 
Warszawą, która odbyła się w dniach 28–30 lipca 
1656 r., podczas wojny polsko-szwedzkiej. Widok 
wykonany na podstawie, widoku Erika J. dahlberga 
(1625–1703). akwatinta w sepi. Około roku 1806. 
wym. 36 × 57 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

65 
Tobias Lotter 

(1717–1777) 

„La ville Capitale de Breslau,  
de Duche de Silesie, suite Lòder”

Mapa ta jest cześcią mapy Śląska składającej się z czterech 
arkuszy, rzadko występuje w całości. W dolnym, lewym rogu plan 

Wrocławia obramowany akantowym ornamentem, augsburg, 
1778 r., miedzioryt kolorowany w epoce,  

wym. płyty 44,5 × 39 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

66
Gerard Mercator 
(1512–1594) 

„Polonia et Silesia”

mapa Polski i Śląska, stan pierwszy 1585 r., 
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. płyty 
34,5 × 45,5 cm, oprawa
iP K75/1 

cena wywoławcza: 3 700 zł
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67
S. Münster (1489–1552) 

S. Henricperti (1547–1627)

„Landtafel des Ungerlands, Polands, 
Reüssen, Littaw, Walachen und Bulgaren”

Mapa Węgier, Polski, rosji…, Bazylea 1588 r., 
drzeworyt kolorowany, wym. arkusza 34,6 × 41,4 cm, 
iP K6/11 

cena wywoławcza: 2 500 zł

69
Nicolas Guedeville 
(ok. 1650 – ok. 1720) 

„Carte Genealogique de Pologne et les 
Principalles Branches de ses Rois”

tablica genealogiczna przedstawiająca rodowód 
władców Polski, amsterdam, ok. 1730 r.,  
wym. płyty 37 × 46,7 cm, iP H2/1 

cena wywoławcza: 2 200 zł

68
Vincenzo Coronelli 

(1650–1718) 

„Polonia Parte Orientale…”

stan pierwszy ok. 1690 r. Mapa pokazuje wschodnią cześć rzecz-
pospolitej. zamieszczana była w „ atlante Veneto” 1691 r. oraz 

w „Corso geografico universale” 1692 r., miejsce wydania Wenecja. 
W atlasach tych znajdowała się także zachodnia cześć rzeczpospo-
litej . Mimo, że każdy z arkuszy zawierał własny tytuł często są one 

razem połączone w mapę całej rzeczpospolitej Obojga narodow; 
miedzioryt czarno – biały, wym. płyty 60,5 × 46 cm, iP K25/1 

cena wywoławcza: 8 000 zł

RZADkiE!!!
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70
Abraham Ortelius (1527–1591)

Wacław Grodecki (1535–1591) 

„Poloniae Lithuaniaeq Descriptio”

mapa Polski i Litwy 1595 r., 
verso j. hiszpański, miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 

48 × 37 cm, oprawa

cena wywoławcza: 5 000 zł

72
Johann B. Homann 

(1664–1724) 

„Regni Poloniae Magnique  
Ducatus Lithuaniae…”

mapa ziem rzeczpospolitej, 1739 r., stan piąty z drugiej 
płyty, po 1715 r., miedzioryt kolorowany w epoce, 

wym. płyty 49,5 × 57,4 cm, oprawa, iP. K17/4, K17/8 

cena wywoławcza: 3 000 zł

71
Matthias Seutter 
(1678–1736)

„Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus 
Lithuaniae”

mapa rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
1720 r., stan czwarty po roku 1741, miedzioryt kolorowany 
w epoce, bardzo dobry stan zachowania, wym. 51 × 58 cm, 
iP K18/4 

cena wywoławcza: 4 000 zł
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73
Guillame Delisle (1675–1726) 

„La Pologne Dressee sur ce qu’en 
ont donne Starovolsk…”

mapa Polski, wyd. P. Schenk, amsterdam 
1734 r., miedzioryt kolorowany w epoce, 

wym. płyty 48,7 × 64 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

75
John Senex 

(czynny w latach 1702–1740) 

„Poland Corrected from the 
Observation…”

mapa rzeczpospolitej z ok. 1710 r., stan 
czwarty, Londyn, ok. 1725 r., miedzioryt 

kolorowany w epoce
wym. płyty 65,7 × 95,5 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

74
Guillame Delisle 
(1675–1726) 

„La Pologne Dressee sur ce qu’en ont 
donne Starovolsk…”

mapa Polski, Paryż, ok. 1735–1742 r., miedzioryt 
kolorowany w epoce, wym. płyty 49 × 63,7 cm  

cena wywoławcza: 2 400 zł

RZADkiE!!!
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76
Wacław Grodecki (ok. 1535–1591)

Abraham Ortelius (1527–1598) 

„Poloniae finitimarumque locorum 
descriptio…”

mapa Polski, pochodząca z „Theatrum Orbis 
Terrarum…”, antwerpia 1571 r., miedzioryt kolorowany 
w epoce, wym. 37,5 × 50 cm, oprawa 

cena wywoławcza: 6 000 zł

78
Johann B. Homann 
(1664–1724) 

„Planiglobii terrastris cim utroq, 
hemisphaerio caelesti…”

mapa Świata z mapą nieba, norymberga ok. 1740 r., 
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. płyty 
48,5 × 55,5 cm oprawa

cena wywoławcza: 10 000 zł

77
Joannes Janssonius van Waesbergen 

(ok. 1616/17–1681)

M. Pitt  
(zm. 1696)

„Novissima Poloniae Regni Discriptio…”

mapa Polski, ok. 1650 r., wg J. Janssoniusa  
(1588–1664), stan drugi z 1680 r., pochodzi 

z „The English atlas”, miedzioryt kolorowany w epoce
wym. płyty 43,5 × 54 cm, oprawa, iP K81/2 

cena wywoławcza: 3 800 zł

RZADkiE!!!
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79
Hartmann Schedel 
(1440–1514) 

„Cracovia”

widok Krakowa
karta z łac. edycji „Kroniki 
świata” (Liber Chronicarum), 
wyd. w norymberdze 
u a. Kobergera w 1493 r., 
pierwsze ikonograficzne 
przedstawienie Krakowa, 
drzeworyt kolorowany
wym. arkusza 45 × 64 cm 

cena wywoławcza: 
8 000 zł

80
Georg Braun 
(1541–1622)

Franz 
Hogenberg 
(1535–1590)

„Tipus Civitatis 
Lublinensis in 
Regno Poloniae” 

widok Lublina 1617 r., jeden z najwcześniejszych widoków Lublina z okresu rozkwitu 
i świetności tego miasta. Panorama miasta ukazana od południa, od strony Bystrzycy. 
W lewym, górnym rogu herb Polski, w prawym, górnym rogu herb Lublina, po środku 
kartusz tytułowy., w dolnej cześci, w czterech ramkach legenda opisująca 22 najważniej-
sze budowle miasta. Widok ten do dziś jest cennym źródłem wiedzy o mieście. rycina 
pochodzi z dzieła g. Brauna i F. Hogenberga „ Civitas Orbis Terrarum”, Kolonia 1617 
(t. iV), miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 31x 50 cm, efektowna oprawa, iP, H 7/3

cena wywoławcza: 6 500 zł

BARDZO RZADkiE!!!

RZADkiE!!!
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81
Matthaeus Seutter 

(1678–1757) 

„Breslau die uhralte und 
Hochberümte Haupt Stadt des 

Herzogth.Schlesien…” 

augsburg, między rokiem 1630–1635. 
Perspektywiczny plan Wrocławia z zaznaczeniem 

poszczególnych budowli i ze szczegółowymi 
objaśnieniami. W dolnej części mapy panorama 
miasta obramowana z obu stron alegorycznymi 

scenami, miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. płyty 49,5 × 58,4 cm, oprawa

cena wywoławcza: 4 000 zł

83
R. katzer

„Ausstellungs_Halle für Schlesische 
Industrie Erzeugnisse zu Breslau im 

Jahre 1852”

Hala Wystawowa Śląskich Wyrobów 
Przemysłowych we Wrocławiu, litografia koloro-

wana, wydana przez Verlag d. Kunsthandlung 
v. F. Karsch, Berlin, lith. anst. v. Mercier & 

Loeillot, wym. 52,5 × 77 cm, oprawa 

cena wywoławcza: 3 000 zł

82
F.G. Endler

„Abbildung der Breslauischen 
Markt-Seite nach der Ohlauischen 

Strasse Ao.1730”

widok rynku we Wrocławiu widziany od strony 
Placu Solnego. grafika pochodzi z „Topogra-
phische Chronik von Breslau” K. a. Menzla 
z 1805 r., miedzioryt kolorowany w epoce 

wym. 18 × 29 cm 

cena wywoławcza: 2 000 zł
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84
Daniel Meissner 

(1585–1625)

„Sandomiria in Polen”

widok Sandomierza z alegorią radości 
z cudzego nieszczęścia z „Thesaurus 

philopoliticus”, wydany przez P. Fürsta 
w norymberdze w latach 1637–1638, 

miedzioryt, wym. płyty 10,4 × 14,6 cm, 
passe-partout

cena wywoławcza: 1 000 zł

86
Willem Janszoon Blaeu (1517–1638)

 Joan Blaeu (1598–1673)

„Polonia Regnum,  
et Silesia Ducatus…”

mapa Królestwa Polskiego i Księstwa 
Śląskiego pochodząca z „Theatrum Orbis 

Terrarum sive atlas novus…”, amsterdam 
1635 r., miedzioryt kolorowany w epoce, 

wym.: 41,5 × 51,5 cm, oprawa 

cena wywoławcza: 4 000 zł

85
Gabriel Bodenehr 
(1664–1758)

„Das Veste Closter 
Czenstochau…”

widok klasztoru na Jasnej górze ostrzeli-
wanego przez wojska szwedzkie, pochodzi 
z „Curioses Staats und Kriegs Theatrum 
in Polen…”, augsburg, 1720 r., miedzio-
ryt wym. płyty 17 × 28 cm, iP H20

cena wywoławcza: 1 800 zł
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87
Erik J.Dahlberg (1625–1703)

Samuel Pufendorf (1632–1694)

Plan bitwy Dahlberg/Pufendorf 
Żarnów

Bitwa pomiędzy wojskami Jana Kazimierza 
z gustawem Karolem Vi, 
16 września 1655 r., ryt. Cochin
miedzioryt, wym. 30 × 38 cm
Delineatio Camporum et Silvarum  
prope oppidum Czarnowa
B. Heyduk Dahlbergh…4

cena wywoławcza: 500 zł

89
Nicolas de Fer 
(1646–1720)

Plan Warszawy z widokiem Łowicza

miedzioryt, wym. 23 × 34 cm

cena wywoławcza: 2 300 zł

88
Erik J.Dahlberg (1625–1703)

Samuel Pufendorf (1632–1694)

Brześć Litewski oblężenie

grafika z planem bitwy,  
miedzioryt, wym. 25 × 47 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł



34 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

90
Erik J.Dahlberg (1625–1703)

Samuel Pufendorf (1632–1694)

Plan oblężenia Torunia

wym. 24 × 46 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

92
Erik J.Dahlberg (1625–1703)

Samuel Pufendorf (1632–1694)

Plan bitwy Praelium ad Onesnam

miedzioryt
wym. 29 × 36 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

91
Erik J.Dahlberg (1625–1703)

Samuel Pufendorf (1632–1694)

Mapa Representatio… Oustie (Ujście)

wym. 28 × 35 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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93
Nicolas de Fer 

(1646–1720)

„Description de Varsovie”

wym. 15,5 × 20 cm
ubytek w p. d. rogu

cena wywoławcza: 700 zł

95
Ryszrd Bors

(1930–1984)

Warszawa, Kościół Św. Anny

widok od strony skarpy
sygn. p. d. ryszard Bors, Warszawa 1960

akwaforta, wym. 21 × 29, 5 cm w świetle p-p

cena wywoławcza: 200 zł

94
Napoleon Orda
lit. M. Fajans

Pułtusk nad narwią
Polska, gubernia Łomżyńska
litografia, wym. 25,5 × 30, 5 w świetle p-p.

cena wyoławcza: 500 zł
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96
Dariusz Wąsowicz 

(1910–1973)

Plac Zamkowy w Warszawie

akwaforta, papier, wym. 20,5 × 25 cm
sygn. p. d. w płycie

cena wywoławcza: 350 zł

98
Autor nieznany

niemcy, XiX/XX w.

Pałac na Wodzie, Łazienki Królewskie 
w Warszawie

staloryt podkolorowany, wym. 13 × 16,5 cm 
w świetle p-p

cena wywoławcza: 400 zł

97
Bronisław kopczyński
(1882–1964)

Widok Rynku Starego Miasta 
w Warszawie

litografia czarno-biała, wym. 47 × 32,5 cm 
w świetle p-p
sygn. ołówkiem p. d. Bron. Kopczyński

cena wywoławcza: 350 zł
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99
Antoni Uniechowski 
(1903–1976)

Odbudowa Starego Miasta w Warszawie

rysunek, tusz podkolorowany, papier, wym. 18 × 16 cm
sygn. p. d.: au

cena wywoławcza: 800 zł

101
Antoni Uniechowski 
(1903–1976)

Zamek Królewski w Warszawie

rysunek, tusz podkolorowany, papier, wym. 18 × 16 cm

cena wywoławcza: 800 zł

100
Antoni Uniechowski 

(1903–1976)

Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie

rysunek, tusz podkolorowany, papier,  
wym. w świetle p-p: 16 × 12,5 cm

sygn. p. d.: au

cena wywoławcza: 800 zł
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101
Antoni Uniechowski 
(1903–1976)

Zamek Królewski w Warszawie od 
strony Arkad Kubickiego

rysunek, tusz podkolorowany, papier, 
wym. 16 × 12,5 cm
sygn. p. d.: au

cena wywoławcza: 800 zł

 K. Kozica, J. Pezda, Imago Poloniae, tom 1 i 2, Warszawa 2002
 M.P.r. van den Broecke, Ortelius atlas Maps, Westrenen 1996
 Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce, Wrocław 1982–1983
 P. Mojski, Cartographia Rappersviliana Polonorum, rapperswil 1995
 Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, Tomy 1–8, Warszawa 1990–1998
 K. Wardzinska, Dawne widoki Warszawy, Warszawa 1958

LiTERATURA

102
Erik J.Dahlberg (1625–1703)

Samuel Pufendorf (1632–1694)

Plan bitwy Dahlberg/Pufendorf 
Żarnów

Bitwa pomiędzy wojskami Jana Kazimierza 
z gustawem Karolem Vi, 

16 września 1655 r., ryt. Cochin
miedzioryt czarno-biały

wym. 30 × 38 cm
Delineatio Camporum et Silvarum  

prope oppidum Czarnowa
B. Heyduk Dahlbergh…4

cena wywoławcza: 750 zł
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w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-
ną zawiera podatek od towarów i usług VaT. dom aukcyjny 
wystawia faktury VaT marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicyto-
wane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. dom aukcyjny 
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane 
są w polskich złotych. na specjalne życzenie po wcześniej-
szym uzgodnieniu, dom aukcyjny może przyjąć wpłatę w: 
euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie 
następowało po dziennym kursie średnim narodowego Banku 
Polskiego powiększonym o 3%.

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, dom aukcyjny po 
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na 
zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. 
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty. 

13. dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady 
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

TaBELa POSTąPiEń:

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 50 000 2 000

50 000 – 70 000 3 000

70 000 – 100 000 5 000

100 000 – 200 000 10 000

200 000 i więcej 20 000

REGUL AMiN AUKCJ i



Sopocki Dom Aukcyjny  Z LECENiE  L iCYTACJ i
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa Aukcja Widoków Warszawy oraz map Polski Centralnej
tel. 22 828 96 98  6 grudnia 2014, godz. 16.00
fax  22 828 96 98
warszawa@sdra.pl

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. 
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

telefon, fax, e-mail                                                  NIP (dla firm)                      numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu

tytuł
Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą 
kwotę.
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą 
się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możli-
wości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

_____________________________
numer Państwa telefonu do licytacji

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego 
zlecenia.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis


