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2
Maurille 
Antoine 
Moithey

(ok. 1732–1810)

J. E. Vallet
Carte nouvelle 
de la Pologne, 

pour les 
premieres 

études…, 1768 r.

Mapa ziem 
Rzeczpospolitej, 

stan pierwszy, 
1767 r., zamiesz-

czona w dziele 
„Cosmographie 

universelle”, 1768 r.
miedzioryt koloro-

wany, 28 × 40 cm 
w świetle passe-

-partout; stan bardzo 
dobry; w oprawie

Lit.: Imago Poloniae, 
K56/2

cena wywoławcza: 
2 700 zł

1
Laurie & Whittle
(1794–1812)

A new map of Kingdom 
of Poland, with its 
dismembered provinces 
and the Kingdom of 
Prussia

Mapa Polski i Prus, Londyn, 
1794 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 
48,5 × 66,8 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 2 200 zł
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3
Peter Schenk I 
(1661–1711)

Friderico Augusto vere Augusto Polon. Lithun. Borus. 
Pomer. Regi. Duci. Principi…

Mapa ziem Rzeczpospolitej, w kartuszu portret króla Augusta II 
Wettina, 1704 r., stan drugi, Amsterdam 1705 r.
miedzioryt kolorowany, 48 × 57,5 cm w świetle passe-partout; 
stan bardzo dobry; w oprawie; rzadkość
stan bardzo dobry
Lit.: Imago Poloniae, K15/2

cena wywoławcza: 7 000 zł
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4
Nicolas 

Gueudeville
(ok. 1654–1721)

Carte 
Genealogique 
de Pologne et 

les Principalles 
Branches de ses 

Rois

Tablica genealogicz-
na przedstawiająca 
rodowód władców 

Polski, Amsterdam, 
1718 r.

miedzioryt 
kolorowany, wym. 
36,5 × 46,5 cm 

(odcisk płyty)
Lit.: Imago Poloniae, 

H2/1

cena wywoławcza: 
1 900 zł

5
Henri Abraham 
Châtelain
(1684–1743)

Carte des Trois 
Ordres qui 
Composent l’etat de 
la Republique de 
Pologne…

U góry ryciny przedsta-
wiające panoramy War-
szawy, Krakowa i Wilna, 
poniżej część opisowa 
dotycząca sytemu poli-
tycznego Rzeczpospolitej 
z podziałem na trzy stany 
(król, senat, szlachta), 
1735 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 34,7 × 45,7cm 
(odcisk płyty); stan 
bardzo dobry; w oprawie

cena wywoławcza: 
2 700 zł
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7
Senatus Populusque Vratislaviensis

Herb miasta Wrocławia, wyd. Graß und Barth, 
Wrocław, 1805 r.
miedzioryt kolorowany, śred. 16 cm

cena wywoławcza: 950 zł

8
Wir/Friedrich August/von Gottes Gnaden/

Koenig in Pohlen…

Obwieszczenie króla Augusta II Mocnego w sprawie 
weksli i obligacji, Toruń, 1703 r.

miedzioryt, wym. arkusza 32,5 × 41 cm; rzadkość

cena wywoławcza: 1 900 zł

6
Antonio Albizzi (1547–1626)

Dominicus Custos (1560–1612)

Duces Pomeraniae…

Drzewo genealogiczne rodu książąt pomorskich; rycina 
pochodząca z dzieła „Principum christianorum stemma-
ta”, 1612 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 40 × 25 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 2 000 zł
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10
Theodore 

Danckerts
(1663–1729)

Ducatus 
Pomeraniae 

Tabula Generalis 
in qua sunt

Mapa Księstwa 
Pomorskiego, 

przeróbka mapy 
Pomorza Fredericka 

de Wita, Amsterdam 
1696 r.

miedzioryt 
kolorowany, wym. 

50 × 58 cm (odcisk 
płyty); naprawione 

2 niewielkie 
rozdarcia na lewym 

marginesie

cena wywoławcza: 
1 500 zł

9
Johann Baptist 
Homann 
(1664–1724)

Tabula 
Marchionatus 
Brandenburgici 
et Ducatus 
Pomeraniae…

Mapa Księstwa 
Pomorskiego 
i Brandenburgii, 
Norymberga, przed 
1715 r.
miedzioryt kolorowa-
ny, 43,7 × 56 cm 
(odcisk płyty); nie-
znaczne zabrudzenia 
marginesów

cena wywoławcza: 
1 300 zł
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11
Georges Louis 

Le Rouge 
(1712–1780)

Le Royaume De 
Prusse Suivant 

les Nouvelles 
Observations…

Mapa Królestwa 
Prus, Paryż, 1772 r.

miedzioryt koloro-
wany liniowo, wym. 
48 × 55 cm (odcisk 

płyty)

cena wywoławcza: 
3 400 zł

12
Johann Baptist 
Homann
(1664–1724)

Regnum Borussiae 
Gloriosis auspicijs 
Serenissimi…

Mapa Prus, Norymberga 
ok. 1720 r.
miedzioryt kolorowany, 
49 × 58 cm (odcisk 
płyty)

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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13
Matthäus 

Merian
(1593–1650)

Polonia 
Regnum, et 

Silesia Ducatus

Mapa Królestwa 
Polskiego i Księstwa 
Śląskiego, Frankfurt 

nad Menem, 
ok. 1638 r.

miedzioryt kolorowa-
ny, 27,8 × 35,8 cm 

w świetle passe-
-partout; stan bardzo 

dobry; w oprawie

cena wywoławcza: 
1 800 zł

14
Alexis-Hubert 
Jaillot
(ok. 1632–1712)

Estats de la 
Couronne de 
Pologne…

Mapa ziem Rzecz-
pospolitej z 1694 r., 
stan drugi, 1696 r., 
pochodzący z „Atlas 
royal.., wyd. P. Mor-
tiera, Amsterdam, 
ok. 1699 r.
miedzioryt 
kolorowany, wym. 
50 × 61,5 cm 
w świetle passe-
-partout; w oprawie
Lit: Imago Polo-
niae…, K19/2

cena wywoławcza: 
1 600 zł



9AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI  | 28 STYCZNIA 2017

15
Claes Janszoon Visscher
(1587–1652)

Haec Tabula nova Poloniae et Silesiae, Sigisimondo Tertio, dei Gratia Regi Poloniae...

Mapa Polski i Śląska z 1630 roku, stan drugi, Amsterdam, 1633 r., rytowana przez Abrahama Gossa, wzorowana na mapie Speeda 
z 1626 r.; w lewym dolnym narożniku, nad podziałką, niewielki ozdobny kartusz z notą wyd.: Impreßa in aedibus Nicolaij Iohannis 
Vißcher; wokół mapy ozdobna rama, wewnątrz której umieszczono widoki miast (Krakowa, Gdańska, Poznania, Krosna n. Wisłokiem, 
Sandomierza i Wrocławia), typy polskie (Nobilis Polona, Vir Polonus, Virgo Gedanensis, Sponsa Silesiae, Nobilis Polonus, Faemina 
Polona, Sponsa Gedanensis, Faemina Silesiae), herby Polski i Śląska, a także portrety królów Polski (Zygmunta II Augusta, Henryka 
Walezego, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy); w dole niewielka ramka z wykazem królów i władców Polski (również legendarnych)
miedzioryt kolorowany, wym. mapy 46,7 × 53,2 cm
stan bardzo dobry, mapa po fachowej konserwacji, 3 marginesy uzupełnione (brak odcisków płyty), w kilku miejscach brunatne plamki
Lit.: Imago Poloniae, K79/2

cena wywoławcza: 14 000 zł
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17
Herman Moll
(ok. 1655–1732)

A New Map of 
the Baltick & c. 
Shewing all the 

dominions about 
it…

Mapa wybrzeży 
Morza Bałtyckiego, 

Londyn, ok. 1730 r.
miedzioryt 

kolorowany, wym. 
51,6 × 62,5 cm 

(odcisk płyty); 
rzadkość

cena wywoławcza: 
1 700 zł

16
Nathaniel Cutler
Edmund Halley
(1656–1742)

A general chart 
from England to 
Russia including 
the Baltick Sea

Mapa wybrzeży Morza 
Północnego i Bałtyku, 
pochodząca z dzieła 
“Atlas maritimus et 
commercialis; or, 
A General View of the 
World…”, wyd. J. & 
J. Knapton, Londyn, 
1728 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 50,7 × 60 cm 
(odcisk płyty); 
rzadkość

cena wywoławcza: 
1 800 zł
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18
Jodocus Hondius
(1594–1629)

The sea carde of coastes of the Dutchie of Pomerland…

Mapa wybrzeża Bałtyku od Kołobrzegu po Rozewie i Puck, pochodząca z atlasu Lucasa 
Janszoona Waghenaera „The Marriners Mirrou”, Londyn, 1588 r., ponownie wydanym 
w Amsterdamie w 1605 roku
miedzioryt kolorowany, 34 × 51,5 cm w świetle passe-partout (słabo widoczny odcisk płyty), 
w oprawie; rzadkość

cena wywoławcza: 12 000 zł
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19
E. Collin

J. P. Besançon
Carte réduite de la Mer Baltique

Mapa zachodniej części Bałtyku,  
wyd. Dépôt general de la Marine,  

Paryż, 1815 r.
miedzioryt, wym. arkusza 64,5 × 95 cm

cena wywoławcza: 2 300 zł

20
J. B. Bouclet 
J. P. Besançon
Carte réduite du Grand Belt…

Mapa cieśniny Wielki Bełt na Morzu Bał-
tyckim, wyd. Dépôt general de la Marine,
Paryż, 1815 r.
miedzioryt, wym. arkusza 
94,5 × 64,2 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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22
Richard William 

Seale
(1732–1772?)

A correct chart of 
the Baltick or East 

Sea from ye Sound to 
Petersburg…

Mapa morska Morza Bał-
tyckiego, w prawym dolnym 
rogu mapka Zatoki Fińskiej 

w okolicach Petersburga 
i jego portu; zamieszczona 

w dziele „History of 
England”, wyd. Tindal & 
Rapin, Londyn 1744 r.
miedzioryt, wym. mapy 

37,5 × 47 cm; przycięty 
dolny i lewy margines

Lit.: Dantiscum Empo-
rium…, G57/1

cena wywoławcza: 
2 500 zł

21
Johan Nordenankar
(1722–1804)

Pass charta öfver 
S [yd] Ostra delen af 
Östersjön…

Mapa morska południowej 
części Morza Bałtyckiego, 
Sztokholm 1786 r., 
zamieszczona w atlasie 
morskim Morza Bałtyc-
kiego „Sveriges Sjö-Atlas”, 
Sztokholm, 1797 r.
Lit.: Dantiscum Empo-
rium…, G36/1
miedzioryt, wym. mapy 
62,2 × 94 cm, przycięte 
poziome marginesy; 
rzadkość

cena wywoławcza: 
3 500 zł
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24
Gerard Valck
(ok. 1650–1726)

Erklärung über 
gegenwärtige 

Anweisungs-Tabell 
der vornehmsten…

Tablica odległości między 
większymi miastami 

Europy (m. in. Kraków, 
Gdańsk, Legnica, Poznań, 

Szczecin); w prawym, 
górnym rogu mapa 

Europy autorstwa Petera 
Schenka, Amsterdam 

ok. 1700 r.
miedzioryt kolorowany 

w epoce, wym. 
49 × 58,8 cm (odcisk 

płyty)

cena wywoławcza: 
2 400 zł

23
Johann Baptist 
Homann
(1664–1724)

Hydrographia 
Germaniae qua 
Geographiae 
Naturalis…

Mapa niemieckiego 
systemu rzecznego, 
obejmującego Odrę i jej 
dopływy, Norymberga, 
ok. 1710 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 49 × 58,5 cm 
(odcisk płyty); rzadkość

cena wywoławcza: 
2 100 zł
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25
Matthias Seutter 

(1678–1756)

Societas Iesu 
Germana Sive 

Assistentia 
Germaniae…

Mapa prowincji zakonu 
Jezuitów w Europie pół-

nocno-wschodniej według 
F. Retza i F. Hertzheima, 
Augsburg, 1740–1760

miedzioryt kolo-
rowany w epoce, 

wym. 49,5 × 58 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
2 000 zł

26
Matthias 
Seutter 
(1678–1756)

Germania 
Augustiniana 
Exhibens 
Provincias Ord. 
Fr. Fr. Eremit 
S. Augustini

Mapa prowincji 
zakonu św. Augu-
styna w Europie 
północno-wschod-
niej, Augsburg, 
ok. 1740 r.
miedzioryt kolo-
rowany w epoce, 
wym. 50 × 58 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
5 000 zł
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27
Johann Baptist Homann
(1664–1724)

Atlas Novus Terrarum Orbis 
Imperia, Regna et Status…

Karta tytułowa z alegorycznymi 
przedstawieniami Atlasa podtrzy-
mującego kulę ziemską, Neptuna, 
Merkurego i innych starożytnych bóstw, 
Norymberga, 1 poł. XVIII w.
miedzioryt kolorowany, wym. arkusza 
50 × 29 cm; w oprawie
naddarcia krawędzi, ubytki

cena wywoławcza: 1 300 zł

28
Abraham Ortelius

(1527–1598)

Europae

Mapa Europy, pochodzą-
ca z dzieła „Theatrum 

orbis terrarum“, Antwer-
pia, 1570 r., stan drugi, 

1584–1612; na verso 
tekst w języku łacińskim
miedzioryt kolorowany, 

wym. 34 × 45,7 cm 
(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
2 700 zł



17AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI  | 28 STYCZNIA 2017

30
Guillaume Delisle 
(1675–1726)

Tobias Lotter  
(1717 – 1777)

Europa delineata juxta 
observatione excellorum 
virorum…

Mapa Europy, Augsburg, ok. 1760 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 49 × 58 cm (odcisk płyty); 
w oprawie

cena wywoławcza: 1 500 zł

29
Peter Schenk I 

(1661–1711)

Johann Gabriel 
Doppelmayr 

(1677–1750)

Simon van de Moolen 
(1658–1741)

Eclipseos Solis Totalis 
cum mora, d. 12 Maji 

1706…

Amsterdam, ok. 1706 r.
Mapa ukazująca pas cał-

kowitego zaćmienia słońca 
widocznego w Europie 

12 maja 1706 roku. Po 
lewej diagram objaśniający 
zjawisko zaćmienia, u góry 
– ukazujący przewidywaną 

drogę zaćmienia w roku 
1715 (3 maja)

miedzioryt kolorowany 
w epoce; 48,5 × 57,5 cm 
(odcisk płyty); stan bardzo 

dobry; rzadkość

cena wywoławcza: 4 900 zł
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32
Johann Baptist 

Homann
(1664–1724)

Regnum Borussiae 
Gloriosis auspicÿs 

Serenissimi…

Mapa Królestwa Prus, 
wydana z okazji koronacji 

królewskiej Fryderyka 
I Pruskiego (Fryderyka III) 
w 1701 r., Norymberga, 

przed 1715 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 50,2 × 58,7 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 900 zł

31
Matthias Seutter
(1678–1757)

Borussiae 
Regnum sub 
Fortissimo 
Tutamine…

Mapa Prus, Augsburg, 
1730–1750
miedzioryt kolorowany, 
wym. 50 × 58 cm 
(odcisk płyty); 
w oprawie

cena wywoławcza: 
1 800 zł
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33
Pieter van der Aa

(1695–1733)

Brandenbourg et Pomeraniae, 
Suivant les nouvelles 

observations…

La Prusse. Suivant les nouvelles 
observations…

Mapy Brandenburgii i Księstwa Pomor-
skiego oraz Prus odbite ze wspólnej płyty, 

Lejda, 1730 r.
miedzioryt kolorowany liniowo, wym. 

52,5 × 39 cm (odcisk płyty); naprawione 
nieznaczne naddarcia krawędzi; rzadkość

cena wywoławcza: 4 800 zł

34
Matthias Seutter
(1678–1757)

Marchionatus 
Brandenburgensis Ducatus 
Pomeraniae et Ducatus 
Mecklenburgicus

Mapa Brandenburgii, Księstwa Po-
morskiego i Księstwa Meklemburgii, 
Augsburg, ok. 1740 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 
49,5 × 58 cm (odcisk płyty); 
w oprawie

cena wywoławcza: 1 200 zł
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35
Petter Gedda (1661-?)

Werner van Rosenfelt (1639–1710)

Pass-kaart over een gedeelte  
van de Oost-Zee...

Mapa Morza Bałtyckiego, pochodząca z dzieła 
P. Geddy „Maritime Atlas of the Baltic”, 1695 r.
miedzioryt kolorowany, wym. arkusza 
59,5 × 53,7 cm; rzadkość

cena wywoławcza: 5 000 zł
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36
Louis Renard
(ok. 1678–1746)

Mare Balticum

Mapa Morza Bałtyckiego, zamieszczona w „Atlas de la 
Navigation et du Commerce”, Amsterdam, 1715 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. 49,5 × 57,5 cm (odcisk płyty)
Lit.: Dantiscum Emporium…, G53/1

cena wywoławcza: 3 900 zł
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37
Jonas Scultetus (1603–1664)

Joannes Janssonius (1588–1664)

Silesiae Ducatus

Mapa Dolnego Śląska, pochodząca z dzieła „Atlas 
Novus”, Amsterdam, 1640–1645
miedzioryt kolorowany, wym. 38 × 48,5 cm;  
brązowe plamki na marginesach

cena wywoławcza: 1 500 zł

39
Charte vom Königlich Preussischen 
Regierungsbezirk Liegnitz…

Mapa rejencji legnickiej, pochodząca z dzieła 
„Atlas des Königreichs Preussen…”, Erfurt, 
1831 r.; oprac. porucznik Blume, lit. w zakładzie 
A. Eyrauda
litografia, wym. mapy 38,2 × 34 cm; nieznaczne 
zabrudzenia i naddarcia krawędzi

cena wywoławcza: 250 zł

38
Jonas Scultetus (1603–1664)

Joan Blaeu (1596–1673)

Silesia Inferior. Sereniss. ac Celsiss 
Principibus ac Dominis Dn. Georgio, Dn. 

Ludovico, Dn. Christiano…

Mapa Dolnego Śląska, Amsterdam, ok. 1640–1660
miedzioryt, wym. 41 × 51,3 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 000 zł
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40
Jonas Scultetus 

(1603–1664)

Joannes 
Janssonius 
(1588–1664)

Ducatus 
Silesiae 

Ligniciensis

Mapa Księstwa 
Legnickiego, 

u góry po lewej 
panoramiczny widok 
miasta, Amsterdam, 

1 poł. XVII w.
miedzioryt 

kolorowany, wym. 
39 × 47,8 cm 

(odcisk płyty); za-
plamienia, rozdarcie 

na dł. ok. 1,5 cm 
w górnej partii

cena wywoławcza: 
1 600 zł

41
Henricus 
Hondius 
(1597–1651)

Jonas Scultetus 
(1603–1664)

Ducatus 
Silesiae 
Glogani vera 
delineatio…

Mapa Księstwa 
Głogowskiego, 
Amsterdam 1655 r.
miedzioryt 
kolorowany w epoce, 
wym. 38,2 × 47 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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42
Tobias Mayer
(1723–1762)

Ducatus Silesiae Tabula geographica generalis, 
statui hodierno…

Mapa Śląska, będąca wariantem mapy Johanna Matthiasa 
Haasa, pochodząca z dzieła „Atlas Silesiae...”, wyd. Spadko-
biercy Homanna, Norymberga, 1752 r.
miedzioryt kolorowany, wym. mapy 46,3 × 55 cm
mapa podzielona na 9 części podklejonych wspólnie 
płótnem, krawędzie przycięte (brak odcisku płyty)
Lit.: Imago Silesiae..., 169; Von Stettin..., 552; Śląsk 
w dawnej..., 29

cena wywoławcza: 1 500 zł

44
Johann Matthias Haas
(1684–1742)

Ducatus Silesiae tabula altera superiorem 
Silesiam

Mapa Górnego Śląska, pochodząca z dzieła „Atlas 
Silesiae...”, wyd. Spadkobiercy Homanna, Norymber-
ga, 1746 r. (wyd. atlasowe 1752)
miedzioryt kolorowany, wym. mapy 39,3 × 56 cm
papier zdublowany, oryginalne marginesy przycięte 
(brak odcisku płyty)
Lit.: Von Stettin..., 563, 564; Imago Silesiae..., 173; 
Śląsk w dawnej..., 26

cena wywoławcza: 950 zł

43
Abraham Ortelius

(1527–1598)

Silesiae Typus, a Martino Heilwigio 
Nißense descriptus…

Mapa Dolnego Śląska, Antwerpia, ok. 1600 r.
miedzioryt, wym. 34,2 × 41,7 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 200 zł
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45
Jonas Scultetus 

(1603–1664)

Vincenzo Coronelli 
(1650–1718)

Silesia Inferiore, 
Dedicata Dal 

P. Cosmografo 
Coronelli

Mapa Dolnego Śląska, 
Wenecja, 1692–1694, 
będąca przeróbką mapy 
J. Scultetusa wykonaną 

przez V. Coronelliego 
w 1641 r. i zamieszczona 

w jego atlasie „Corso 
Geografio Universale”, 
wydawanym w latach 

1692–1694 w Wenecji
miedzioryt, 

wym. 45 × 60,5 cm

cena wywoławcza: 
2 400 zł

46
Johann Baptist 
Homann
(1664–1724)

Superioris et 
Inferioris Ducatus 
Silesiae…

Mapa Dolnego Śląska 
z planem Wrocławia, 
Norymberga, 
poł. XVIII w.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 49 × 57,5 cm 
w świetle passe-parto-
ut; niewielkie rozdarcie 
w dolnym odcinku 
na linii złożenia; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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47
Franz Johann von Reilly

(1766–1820)

Die souveraine grafschaft Glatz, Nro. 113

Mapa Hrabstwa Kłodzkiego, pochodząca 
z dzieła „Schauplatz der fünf theile der Welt…”, 

Wiedeń, 1789–1806
miedzioryt kolorowany, wym. 22 × 28 cm

cena wywoławcza: 450 zł

49
Franz Johann von Reilly

(1766–1820)

Des Herzogthums Schlesien 
Fürstenthümer Schweidnitz…

Mapa Księstw Świdnickiego, Ziębickiego 
i Nyskiego, pochodządza z atlasu 

„Schauplatz der fünf Theiel der Welt...”, 
Wiedeń 1789–1806

miedzioryt kolorowany, wym. 20,8 × 31 cm
stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 350 zł

48
Franz Johann von Reilly
(1766–1820)

Des Herzogthums Schlesien Fürstenthümer 
Iauer, Liegnitz und Wohlau…

Mapa księstwa Jaworskiego, Legnickiego i Wołowskie-
go, pochodząca z dzieła „Schauplatz der fünf theile der 
Welt...”, Wiedeń, 1789–1806
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 23 × 28 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 450 zł



27AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI  | 28 STYCZNIA 2017

50
Jonas Scultetus
(1603–1664)

Ducatus Silesiae Grotganus cum Districtu 
Episcopali Nissensi...

Mapa Księstwa Grodkowskiego i biskupstwa nyskiego; 
wyd. Peter Schenk i Gerard Valk, Amsterdam, 
po 1686 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 39,3 × 50 cm
Lit.: Śląsk w dawnej..., 59; Imago Silesiae..., 54; 
Von Stettin..., 575

cena wywoławcza: 750 zł

52
Jonas Scultetus
(1603–1664)

Comitatus Glatz

Mapa Hrabstwa Kłodzkiego, wyd. Willem Janszoon 
i Joan Blaeu, Amsterdam, ok. 1640; na verso tekst 
w jęz. holenderskim
miedzioryt, wym. 41,7 × 50,5 cm (odcisk płyty); 
nieznaczne naddarcia górnej krawędzi
Lit.: Śląsk w dawnej..., 67; Imago Silesiae..., 59

cena wywoławcza: 1 200 zł

51
Spadkobiercy Homanna

Comitatus Glaciensis Tabula geogr.

Mapa Hrabstwa Kłodzkiego, Norymberga, 1747 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 49,5 × 56,5 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 900 zł



28 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | ANTYKWARIAT Wu-eL

53
Matthäus Merian
(1593–1650)

Pomeraniae Ducatus tabula

Mapa Księstwa Pomorskiego, pochodząca 
z dzieła M. Zeilera „Topographia Electoratus 
Brandenburgici…”, Spadkobiercy Matthäusa 
Meriana, Frankfurt nad Menem, 1652 r.; 
mapa jest pomniejszoną wersją mapy Księstwa 
Pomorskiego Eilharda Lubinusa
miedzioryt, 29 × 38,4 cm (odcisk płyty); 
nieznaczne naddarcia krawędzi

cena wywoławcza: 700 zł

55
A New & Accurate map of the 
Kingdom of Prussia and Polish 
Prussia…

Mapa Prus, pochodząca z atlasuu 
Gillesa Roberta de Vaugondy’ego, Londyn, 
ok. 1760 r., ryt. dla „New Geographical 
Dictionary”
miedzioryt, wym. mapy 21,3 × 29,2 cm; 
przycięta dolna krawędź (odcisk płyty 
częściowo widoczny), nieznaczne naddarcia 
krawędzi

cena wywoławcza: 300 zł

54
Gilles Robert de Vaugondy (1688–1766)

Guillaume Delahaye (1725–1802)

La Prusse divisée en Prusse Royale, et 
Prusse Ducale…

Mapa Prus, zamieszczona w dziele „Atlas universel”, 
Paryż, 1751 r.

miedzioryt, wym. 49,8 × 62,8 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 400 zł
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56
Matthäus Merian

(1593–1650)

Prussiae nova tabula

Mapa Prus, Frankfurt nad Menem, poł. XVII w.
miedzioryt, wym. 29 × 35,5 cm  

w świetle passe-partout; w oprawie

cena wywoławcza: 1 000 zł

58
Pieter van der Aa

(1659–1733)

Les trois Iles, appellées en Allemand 
Werders…

Mapa Żuław Wiślanych, ok. 1710 r., zamieszczona 
w dziele „La Galérie agréable du monde…”, 

Lejda, 1729 r.
miedzioryt, wym. 29 × 36,4 cm (odcisk płyty)

Lit.: Dantiscum Emporium, G81/4

cena wywoławcza: 750 zł

57
Franz Johann Joseph von Reilly
(1766–1820)

Der obere Theil des zu Preussen 
gehörigen Herzogthums Pomerellen 
Nro. 57

Mapa północnej części prowincji Prusy Zachodnie 
z Pomorzem Gdańskim, pochodząca z atlasu 
„Schauplatz der fünf Theiel der Welt...”, Wiedeń, 
1789–1806
miedzioryt częściowo kolorowany, 
wym. 24,5 × 30,3 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 350 zł
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60
Willem 

Janszoon Blaeu 
(1571–1638)

Prussiae nova 
tabula.

Szczegółowa mapa 
Prus, według 

Caspara Henne-
berga, Amsterdam, 

1630–1634
miedzioryt kolorowa-

ny w epoce, wym. 
38,2 × 48,2 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
2 500 zł

59
Frederik de Wit
(1616–1698)

Regni Poloniae 
et Ducatus 
Lithvaniae, 
Voliniae, 
Podoliae…

Mapa ziem 
Rzeczpospolitej, stan 
pierwszy, Amster-
dam, ok. 1670 r.
miedzioryt 
kolorowany, 
wym. 48,5 × 56 cm 
(odcisk płyty)
miejscowe przebar-
wienia pigmentu
Lit.: Imago Poloniae, 
K32/1

cena wywoławcza: 
3 200 zł
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61
Matthias Seutter

(1678–1757)

Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae…

Mapa ziem Rzeczpospolitej z 1720 roku, stan drugi, Augsburg, 1728 r., 
zamieszczona w „Atlas novus indicibus instructus…”, wyd. J. P. van Ghelen, 

Wiedeń, 1728 r.; dołączony arkusz z indeksem miast
miedzioryt kolorowany, wym. 50 × 58 cm (odcisk płyty)

Lit.: Imago Poloniae, K18/2

cena wywoławcza: 2 800 zł

62
Gerard Valck (ok. 1650–1726)

Leonard Valck (1675–1750)

Marchionatus Brandenburgicus et 
Ducatus Pomeraniae…

Mapa Marchii Brandenburskiej i Księstwa 
Pomorskiego, Amsterdam, po 1710 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 48 × 58,5 cm 
w świetle passe-partout; stan bardzo dobry; 
w oprawie

cena wywoławcza: 2 400 zł
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65
Franz Johann Joseph von Reilly
(1766–1820)

Des Königreichs Preussen westsüdlicher 
Theil mit der freien Stadt THORN Nro. 53

Mapa południowo-zachodniej części prowincji Prusy 
Zachodnie – okolice Torunia, pochodząca z atlasu 
„Schauplatz der fünf Theiel der Welt...”, Wiedeń, 
1789–1806
miedzioryt kolorowany, wym. 24,8 × 29,7 cm 
(odcisk płyty); rdzawe plamki, marginesy przycięte 
(odcisk płyty widoczny)

cena wywoławcza: 350 zł

64
Franz Johann Joseph von Reilly

(1766–1820)

Des Königreichs Preussen ostsüdlicher  
Theil Nro. 52

Mapa południowo-wschodniej części prowincji Prusy 
Zachodnie – okolice Mikołajek, pochodząca z atlasu „Schau-

platz der fünf Theiel der Welt...”, Wiedeń, 1789–1806
miedzioryt kolorowany, wym. 24,8 × 29,8 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 350 zł

63
Martin Helwig
(1516–1574)

Schlesia nach aller gelegenheit in Stetten 
Waessern und Bergen…

Mapa Śląska, będąca jednym z pierwszych kartograficznych 
opracowań regionu, przerobiona przez Davida Wolcken-
steina, pochodząca z dzieła S. Münstera, „Cosmographia”, 
wyd. Sebastian Henric Petri, edycja niemiecka, Bazylea, 
1588 r.; na verso tekst w jęz. niemieckim
drzeworyt kolorowany, wym. mapy 30,7 × 36 cm; lekkie 
zażółcenia na marginesach zagięciu atlasowym
Lit.: Imago Silesiae..., 13

cena wywoławcza: 950 zł
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68
Carl Ferdinand Weiland 

(ok. 1782-1847)

Theil von Schlesien. Sect. 73.  
Partie de la Silesie

Mapa okolic Żagania, Szprotawy, Bolesławca, 
Żar, Przemkowa, Przewozu; 73  sekcja mapy 

topograficznej Niemiec, pochodząca z atlasu „Topo-
graphische  militarische karte von Deutschland...”, 

Weimar, ok. 1810 r. 
miedzioryt kolorowany, wym. 33,5 × 43 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 300 zł

67
Sebastian Henric-Petri
(1508–1579)

Beschreibung des Lands Pomern/
sampt allen Hertzogthumben/
Graffeschafften…

Mapa Pomorza pochodząca z dzieła S. Mün-
stera „Cosmographey oder beschreibung aller 
Länder…”, Bazylea, 1588 r.
drzeworyt, wym. arkusza 33,2 × 41 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

66
Petrus Artopaeus

(ok. 1500–1563)

La table du pays de Pomeran,  
selon les principautez…

Pierwsza samodzielna mapa Pomorza od wyspy 
Rugii po Hel, pochodząca z dzieła S. Münstera 

„Cosmographia”, wyd. Henric Petri, Bazylea, 
1556 r.; na verso tekst w jęz. francuskim

drzeworyt kolorowany, wym. arkusza 
31,6 × 41,5 cm; minimalne zażółcenia 

i uszkodzenia krawędzi

cena wywoławcza: 900 zł
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69
Abraham Ortelius
(1527–1598)

Pomeraniae Wandalicae Regionis, Typ./
Livoniae Nova Descriptio…/Ducatus 
Oswieczensis, et Zatoriensis…

Mapa 3-częściowa Pomorza, Inflant i Księstwa Oświę-
cimsko-Zatorskiego, pochodząca z dzieła „Theatrum 
orbis terrarum”, Antwerpia, po 1573 r.
miedzioryt, wym. 38,8 × 50,2 cm (odcisk płyty); nie-
znaczne rozdarcie w dolnej części złożenia atlasowego
Lit.: Imago Poloniae, K87/2

cena wywoławcza: 1 800 zł

71
Abraham Ortelius
(1527–1598)

Thietmarsiae, Holsaticae regionis 
partis typus/Prussiae Descriptio 
ante aliquot..

Mapy Szlezwik-Holsztynu oraz Prus, pocho-
dzące z dzieła „Theatrum orbis terrarum”, 
1570–1584
miedzioryt, wym. 30,5 × 44 cm (odcisk 
płyty)

cena wywoławcza: 1 100 zł

70
Matthias Quad

(1557–1613)

Ducatus Oswieczensis & Zatoriensis 
descriptio 1592

Mapa Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego, pocho-
dząca z dzieła „Europe totius orbis Terrarum…”, 

wyd. Johann Bussemecher, Kolonia 1592 r.
miedzioryt kolorowany, 18,3 × 26,7 cm 

(odcisk płyty)
Lit.: Imago Poloniae, K87/4

cena wywoławcza: 600 zł
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73
Abraham 
Ortelius
(1527–1598)

Pomeraniae Wandalicae regionis typ.

Mapa Pomorza, pochodząca z dzieła „Theatrum orbis terrarum”, Antwerpia, 1572–1612
miedzioryt kolorowany, 15,5 × 49,5 cm w świetle passe-partout; mapa zamieszczona była wspólnie na jednej tablicy z dwiema innym 
mapami; w oprawie

cena wywoławcza: 1 200 zł

72
Abraham Ortelius  

(1527–1598)

Prussiae vera descriptio

Mapa Prus z 1584 r. według Caspara Henne-
berga, pochodząca z dzieła „Theatrum Orbis 

Terrarum…”, Antwerpia, ok. 1641 r.
miedzioryt kolorowany, 36,5 × 47 cm 

(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 2 300 zł

74
Abraham Ortelius

(1527–1598)

Ducatus Osroiczensis et Zatoriensis descriptio

Mapa Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego, będąca 
pomniejszoną przeróbką mapy Stanisława Porębskiego, 
pochodząca z dzieła „Il Theatro del Mondo” („Theatrum 

Orbis Terrarum”), wyd. Abraham Ortelius, ok. 1600 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 8 × 10,3 cm (odcisk płyty); 

rdzawe plamki na marginesach

cena wywoławcza: 200 zł
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75
August Gottlieb 
Boehme
(1719–1797)

Scandinavia 
complectens 
Sveciae, Daniae et 
Norvegiae Regna…

Mapa Skandynawii, 
wyd. Spadkobiercy 
Homanna, Norymberga, 
1776 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 49 × 56 cm 
w świetle passe-partout; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
1 000 zł

76
Spadkobiercy 

Homanna

Tabula 
Geographica, 

Totam Borussiam 
ut et Districtum 

Notecensem 
exhibens

Mapa Prus z Dystryktem 
Noteci; w lewym 

górnym rogu mapka 
przedstawiająca rejony 

Noteci w okolicach 
Inowrocławia; Norym-

berga, 1780 r.
miedzioryt kolorowany, 

wym. 51 × 59 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 100 zł
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77
Johann Baptist 

Homann
(1664–1724)

Ducatus 
Pomeraniae 

novissima 
tabula in 

anteriorem 
et interiorem 

divisa…

Mapa Księstwa 
Pomorskiego, 
Norymberga, 

ok. 1720 r.
miedzioryt 

kolorowany, wym. 
50,5 × 58,5 cm 
w świetle passe-

-partout; w oprawie

cena wywoławcza: 
2 200 zł

78
Franz Johann  
von Reilly
(1766–1820)

Karte von dem 
Koenigreiche 
Preussen

Mapa Królestwa 
Pruskiego, zamiesz-
czona w „Grosser 
deutscher Atlas”, 
Wiedeń 1795–1796; 
przeróbka mapy 
Prus J. F. Enderscha 
z 1758 r. i J. W. Su-
chodolskiego z 1763 r.
miedzioryt koloro-
wany, wym. arkusza 
60,7 × 77 cm
Lit.: Dantiscum 
Emporium, G86/1

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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80
Isaak Tirion

(ok. 1705–1765)

Nieuwe kaart 
van t’ Koninkryk 

Poolen 
verdeelt…

Mapa Polski pocho-
dząca z „Nieuwe 

en Beknopte Hand-
-Atlas”, Amsterdam, 

1733 r.
miedzioryt 

kolorowany, wym. 
29,2 × 35,4 cm 

(odcisk płyty)
Lit.: Imago Poloniae, 

K20/6

cena wywoławcza: 
1 000 zł

79
Johann Baptist 
Homann
(1664–1724)

Postarum seu 
Veredariorum Stationes 
per Germaniam et 
Provincias adiacentes

Wczesna mapa pocztowa 
Europy Środkowej, Norymber-
ga, ok. 1710–1720 r.
miedzioryt kolorowany liniowo, 
wym. 48,3 × 58,5 cm 
(w świetle passe-partout); 
w oprawie

cena wywoławcza: 1 400 zł
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81
Spadkobiercy Homanna

Polnische Reise Karte über 
die vornehmsten Passagen von 

Dresden nach Warschau auf 
zweyerley Wegen…

Dwuczęściowa mapa komunikacyjna 
z Drezna do Warszawy przez 1) Wrocław, 

2) Kalisz, pochodząca z dzieła „Atlas de 
Voyageur”, Norymberga, 1751–1753

miedzioryt kolorowany w epoce, 
46,2 × 38 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 2 400 zł

82
Plans 
geographiques 
de la Pologne 
et de la 
Belgique…

Mapy Królestwa 
Polskiego i Króle-
stwa Niderlandów, 
rycina pochodząca 
z ”Journal des 
villes et des 
campagnes...”, 
ok. 1842 r.
litografia kolorowa-
na, wym. arkusza 
31 × 45 cm

cena wywoławcza: 
800 zł
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83
Mapa Królestwa 
Polskiego, Śląska 
i Pomorza, Francja, 
koniec XVIII w.
miedzioryt koloro-
wany liniowo, wym. 
31,5 × 50,3cm 
(odcisk płyty); nie-
znaczne zażółcenia 
na marginesach, 
w treści plamka

cena wywoławcza: 
450 zł

85
Petrus Bertius
(1565–1629)

Polonia

Mapa ziem polskich, pochodząca z dzieła „Caert-Thresoor”, 
wyd. Barent Langenes, Cornelis Claesz, Amsterdam, 
1598 r., pomniejszona wersja mapy A. Orteliusa z 1570 
roku
miedzioryt, wym. mapy 8,7 × 12,4 cm
Lit.: Imago Poloniae, K7/12

cena wywoławcza: 250 zł

84
Abel Swall (1665–1699)

Timothy Child (XVII/XVIII w.)

The Kingdom of Poland with its confines

Mapa Królestwa Polskiego autorstwa Hermana Molla, pochodząca 
z dzieła „Thesaurus geographicus. A new body of geography...”, 

Londyn, 1695 r.
miedzioryt, wym. mapy 13,7 × 17,2 cm

Lit.: Imago Poloniae, K30/1

cena wywoławcza: 300 zł
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86
Johann Georg Schreiber

(1676–1750)

Das Herzogthum Pommern

Mapa Księstwa Pomorskiego, 
pochodząca z dzieła „Atlas Selectus”, 

Spadkobiercy Georga Schreibera, 
Lipsk, ok. 1785 r.

miedzioryt kolorowany, 
17,8 × 25,3 cm (odcisk płyty); 
rdzawe plamki, z prawej strony 

nieznaczne zabrudzenie, niewielkie 
rozdarcie dolnej krawędzi

cena wywoławcza: 450 zł

87
Gabriel Bodenehr II
(1664–1758)

Poloniae pars secunda/Poloniae pars tertia/Poloniae pars IV

Zestaw 3 map przedstawiających ziemie polskie, każda na osobnej karcie książkowej 
z miniaturowego atlasu G. Bodenehra, oprac. Johann Ulrich Müller, 1702 r.
miedzioryt kolorowany i czarno-biały, wym. map 6,8 × 7,9 cm, 
wym. arkuszy ok. 18 × 10 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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88
Charte vom Königlich Preussischen 
Regierungsbezirk Marienwerder…

Mapa rejencji kwidzyńskiej, utworzonej po Kongresie 
Wiedeńskim w 1815 r., pochodząca z dzieła „Atlas des 
Königreichs Preussen…”, Erfurt, 1831 r.; rys. porucznik 
Renner, lit. w zakładzie C. A. Eyrauda
litografia kolorowana liniowo, wym. mapy 
34 × 38,3 cm; nieznaczne zabrudzenia

cena wywoławcza: 200 zł

90
Girolamo Ruscelli (1500–1566)

Giacomo Gastaldi (ok. 1500–1566)

Europae Tabula VIII

Mapa Europy Wschodniej i Skandynawii, 
oparta na drugiej edycji „Geografii” 
Klaudiusza Ptolemeusza, Wenecja, 1574 r.
drzeworyt, wym. 19,2 × 26,5 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 550 zł

89
Environs de Sensburg et de Soldaw

Mapa okolic Mrągowa i Działdowa, pochodząca 
z dzieła „Theatre De La Guerre...”, wyd. Guillyn, 

Duchesne, Paryż, 1758 r.
miedzioryt, wym. mapy 12 × 15 cm; zażółcenie 

na złożeniu, odcisk płyty po lewej stronie widoczny 
częściowo

cena wywoławcza: 150 zł
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91
Paolo Santini (1729–1793)

Giuseppe Antonio Remondini 
(1747–1811)

Carte de la Prusse Occidentale 
où font traces…

Mapa Prus, Wenecja, 1784 r.
miedzioryt kolorowany liniowo, wym. 

46 × 65,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 900 zł

93
Carl Ferdinand Weiland  

(ok. 1782–1847)

Theil von Ostpreussen. Sect. 4.  
Partie de la Prusse-Orientale

Mapa północnej części Prus Wschodnich; 4 sekcja mapy 
topograficznej Niemiec, ryt. przez A. Bürcka, pochodząca 
z atlasu „Topographische militarische Karte von Deutsch-
land...”, Weimar, 1809 r.; mapa podzielona na 8 części 

podklejonych wspólnie płótnem
miedzioryt, wym. 35,2 × 44 cm

cena wywoławcza: 250 zł

92
Philipp Clüver
(1580–1622)

Prussiae Nova Tabula

Mapa Prus, pochodząca z dzieła „Philippi Cluverii 
Introductionis in Universam Geographicam”, 
wyd. Joannes Wolters, Amsterdam, 1697 r.
miedzioryt, wym. mapy 26,7 × 33,7 cm

cena wywoławcza: 850 zł
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96
Friedrich Handtke (1815–1879)

Julius Straube (1832–1913)

Putzig

Mapa okolic Pucka i Wejherowa, pochodząca z dzieła 
„Reymann’s Special Karte”, wyd. Carl Flemming, 

Głogów, 1846–1874; sekcja 5 (na verso odręczna 
numeracja)

litografia kolorowana liniowo, wym. mapy 
24,7 × 35 cm; mapa podzielona na 4 części 

podklejone wspólnie płótnem, delikatne zardzewienia 
i zażółcenia papieru

cena wywoławcza: 100 zł

94
Plan des 

verschantzten 
Lasgers vor Colberg

Plan drugiego oblężenia 
Kołobrzegu przez wojska 
rosyjskie w czasie wojny 

siedmioletniej, w 1761 r., 
orientacja południowa; 

wtórne złożenie 2 odbitek
miedzioryt, wym. arkusza 

44 × 90,2 cm; ślady 
złożeń, w treści rdzawe 

plamki

cena wywoławcza: 
2 200 zł

95
Gorzno

Mapa okolic Górzna, pochodząca z serii „Karte des Deutschen 
Reiches”, wyd. Kgl. Preussische Landesaufnahme, 1912 r.; 
mapa podzielona na 6 części podklejonych wspólnie płótnem, 
na verso szyldzik z tyt.: 228.
staloryt, wym. 35,5 × 32,8 cm

cena wywoławcza: 100 zł
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97
Pharus-Plan Stettin

Plan Szczecina, Arthur Shuster Verlags- 
u. Seebuchhandlung, Szczecin, 1935 r.
druk barwny, wym. arkusza 95,2 × 61,2 cm; 
mapa wielokrotnie składana, rozdarcia na złożeniach, 
perforacja i przegięcie okładki

cena wywoławcza: 250 zł

99
Der Hafen von Danzig

Plan portu gdańskiego i Westerplatte, 
pochodząca z „Der Hafen in Danzig”, 
1929 r.; u dołu ramka z poglądową mapą 
okolic Gdańska i ujścia Wisły k. Świbna
chromolitografia, wym. planu 
33,5 × 57,4 cm; złożenia, nieznaczne 
naddarcia krawędzi, u dołu większe 
rozdarcie; rzdkość

cena wywoławcza: 400 zł

98
F. A. Laguillermie (XIX w.)

Ramboz (XIX w.)

Siege de Dantzig

Uproszczony plan Gdańska oblężonego przez wojska 
napoleońskie, pochodzący z dzieła Ch. Monina „Atlas 

classique et universel”, Paryż, 1844 r.
staloryt, wym. planu 12 × 16,8 cm

Lit.: Dantiscum Emporium…, G 112/6

cena wywoławcza: 100 zł
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100
Giovanni Battista Albrizzi
(1698–1777)

Piano della Città di Danzica

Plan Gdańska w obrębie murów, Wenecja, 1738 r.
miedzioryt, wym. 16,7 × 19,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 450 zł

102
Gabriel Bodenehr II
(1664–1758)

Danzig

Plan Gdańska i jego umocnień, pochodzą-
cy z dzieła „Force d’Europe…”, Augsburg, 
1720–1740
miedzioryt, wym. 16,5 × 26,5 cm (odcisk 
płyty)
Lit.: Dantiscum Emporium, G105/1

cena wywoławcza: 500 zł

101
Gabriel Bodenehr II

(1664–1758)

Stettin

Plan Szczecina i jego umocnień, 
pochodzący z dzieła „Force d’Eu-
rope…”, Augsburg 1720–1740
miedzioryt, wym. 16 × 32 cm 
(odcisk płyty); podklejony lewy 

margines

cena wywoławcza: 500 zł
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103
Spadkobiercy Sigmunda Latomusa

Die Statt Thoren

Plan Torunia, Frankfurt nad Menem, 1721 r.
miedzioryt, wym. 18,6 × 29,8 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 800 zł

104
Petrus Bertius
(1565–1629)

Comm. Rer. Germ. Liber III.

Widok Szczecina pochodzący z dzieła 
P. Bertiusa „Commentariorum Rerum 
Germanicarurm libri tres”, Amsterdam, 
1632 r.
miedzioryt, 14 × 19,3 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 500 zł
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105
Matthäus Merian

(1593–1650)

Pillau

Plan twierdzy Piława, rycina pochodząca 
z dzieła M. Zeillera „Topographia Electoratus 
Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae…”, 

wyd. Spadkobiercy M. Meriana, Frankfurt nad 
Menem, 1652 r.

miedzioryt, wym. arkusza 27,3 × 35,5 cm; 
niewielkie przedziurawienie papieru w lewej 

górnej części, uzupełniony prawy górny 
narożnik

cena wywoławcza: 600 zł

107
Erik Dahlberg (1625–1703)

Francois de Lapointe (2 poł. XVII w.)

Delineatio Fortalitis Polonorum  
ad Lysoniam…

Plan Tczewa i umocnień w Lisewie, rycina pocho-
dząca z dzieła S. Pufendorfa „De rebus a Carolo 

Gustavo…”, Norymberga, 1696 r.
miedzioryt, wym. 25,5 × 31,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 300 zł

106
Matthäus Merian 
(1593–1650)

Wollin In Pommern belägert …

Oblężenie twierdzy Wolin w czasie II wojny północ-
nej, pochodzący z dzieła „Theatrum Europaeum”, 
Frankfurt nad Menem, ok. 1660 r.
miedzioryt, wym. 25,4 × 35,5 cm; w górnej części 
perforacja (ślady kornika), nieznaczne zagniecenia

cena wywoławcza: 650 zł
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108
Matthäus Merian
(1593–1650)

Abbildung der Schwedischen Schantz auff 
dem Weÿßelstrom in Preüssen gelegen. 
Anno 1626

Plan twierdzy szwedzkiej w widłach Wisły Gdańskiej 
i Wisły Elbląskiej, pochodzący z dzieła „Theatrum 
Europaeum”, wyd. Frankfurt nad Menem, ok. 1630 r. 
 miedzioryt, wym. 23,8 × 28,8 cm (odcisk płyty); 
delikatne zagniecenia
Lit.: Von Danzig..., 31

cena wywoławcza: 250 zł

110
Spadkobiercy Matthäusa Meriana
Die Belagerung von die Statt Stettin

Plan oblężenia Szczecina w 1677 r. przez wojska 
Fryderyka Wilhelma I, pochodzący z dzieła „Theatrum 
Europaeum”, Frankfurt nad Menem, ok. 1680  r.
miedzioryt, wym. 27,3 × 34,4 cm; nieznaczne 
rozdarcie prawego marginesu

cena wywoławcza: 600 zł

109
Matthäus Merian 

(1593–1650)

Abriss der Einfarth aüss der Ost See, 
in die Odel…

Widok Świnoujścia, pochodzący z dzieła „Theatrum 
Europeanum”, Frankfurt nad Menem, ok. 1645 r.

miedzioryt, wym. 25 × 34,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł
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111
Matthäus Merian
(1593–1650)

Damm In Pommern

Plan miasta Dąbie, pochodzący z dzieła M. Zeilera, 
„Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus 
Pomeraniae”, Spadkobiercy Matthäusa Meriana,  
Frankfurt nad Menem, 1652 r.
miedzioryt, wym. planu 17,4 × 14,4 × 17,4 cm; niewielkie 
naddarcie dolnej krawędzi, uzupełniony lewy margines

cena wywoławcza: 150 zł

113
Jakub von Holst
Wolin in Pomerania assediato, et 
espugnato per forza di commissione… 

Oblężenie twierdzy Wolin w czasie II wojny 
północnej, ryt. przez Marco Boschiniego, Wenecja, 
ok. 1650 r.; w narożnikach ramki z mapami Zalewu 
Kamieńskiego oraz Wolina i okolicy
miedzioryt kolorowany, wym. planu 30,7 × 38 cm; 
uzupełnione boczne marginesy, górna krawędź 
przycięta (odcisk płyty częściowo widoczny)

cena wywoławcza: 550 zł

112
Michael Keyl

Cuestrin

Plan twierdzy Kostrzyn, pochodzący najprawdopodobniej 
z dzieła J. G. Tielckego „Beyträge zur Kriegs-Kunst 

und Geschichte des Krieges…”, wyd. Samuel Friedrich 
Barthel, Freiberg, 1775–1786

miedzioryt, wym. planu 29,2 × 34,8 cm; ślady wielo-
krotnych złożeń książkowych, delikatne zażółcenie górnej 

krawędzi, lewy dolny narożnik przycięty

cena wywoławcza: 600 zł
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114
Erik Dahlberg

(1625–1703)

Francois de Lapointe (2 poł. XVII w.)

Delineatio Geometrica Civitatis 
Elbingensis…

Plan Elbląga i jego fortyfikacji, pochodzący 
z dzieła S. Pufendorfa “De rebus a Carolo 

Gustavo…”, Norymberga, 1696 r.
miedzioryt, wym. 25,5 × 31,8 cm

cena wywoławcza: 400 zł

116
Matthäus Merian

(1593–1650)

Abbildung der Hoorstresslichen 
Langwerenden…

Plan umocnień Szczecina, rycina pochodząca 
z dzieła M. Zeillera „ Topographia Electoratus 

Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae…”, 
wyd. Spadkobiercy M. Meriana, Frankfurt nad 

Menem, 1652 r.
miedzioryt, wym. 26,4 × 36 cm (odcisk płyty); 

zabrudzenia

cena wywoławcza: 450 zł

115
Erik Dahlberg (1625–1703)

Francois de Lapointe (2 poł. XVII w.)

Ichnographia Oppidi Mevae…/
Srazburgum Oppidum Prussiae…

Plany miast Gniewu i Brodnicy podczas najazdu 
Szwedów, pochodzące z dzieła S. Pufendorfa „De 
rebus a Carolo Gustavo…”, Norymberga 1696 r.
miedzioryt, wym. 25,5 × 31,7 cm; zagniecenia

cena wywoławcza: 450 zł
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117
Matthäus Merian
(1593–1650)

Sonnenburch

Panorama Słońska, pochodząca z dzieła M. Zeilera „Topographia 
Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae”, Spadkobier-
cy Matthäusa Meriana, Frankfurt nad Menem, 1652 r.
miedzioryt, wym. widoku 19,2 × 31,9 cm; przycięte krawędzie
Lit.: Von Stettin..., 401

cena wywoławcza: 450 zł

118
Matthäus Merian
(1593–1650)

Bärwalde

Panorama Mieszkowic, pochodząca z dzieła M. Zeilera „Topo-
graphia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae”, 
Spadkobiercy Matthäusa Meriana, Frankfurt nad Menem, 1652 r.
miedzioryt, wym. widoku 11,8 × 36,3 cm

cena wywoławcza: 350 zł

119
Matthäus Merian
(1593–1650)

Friedeberg

Panorama Strzelec Krajeńskich, pochodząca z dzieła M. Zeilera, 
„Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae”, 
Spadkobiercy Matthäusa Meriana, Frankfurt nad Menem, 1652 r.
miedzioryt, wym. widoku 13,8 × 35,2 cm; zażółcenie na linii 
złożenia

cena wywoławcza: 300 zł

120
Matthäus Merian
(1593–1650)

Bärnstein

Panorama Pełczyc, pochodzący z dzieła M. Zeilera „Topographia 
Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae”, Spadkobiercy 
Matthäusa Meriana, Frankfurt nad Menem, 1652 r.
miedzioryt, wym. widoku 14,4 × 36,5 cm; lekkie zabrudzenia 
i uszkodzenia marginesów, zażółcenia na złożeniu

cena wywoławcza: 350 zł
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121
Erik Dahlberg (1625–1703)

Willem Swidde (ok. 1660–1697)

Obsidio civitatis et Arcis 
Graudensis…/Munita Arx Krusewix…

Panoramy Kruszwicy i oblężonego Grudziądza, 
rycina pochodząca z dzieła S. Pufendorfa „De 

rebus a Carolo Gustavo…”, Norymberga 1696 r.
miedzioryt, wym. 24,7 × 30,7 cm (odcisk 

płyty); naddarcia krawędzi

cena wywoławcza: 550 zł

123
Matthäus Merian

(1593–1650)

Cüstrin, zur Andern Seiten

Panorama Kostrzyna nad Odrą, pochodząca 
z dzieła M. Zeilera „Topographia Electoratus 

Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae”, 
Spadkobiercy Matthäusa Meriana, Frankfurt nad 

Menem, 1652 r.
miedzioryt, wym. widoku 19,5 × 32,2 cm
nieznaczne naddarcia krawędzi, delikatne 

zagniecenia, u dołu lekkie zażółcenie
Lit.: Von Stettin..., 235

cena wywoławcza: 450 zł

122
Delineatio 
schenographica urbis 
Thoruniensis...

Oblężenie Torunia w 1658 
roku, rycina rytowana przez 
Willema Swiddego, pochodząca 
z dzieła S. Pufendorfa „De 
rebus a Carolo Gustavo…, 
Norymberga, 1696 r.
miedzioryt, wym. 
25 × 45,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 850 zł
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125
Pieter van der Aa

(1695–1733)

Elbing, Ville de la Prusse 
Royale

Widok Elbląga, odwrócony 
w stosunku do rzeczywistego, 

Leyda, 1727 r.
akwaforta, wym. 25,8 × 35 cm 

(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 1 200 zł

124
Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni
(1736–1814)

Plan de Varsovie Levé par Ordre de Son…

Plan Warszawy; u dołu panoramiczne przedstawienie miasta 
od strony Wisły, po bokach i u góry widoki 17 budynków 
w Warszawie; plan oparty na „Plan de la ville de Varsovie: dedie 
a S. M. Auguste III Roi de Pologne…” P. de Tirregaille’a, 1762 r., 
Paryż, 1772 r.
miedzioryt, wym. 41,5 × 60 cm 
(odcisk płyty); w oprawie
Lit.: Imago Poloniae, K123/1

cena wywoławcza: 6 500 zł
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127
Hartmann Schedel 
(1440–1514) 

Bressla

Widok Wrocławia, pierwsze ikono-
graficzne przedstawienie miasta, 
pochodzące z dzieła
 „Liber Chronicarum”, wyd. A. Kober-
ger, Norymberga, 1493 r.; powyżej 
i na verso tekst w jęz. łacińskim
drzeworyt, wym. widoku 
23,4 × 52,8 cm
Lit.: Imago Silesiae, 225 

cena wywoławcza: 3 200 zł

129
Sebastian Münster 
(1489–1552)

De Germania Descriptio 
Pruteniae feu, Prussiae, 
quam alii uocant 
Borussiam

Mapa Prus, pochodząca z dzieła 
„Cosmographia”, ok. 1550 r.
drzeworyt, wym. mapy 
9,2 × 13,2 cm, wym. arkusza 
32,3 × 20,3 cm

cena wywoławcza: 500 zł

128
Sebastian Münster 

(1489–1552)

Das sechste Buch. Beschreibung aller Länder 
so etwan dem Königreich Poland…

Mapa ziem polskich, pochodząca z dzieła 
„Cosmographia”, ok. 1550 r.

drzeworyt, wym. mapy 7,8 × 13,2 cm, 
wym. arkusza 34,5 × 22,8 cm

cena wywoławcza: 500 zł



57AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI  | 28 STYCZNIA 2017

131
Die Grosse Muhle

Wielki Młyn w Gdańsku, według rys. Petera Willera, rycina 
pochodząca z dzieła R. Curickego „Der Stadt Dantzig historische 
Beschreibung...”, wyd. Joannes II i Gilles Janssonius van 
Waesbergen, Amsterdam-Gdańsk, 1688 r.
miedzioryt kolorowany, 13,4 × 17,3 cm (odcisk płyty); delikatne 
zardzewienia i zażółcenia

cena wywoławcza: 250 zł

132
Johann Ludwig Gottfried

(1584–1633)

Dantzig

Panorama Gdańska od północnego-zachodu, pochodząca z dzieła „Inventarium 
Sueciae...”, wyd. Friedrich Hulsius, Frankfurt nad Menem, 1632 r.; jest to 

uproszczona kopia widoku Gdańska G. Brauna i F. Hogenberga
miedzioryt, wym. 7 × 12,9 cm (odcisk płyty); niewielkie naddarcia krawędzi

Lit.: Dantiscum Emporium…, G 96/2

cena wywoławcza: 200 zł

130
Petrus Bertius

(1565–1629)

Dantzig

Panorama Gdańska od północnego-zachodu, po-
chodzący z dzieła „Commentariorum Rerum Ger-
manicarurm libri tres”, wyd. Joannes Janssonius, 

Amsterdam, 1616 r.; jest to uproszczona kopia 
widoku Gdańska G. Brauna i F. Hogenberga, na 

verso tekst w jęz. łacińskim
miedzioryt kolorowany, wym. 14,5 × 19,5 cm 

(odcisk płyty)
Lit.: Dantiscum Emporium…, G 96/1

cena wywoławcza: 300 zł
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134
Georg Braun 

(1541–1622)

Frans Hogenberg 
(ok. 1535–1590)

Die Stat Swybuschin in 
nider Schlesien

Perspektywiczny (aksonome-
tryczny) plan Świebodzina, 

pochodzący z dzieła „Civitates 
Orbis Terrarum...”, t. V, Kolo-

nia, 1598 r.; na verso tekst 
w jęz. łacińskim: Svibvsivm

miedzioryt kolorowany, wym. 
34,5 × 46,5 cm (odcisk 

płyty); ślad wilgoci na dolnym 
marginesie, w 3 miejscach 
minimalne ubytki papieru

cena wywoławcza: 1 600 zł

133
Joannes 
Janssonius
(1588–1664)

Elbing

Perspektywiczny 
plan Elbląga i jego 
umocnień, u góry 
panoramiczny 
widok miasta, rycina 
pochodząca z dzieła 
„Theatrum Urbium”, 
Amsterdam, 1657
miedzioryt kolorowany, 
wym. 42 × 52 cm 
w świetle passe-parto-
ut; stan bardzo dobry; 
w oprawie
Lit.: Dantiscum 
Emporium…, G73/3

cena wywoławcza: 
3 800 zł



59AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI  | 28 STYCZNIA 2017

135
Matthäus 
Merian 
(1593–1650)

Dantiscum/Dantzig

Panorama Gdańska widziana z Biskupiej Górki, 1641 r.,  
zamieszczony m.in. w „Topographia Electoratus Brandenburgici…”, Frankfurt nad Menem, 1652 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 21,5 × 48 cm w świetle passe-partout; w oprawie
Lit.: Dantiscum Emporium…, G101/1

cena wywoławcza: 2 500 zł

136
Spadkobiercy 
Homanna
Die Königl. 
Polnische 
u. Preusische 
Hansee- und 
Handels-Stadt 
Dantzig…

Mapa okolic i pa-
noramiczny widok 
Gdańska, Norymber-
ga, 1739 r.
miedzioryt 
kolorowany, wym. 
50 × 57 cm (odcisk 
płyty)
Lit.: Dantiscum Em-
porium…, G111/1

cena wywoławcza: 
4 500 zł
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137
Balthasar Friedrich Leizel
(1727–1802)

Prospect der Mottlau

Widok Motławy od Targu Rybiego w kie-
runku południowym; grafika przeznaczona 
do oglądania w specjalnych przenośnych 
skrzynkach optycznych, stanowi lustrzane 
odbicie rzeczywistego widoku, Augsburg, 
ok. 1780 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 
29 × 40,7 cm (odcisk płyty); arkusz na-
klejony na tekturę, zabrudzone marginesy, 
niewielki ubytek przy górnej krawędzi

cena wywoławcza: 1 800 zł

139
Danzig

Panorama Gdańska według rysunku Wüstenecka, 
wyd. F. Sala & Co., Berlin, ok. 1840 r.
litografia kolorowana w epoce, wym. arkusza 
36,2 × 47,8 cm; w świetle widoczne brązowe 
plamy i reperacje ubytków

cena wywoławcza: 800 zł

138
Stadttheater in Danzig

Widok teatru miejskiego w Gdańsku, ok. 1860 r.
litografia kolorowana w epoce, wym. widoku 

8 × 11,8 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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140
Balthasar 

Friedrich Leizel
(1727–1802)

Der Domniks Plan 
in Danzig, oder 

der Markt Plaz…

Targ Węglowy w Gdań-
sku z Wieżą Więzienną, 

Wielką Zbrojownią 
i Biskupią Górką, we-
dług ryciny Matthäusa 

Deischa z 1765 r.; 
grafika przeznaczona 
do oglądania w spe-

cjalnych przenośnych 
skrzynkach optycznych, 

stanowi lustrzane 
odbicie rzeczywistego 

widoku, Augsburg, 
ok. 1795 r.

miedzioryt kolorowany 
w epoce, wym. 

28,8 × 40,6 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
6 000 zł 141

Balthasar 
Friedrich Leizel
(1727–1802)

Das Recht 
Städtsche 
Rath-Haus…

Widok Długiego Targu 
i ratusza w Gdańsku, 
według ryciny Matthäusa 
Deischa z 1765 r.;
grafika przeznaczona 
do oglądania w spe-
cjalnych przenośnych 
skrzynkach optycznych, 
stanowi lustrzane odbicie 
rzeczywistego widoku, 
Augsburg, ok. 1790 r.
miedzioryt kolorowany 
w epoce, 29 × 40,2 cm 
(odcisk płyty); rzadkość

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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143
Joseph John Skelton

(1783–1871)

Siège de Dantzick (Avril 1807)…

Widok Gdańska i okolicy w czasie oblężenia przez woj-
ska napoleońskie w 1807 r., według rys. Jeana-Anto-

ine’a-Siméona Forta, pochodzący z teki Ch. i J. Gavarda 
„Galerie Historique de Versailles”, Paryż, 1837–1844
staloryt kolorowany, wym. widoku 24,3 × 16,4 cm; 
lekko przycięte marginesy, delikatne żółtawe plamki

cena wywoławcza: 300 zł

142
Gustaw Schönleber
(1851–1917)

Oliva. Von Gustav Schönleber

Widok Oliwy, ryt. Adolf Closs i J. Lange, 
ok. 1880 r.
drzeworyt sztorcowy kolorowany, wym. widoku 
17,6 × 23,7 cm

cena wywoławcza: 250 zł

144
Joseph John Skelton
(1783–1871)

Siège de Dantzick. Avril 1807

Widok miasta oblężonego przez wojska napoleońskie w 1807 r., 
według rys. Jeana-Antoine’a-Siméona Forta, pochodzący z teki 
Ch. i J. Gavarda „Galerie Historique de Versailles”, 
Paryż, 1837–1844
staloryt kolorowany, wym. widoku 15,3 × 23,5 cm; 
lekko przycięte marginesy, żółtawe plamki

cena wywoławcza: 300 zł
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145
Matthäus Deisch

(1724–1789)

Weg nach dem olivischen Thor

Brama Oliwska i lazaret Pockenhaus – 
Dom Ospy, według rys. F. Lohrmanna, 

z cyklu „50 widoków Gdańska”, 
1761–1765, wyd. XIX w.

miedzioryt, wym. 17,5 × 27 cm 
(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł

147
Matthäus Deisch

(1724–1789)

Die Wasser Kunst

Kunszt wodny, według rys. F. Lohrman-
na, z cyklu „50 widoków Gdańska”, 

1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,5 × 27,3 cm 

(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł

146
Matthäus Deisch
(1724–1789)

Eine Gegend bey Stries

Dwór w Strzyży, według rys. F. 
Lohrmanna, z cyklu „50 widoków 
Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 18,5 × 28,5 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł
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148
Matthäus Deisch
(1724–1789)

Prospect der Stadt von der Seite 
des Schiesgartens

Panorama Gdańska od strony Ogrodu 
Strzeleckiego, według rys. F. Lohrmanna, 
z cyklu „50 widoków Gdańska”, 
1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,3 × 27,5 cm 
(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł

150
Matthäus Deisch
(1724–1789)

Der Asch Hoff

Dwór Popielny na Wyspie Spichrzów 
w Gdańsku, według rys. F. Lohrmanna, 
z cyklu „50 widoków Gdańska”, 
1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,3 × 27,7 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł

149
Matthäus Deisch

(1724–1789)

Prospect des Legen der Neuen 
Thors von der Süd-Ost-Seite

Brama Nizinna w Gdańsku, według rys. 
F. Lohrmanna, z cyklu „50 widoków 
Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.

miedzioryt, wym. 18,5 × 28,5 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł



65AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI  | 28 STYCZNIA 2017

151
Matthäus Deisch

(1724–1789)

Der Schiesgarten vor dem hohen 
Thor von dem Walle anzusehen

Ogród Strzelecki w Gdańsku, według 
rys. F. Lohrmanna, z cyklu „50 widoków 

Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,7 × 27,2 cm 

(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł

153
Matthäus Deisch

(1724–1789)

Die Sandgrube

Piaskownia w Gdańsku, według rys. 
F. Lohrmanna, z cyklu „50 widoków 
Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.

miedzioryt, 17,7 × 27,7 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł

152
Matthäus Deisch
(1724–1789)

Das Schottland

Stare Szkoty w Gdańsku, 
według rys. F. Lohrmanna, 
z cyklu „50 widoków Gdańska”, 
1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,7 × 27,5 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł
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154
Matthäus Deisch
(1724–1789)

Das Langgartsche Thor in der 
Stadt anzusehen

Brama Żuławska w Gdańsku, według 
rys. F. Lohrmanna, z cyklu „50 
widoków Gdańska”, 1761–1765, 
wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,7 × 27,7 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł

156
Matthäus Deisch
(1724–1789)

Die Festung 
Weichsel=Munde

Twierdza Wisłoujście w Gdańsku, we-
dług rys. F. Lohrmanna, z cyklu „50 
widoków Gdańska”, 1761–1765, 
wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,9 × 27,7 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł

155
Matthäus Deisch

(1724–1789)

Das neue Zeughaus

Mała Zbrojownia w Gdańsku, 
według rys. F. Lohrmanna, z cyklu 

„50 widoków Gdańska”, 1761–1765, 
wyd. XIX w.

miedzioryt, wym. 17,7 × 27,7 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł
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157
Matthäus Deisch

(1724–1789)

Die Schaefferey wo die 
Holtz=Schuten ausgeladen 

werden

Stara Pakownia w Gdańsku, według rys. 
F. Lohrmanna, z cyklu „50 widoków 
Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.

miedzioryt, wym. 17,7 × 27,7 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł

159
Matthäus Deisch

(1724–1789)

Der Theerhoff

Dwór Smolny na Wyspie Spichrzów 
w Gdańsku, według rys. F. Lohrmanna, 

z cyklu „50 widoków Gdańska”, 
1761–1765, wyd. XIX w.

miedzioryt, wym. 17,5 × 27 cm (odcisk 
płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł

158
Matthäus Deisch
(1724–1789)

Die Michaelis Kirche, 
oder die Kirche zu allen 
Gottes Engeln, von der 
Südwest Seite

Kościół św. Michała (Wszystkich 
Bożych Aniołów) w Gdańsku, 
według rys. F. Lohrmanna, 
z cyklu „50 widoków Gdańska”, 
1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 18,3 × 28 cm 
(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł
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160
Johann Carl Schultz
(1801–1873)

St. Bartholomäi

Kościół św. Bartłomieja w Gdańsku, 1855 r., rycina pochodząca z teki: 
„Das malerische Danzig um 1850”, wyd. Danziger Verlags-Gesellschaft 
m.b.H., Gdańsk 1921 r., Meisenbach Riffarth & Co., Berlin, nakład 
500 sztuk; sygn. na płycie: monogram wiązany „ICS” i data 1855
akwaforta, wym. 32,8 × 23,7 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 350 zł

162
Gustaw Schönleber
(1851–1917)

Im Hafen einer Hansastadt (Motiv aus Danzig)

Długie Pobrzeże w Gdańsku, ok. 1890 r.
drzeworyt sztorcowy, wym. widoku 21 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

161
Julius Greth

(1824–1903)

Wnętrze Bazyliki Mariackiej

„Die ST Marienkirche in Danzig, innere Ansicht”, rycina z teki „Danziger 
Bauwerke”, wyd. T. Bertling, Gdańsk, 1857 r.

litografia tonowana, wym. widoku 23,8 × 17,6 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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163
Julius Greth

(1824–1903)

Kościół św. Katarzyny w Gdańsku

„Die St: Katharinen – Kirche in Danzig”, rycina z teki „Danziger Bauwerke”, 
wyd. T. Bertling, Gdańsk, 1857 r.

litografia tonowana, wym. arkusza 31,7 × 22,4 cm

cena wywoławcza: 300 zł

165
Julius Greth

(1824–1903)

Kościół św. Bartłomieja w Gdańsku

„Die St: Bartholomäus – Kirche in Danzig”, rycina z teki „Danziger Bauwer-
ke”, wyd. T. Bertling, Gdańsk, 1857 r.

litografia tonowana, wym. arkusza 31,7 × 22,4 cm

cena wywoławcza: 300 zł

164
Julius Greth
(1824– 1903)

Kościół śś. Piotra i Pawła w Gdańsku

„Die Kirche zu St. Peter und Paul”, rycina z teki „Danziger Bauwerke”, 
wyd. T. Bertling, Gdańsk, 1857 r.
litografia tonowana, wym. arkusza 31,7 × 22,4 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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166
Berthold Frantz Hellingrath
(1877–1954)

Plaża w Sopocie, 1923 r.

akwaforta, wym. 15,5 × 19,5 cm,  
sygn. ołówkiem p. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 650 zł

168
Berthold Frantz Hellingrath
(1877–1954)

Pałac Opatów w Oliwie, 1923 r.

akwaforta, wym. 16 × 20 cm,  
sygn. ołówkiem p. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 650 zł

167
Berthold Frantz Hellingrath

(1877–1954)

Panorama Gdańska od strony Motławy,  
przed 1925 r.

akwaforta, wym. 15,5 × 19,5 cm,  
sygn. na płycie l. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 650 zł
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169
Berthold Frantz Hellingrath
(1877–1954)

Brama Wyżynna w Gdańsku od 
strony południowo-wschodniej, 
po 1921 r.

akwaforta, wym. 21 × 16 cm,  
sygn. na płycie p. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 600 zł

171
Berthold Frantz Hellingrath

(1877–1954)

Kościół św. Mikołaja w Gdańsku,  
1921–1926

akwaforta, 14 × 9 cm,  
sygn. na płycie p. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 500 zł

170
Berthold Frantz 

Hellingrath
(1877–1954)

Katedra w Oliwie

akwaforta, wym. 
20 × 15,5 cm, sygn. ołówkiem 

p. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 650 zł
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172
Hubert Clerget
(1818–1899)

Château de 
Marienwerder

Widok na fragment zamku 
w Kwidzynie, pochodzący z: 
„L’Allemagne Illustree”, wyd. 
Victor Adolphe Malte-Brun, 
Paryż, 1885 r.
drzeworyt sztorcowy 
kolorowany, wym. widoku 
14 × 11 cm

cena wywoławcza: 100 zł

173
Hubert Clerget
(1818–1899)

Marienwerder

Widok Kwidzyna, pochodzący z: „L’Allemagne Illustree”, 
wyd. Victor Adolphe Malte-Brun, Paryż, 1885 r.
drzeworyt sztorcowy kolorowany, podklejony sztywnym 
papierem, wym. widoku 15 × 23 cm

cena wywoławcza: 200 zł

174
Kaspar Ulrich Huber
(1825–1882)

Das Katzbachthal bei Kauffung

Widok na dolinę Kaczawy w okolicy Wojcieszowa, według rys. Theodo-
ra Blätterbauera, rycina zamieszczona w dziele F. Schrollera „Schlesien. 
Eine Schilderung des Schlesienlandes”, wyd. Carl Flemming, Głogów, 
1885–1888
staloryt z akwatintą kolorowane, wym. widoku 10,4 × 16,2 cm

cena wywoławcza: 150 zł

175
Gustaw Schönleber
(1851–1917)

Frauenburg. Von Gustav Schönleber

Widok Fromborka, ryt. Adolf Closs, ok. 1880 r.
drzeworyt sztorcowy kolorowany, wym. widoku 
16,8 × 24 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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176
Schloss Marienburg in Preussen…

Widok na kościół zamkowy i część zamku 
w Malborku od strony wschodniej, pochodzący 

z: „Allgemeine Bauzeitung”, 1855 r.
staloryt kolorowany, wym. widoku 

33,5 × 22 cm; margines przycięty, uzupełnione 
ubytki papieru i naprawione rozdarcia

cena wywoławcza: 250 zł

178
Adolf Closs

An der „Langen Brücke” in Danzig

Długie Pobrzeże w Gdańsku, według rys. Roberta 
Assmusa, 1886 r.

drzeworyt sztorcowy, wym. widoku 
16,6 × 26,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

177
Schloss Marienburg in Preussen

Fasada północna Zamku Średniego w Malborku, 
ok. poł. XIX w.
staloryt, wym. 25 × 35,5 cm w świetle passe-
-partout; zaplamienia; w oprawie

cena wywoławcza: 600 zł
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179
E. Höfer 

Der Dom zu St. Johann in Breslau

Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu od str. południowo-
-wschodniej, według rys. C. Würbsa, rycina zamieszczona 
w dziele „Original Ansichten der historisch merkwürdigsten 

Staedte in Deutschland”, wyd. Gustav Georg Lange, 
Darmstadt, ok. 1850 r.

staloryt kolorowany, wym. widoku 10,7 × 13,5 cm
Lit.: Ikonografia Wrocławia, 400; 

Wrocław na dziewiętnastowiecznej..,. 36

cena wywoławcza: 150 zł

181
Friedrich Gottlob Endler 
(1763–1822)

Abbildung des Saltz-Rings gegen der 
Boerse in Breslau 1730

Rynek Solny i gmach giełdy we Wrocławiu, 
według I.F. Schwartza, rycina pochodząca 
z dzieła C. A. Menzel „Topographische Chronik 
von Breslau”, Wrocław, 1805 r.; wzorowane na 
wydawnictwie „Prospectuum (...) Urbis Vratisla-
viae”, wyd. w Augsburgu przez M. Engelbrechta 
w 1736 r.
miedzioryt z akwafortą kolorowane, wym. 
widoku 13,8 × 28,9 cm; delikatne zabrudzenia 
marginesów, ślady zagięć na lewym marginesie

cena wywoławcza: 300 zł

180
Das neue Regierungsgebäude 
in Breslau. 

Gmach Rejencji (Zarządu Prowincji Śląskiej)  
we Wrocławiu (obecnie Muzeum Narodowe),  
ok. 1885 r. 
drzeworyt sztorcowy kolorowany, podklejony 
sztywnym papierem, wym. widoku 23 × 33,4 cm

cena wywoławcza: 250 zł



75AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI  | 28 STYCZNIA 2017

182
Johann Matthias Steidlin 
(czynny ok. 1717–1754)

Gymnasium Elisabethanum… 

Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu, 
według rys. F. B. Wernera, rycina pocho-
dząca z albumu „Prospectuum (...) Urbis 
Vratislaviae”, wyd. Martin Engelbrecht, 
Augsburg, 1736 r.
miedzioryt z akwafortą kolorowane, 
wym. widoku 17,9 × 30,6 cm; przycięte 
marginesy (brak odcisku płyty) 
Lit.: Ikonografia Wrocławia, 80; 
Wrocław na dawnej... ,106

cena wywoławcza: 950 zł

184
Carl Remshart 
(1678–1735)

Prospectus Secundi Templi prymarii 
Evangelicorum S. Mariae Magdalenae 

Kondukt żałobny przy kościele św. Marii Magdaleny we 
Wrocławiu, według rys. F. B. Wernera, rycina pochodzą-
ca z albumu „Prospectuum (...) Urbis Vratislaviae”, wyd. 
Martin Engelbrecht, Augsburg, 1736 r.
miedzioryt z akwafortą kolorowane, wym. widoku 
18,5 × 30 cm; przycięte marginesy (brak odcisku płyty)
Lit.: Ikonografia Wrocławia, 65; Wrocław na dawnej..., 
107

cena wywoławcza: 950 zł

183
Johann Matthias Steidlin 

(czynny ok. 1717–1754)

Prospectus Gymnasii Mariae 
Magdalenae, cum vicina regionae…

Gimnazjum św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, 
według rys. F. B. Wernera, rycina pochodząca 

z albumu „Prospectuum (...) Urbis Vratislaviae”, 
wyd. Martin Engelbrecht, Augsburg 1736 r.

miedzioryt z akwafortą kolorowane, wym. widoku 
18,6 × 30 cm; przycięte marginesy (brak odcisku 

płyty)
Lit.: Ikonografia Wrocławia, 81; Wrocław na 

dawnej... , 108

cena wywoławcza: 950 zł
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185
Inneres der Kirche der 
Abtei Grüßau

Wnętrze kościoła klasztornego 
w Krzeszowie, według fot. Fr. 
Pietschmanna, ryt. Marianne 
Kirchner i J.J. Kirchner, rycina 
pochodząca z dzieła „Ueber Land 
und Meer. Allgemeine Illustrirte 
Zeitung”, 1886 r.
drzeworyt sztorcowy kolorowany, 
podklejony sztywnym papierem, 
wym. widoku 32,4 × 24 cm

cena wywoławcza: 200 zł

186
Die Frauenkirche zu Liegnitz

Widok kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy, pocho-
dzący z: „Borussia, Museum für preussische Vaterlandskunde”, 

Drezno, 1838–1842
litografia kolorowana, wym. widoku 18,3 × 12,7 cm; napra-

wione niewielkie rozdarcie na dolnym marginesie

cena wywoławcza: 200 zł

187
Der Palast Lazienki in Warschau

Widok pałacu w Łazienkach, pochodzący 
z dzieła „Meyer’s Universum”, wyd. Kun-
stanstalt der Bibliographischen Inststituts, 
Hildburghausen, 1833–1860
staloryt, wym. widoku 10,6 × 15,5 cm; 
delikatne zabrudzenia

cena wywoławcza: 150 zł

188
Schloss Willanow bei Warschau

Widok pałacu w Wilanowie, pochodzący 
z dzieła „Meyer’s Universum”, wyd. Kun-
stanstalt der Bibliographischen Inststituts, 
Hildburghausen, 1833–1860
 staloryt, wym. widoku 10,7 × 15,6 cm; 
delikatne zabrudzenia

cena wywoławcza: 150 zł
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189
Der Dom zu Posen

Katedra w Poznaniu według rysunku Juliusa Minu-
toliego; rycina pochodząca z „Borussia: Museum für 
Preussische Vaterlandskunde T.3”, wyd. E. Pietzsch, 

Drezno, 1842 r.
litografia barwna, wym. 17,2 × 22 cm w świetle 

passe-partout; w oprawie

cena wywoławcza: 600 zł

191
Hubert Clerget

(1818–1899)

Posen-Usine Cergielski

Widok na zakład przemysłowy Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu, ryt. Navellier & Marie, 

pochodzacy z „L’Allemagne Illustrée”, Victor 
Adolphe Malte-Brun, Paryż, ok. 1885 r.

drzeworyt sztorcowy kolorowany, wym. widoku 
15,3 × 23,2 cm

cena wywoławcza: 200 zł

190
Posen

Widok Poznania, poł. XIX w.
litografia barwna, wym. widoku 10,5 × 17,5 cm; 
w oprawie

cena wywoławcza: 600 zł
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192
Luigi Kasimir
(1881–1962)

Krakau, Florianitor

Brama Floriańska widziana od strony Barbakanu, rycina pochodząca 
z dzieła „Galizien 1915. Ein Kunstlertagebuch”, wyd. Hugo Heller & Cie., 
Wiedeń, 1915 r.; grafika datowana „10 X 1915”
litografia, bibuła japońska, wym. arkusza 26,3 × 20,4 cm

cena wywoławcza: 300 zł

194
Luigi Kasimir
(1881–1962)

Przemyśl, Eisenbahnbrucke

Zniszczony most kolejowy w Przemyślu, rycina pochodząca z „Galizien 
1915. Ein Kunstlertagebuch”, wyd. Hugo Heller & Cie., Wiedeń, 1915 r.; 
grafika datowana „12 IX 1915”
litografia, bibuła japońska, wym. 20 × 14,8 cm

cena wywoławcza: 300 zł

193
Luigi Kasimir

(1881–1962)

Jaroslau, Das alte Stadthaus

Kamienica Orsettich w Jarosławiu, rycina pochodząca z dzieła „Galizien 1915. 
Ein Kunstlertagebuch”; wyd. Hugo Heller & Cie., Wiedeń, 1915 r.; grafika 

datowana „IX 1915”
litografia, bibuła japońska, wym. arkusza 26,7 × 20,2 cm

cena wywoławcza: 
300 zł
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195
Luigi Kasimir

(1881–1962)

Aus Gorlice

Widok fragmentu miasta Gorlice, pochodzący 
z dzieła „Galizien 1915. Ein Kunstlertagebuch”; 

wyd. Hugo Heller & Cie., Wiedeń, 1915 r.; 
grafika datowana „X 1915”

chromolitografia, bibuła japońska, wym. 
22 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

197
Friedrich Görtitz

(1890–1973)

Schneekoppe

Widok Śnieżki ze schroniskiem Dom Śląski, 
przed 1945 r. (?)

akwaforta kolorowana, wym. 15,5 × 23 cm (odcisk 
płyty); rdzawe plamki na marginesach

cena wywoławcza: 100 zł

196
Luigi Kasimir 
(1881–1962)

Tarnow, Am Ringplatz 

Podcienia w Rynku w Tarnowie, rycina pochodzą-
ca z dzieła „Galizien 1915. Ein Kunstlertagebuch”, 
wyd. Hugo Heller & Cie., Wiedeń, 1915 r.; grafika 
datowana 18 IX 1915 chromolitografia, bibuła 
japońska, wym. 21,7 × 17,3 cm

cena wywoławcza: 350 zł
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198
Th. Hartmann
Wiedersee

Widok pałacu w Wydrznie, pochodzący z dzieła A. Dunckera 
„Die ländlischen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen...”, 
Winckelmann & Söhne, Berlin, 1857–1883; dodatkowo załączony 
osobny arkusz z opisem chromolitografia podklejona papierem, 
wym. widoku 14,9 × 19,9 cm

cena wywoławcza: 450 zł

199
Th. Albert
Hansdorf

Widok pałacu w Janowie, pochodzący z dzieła A. Dunckera, 
„Die ländlischen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen...”, 
wyd. Winckelmann & Söhne, Berlin, 1857–1883
chromolitografia podklejona papierem, wym. widoku 
14,9 × 19,7 cm; żółtawe plamki na marginesach, krawędzie 
przycięte

cena wywoławcza: 450 zł

200
Gr. Münsterberg

Widok na pałac w Monasterzysku Wielkim, pochodzący z dzieła 
A. Dunckera „Die ländlischen Wohnsitze, Schlösser und Residen-
zen...”, Winckelmann & Söhne, Berlin, 1857–1883; dodatkowo 
załączony osobny arkusz z opisem chromolitografia podklejona 
papierem, wym. widoku 15 × 19,6 cm 
żółtawe zaplamienia, naddarcie prawej krawędzi

cena wywoławcza: 450 zł

201
M. Behrendt
Karbowo

Widok na pałac w Karbowie, pochodzący z dzieła A. Dunckera 
„Die ländlischen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen...”, 
Winckelmann & Söhne, Berlin, 1857–1883; dodatkowo 
załączony osobny arkusz z opisem
chromolitografia podklejona papierem, wym. widoku 
14,8 × 19,8 cm; żółtawe plamki na marginesach

cena wywoławcza: 450 zł
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202
Laskowitz

Widok pałacu w Laskowicach, pochodzący z dzieła A. Dunckera 
„Die ländlischen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen...”, 
Winckelmann & Söhne, Berlin, 1857–1883; dodatkowo 
załączony osobny arkusz z opisem 
chromolitografia podklejona papierem, wym. widoku 
28,7 × 38,8 cm, na marginesach rdzawe plamki, nieznaczne 
zażółcenia krawędzi

cena wywoławcza: 450 zł

205
Sybillenort bei Breslau, Jagdschloss…

Pałac księcia von Braunschweig-Oels w Szczodrem, 
ok. 1870 r.
drzeworyt sztorcowy kolorowany, wym. 15 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 150 zł

204
Kaspar Ulrich Huber
(1825–1882)

Giessmannsdorf. bei Naumburg a/Q

Kościół św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gościszowie k. Bo-
lesławca, według R. Dreschera, rycina zamieszczona w dziele F. 
Schrollera, „Schlesien. Eine Schilderung des Schlesienlandes”, wyd. 
Carl Flemming, Głogów, 1885–1888
staloryt z akwatintą kolorowane, wym. widoku 10 × 15,3 cm

cena wywoławcza: 150 zł

203
Johann Carl Schultz (1801–1873)

Th. Albert
Bellschwitz

Widok na pałac w Bałoszycach, pochodzący z dzieła A. Dunc-
kera „Die ländlischen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen...”, 
Winckelmann & Söhne, Berlin, 1857–1883; dodatkowo 
załączony osobny arkusz z opisem
chromolitografia podklejona papierem, wym. widoku 
28,9 × 39 cm; na marginesach drobne rdzawe plamki, 
nieznaczne uszkodzenia i zażółcenia krawędzi

cena wywoławcza: 450 zł
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207
Friedrich August Pompejus

Kirche zu Lauterbach

Kościół św. Piotra i Pawła (?) w Goworowie, rycina pocho-
dząca z „Album der Grafschaft Glatz, oder Abbildungen der 

Städte, Kirchen...”, Kłodzko, 1862 r.
litografia, wym. widoku 11,8 × 14,8 cm; rdzawe plamki

cena wywoławcza: 200 zł

206
Zestaw 2 
widoków Wilna, 
ok. 1880 r.: 

1) katedra – Kathe-
drale in Wilna, wym. 
widoku 14 × 11 cm; 
2) kaplica św. 
Aleksandra New-
skiego – Kapelle in 
Wilna, wym. widoku: 
12,3 × 11 cm; 
drzeworyt sztorcowy 
kolorowany; pod-
klejone sztywnym 
papierem

cena wywoławcza: 
200 zł

208
Friedrich August Pompejus
Habelschwerdt. Die Pfarrkirche

Kościół farny w Bystrzycy Kłodzkiej, pochodzący z dzieła 
„Album der Grafschaft Glatz, oder Abbildungen der 
Städte, Kirchen…”, Kłodzko, 1862 r.
litografia, wym. widoku 11,9 × 14,9 cm; rdzawe plamki

cena wywoławcza: 200 zł
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209
Steinau

Panorama Ścinawy, według F. B. Wernera, zamieszczona 
na III arkuszu „Scenographia Urbium Silesiae”, Spadko-
biercy Homanna, Norymberga, 1737–1752
 miedzioryt kolorowany, wym. widoku 14,3 × 15,6 cm; 
niewielka rdzawa plamka

cena wywoławcza: 400 zł

210
Festenberg

Panorama Twardogóry, pochodząca z dzieła C. F. Stuckarta 
i F. E. Fischera „Zeitgeschichte der Städte Schlesiens mit 
Abbildungen”, Świdnica, 1819 r.
miedzioryt kolorowany, wym. ryciny 13 × 17,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

211
Badehaus Und Bazar In Salzbrunn

Łaźnia i bazar w Szczawnie Zdroju, lit. w zakładzie 
Carla Kleina, Jelenia Góra, ok. 1820 r.
litografia barwna, wym. widoku 14,7 × 20,4 cm; 
lekko przybrudzone marginesy

cena wywoławcza: 300 zł

212
Elisenhalle zu Salzbrunn

Hala Elizy (hala spacerowa) oraz Pijalnia Wód Mineralnych 
w Szczawnie Zdroju, lit. w zakładzie Carla Kleina, Jelenia 
Góra, ok. 1820 r.
litografia tonowana, wym. widoku 14,7 × 20,4 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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213
Kaspar Ulrich Huber

(1825–1882)

Kirchenruine in Woitsdorf bei Haynau

Ruiny kościoła w Wojciechowie k. Chojnowa, 
według rys. Theodora Blätterbauera, rycina 

zamieszczona w dziele F. Schrollera „Schlesien. 
Eine Schilderung des Schlesienlandes”, 

wyd. Carl Flemming, Głogów, 1885–1888
staloryt kolorowany, 

wym. widoku 15,2 × 10,8 cm

cena wywoławcza: 150 zł

215
Albrecht Bruck

(1874–1964)

Neusaltz Oder Hafeneinfahrt

Widok na wejście do portu w Nowej Soli, pocho-
dzący z: „Neusalz an der Oder zehn radierungen 

von Albrecht Bruck…”, wyd. E. Barkemeyer, 
Monachium, 1943 r.

akwaforta, wym. 19,8 × 27,4 cm (odcisk płyty); 
sygn. ołówkiem p. d.: Albrech Bruck

cena wywoławcza: 450 zł

214
Masuren – Kruttinnafluss

Widok na rzekę Krutynię, 1918–1939
akwaforta podklejona tekturą, wym. widoku 
12,3 × 18,5 cm; sygn. ołówkiem u dołu: Kropp; 
ślady podklejenia górnej krawędzi

cena wywoławcza: 200 zł
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216
Spadkobiercy Homanna
Scenographia Urbium Silesiae…

Tablica z widokami 7 miast dolnośląskich: Ziębic, 
Ząbkowic Śląskich, klasztoru w Kamieńcu Ząb-
kowickim, Karniowa (dziś Krnov w Czechach), 
klasztoru w Henrykowie, Srebrnej Góry, Złotego 
Stok, według rys. F. B. Wernera; VII tablica 
z albumu „Scenographia Urbium Silesiae”, 
Norymberga, 1738 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 49,7 × 58,7 cm; 
nieznaczne naddarcia krawędzi
Lit.: Imago Silesiae..., 261

cena wywoławcza: 2 800 zł

218
Cztery widoki Gdańska na wspólnym arkuszu (kościół 
śś. Piotra i Pawła, dzielnica Aniołki z kościołem 
Wszystkich Aniołów Bożych, kościół Bożego Ciała, 
Zaroślak z kościołem Zbawiciela), według rys. Petera 
Willera, rycina pochodząca z dzieła R. Curickego 
„Der Stadt Dantzig historische Beschreibung...”, wyd. 
Joannes II i Gilles Janssonius van Waesbergen, 
Amsterdam-Gdańsk, 1688 r.:
miedzioryt kolorowany, wym. 27 × 35 cm; uzupełnione 
nieznaczne ubytki papieru na złożeniu, na marginesach 
rdzawe zabrudzenia
Lit.: Gdańsk..., 44

cena wywoławcza: 750 zł

217
Widok zamku w Malborku  

od strony Nogatu, 1918–1939
akwarela, wym. 23,2 × 28 cm 

w świetle passe-partout; w oprawie

cena wywoławcza: 200 zł
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219
Bilder aus dem Riesengebirge...

10 widoków Karkonoszy (Śnieżka ze schro-
niskiem, okolice Śnieżnych Kotłów, jeden 
ze szczytów, Wodospad Łaby, Wodospad 
Podgórnej, Skalna Wieża, Pudlavský vodopád, 
Wodospad Kamieńczyka, Mały Staw,  Podgó-
rzyn),, pochodzących z: „Illustrirte 
Zeitung”, 1858 r., ryt. na podstawie ilustr. z: 
K. F. Mosch „Das 
Riesengebirge, seine Thäler…”, Lipsk, 1858 r.
drzeworyt sztorcowy kolorowany, podklejony 
sztywnym papierem, wym. 
ryciny 36,4 × 23,8 cm; rdzawe plamki

cena wywoławcza: 200 zł

221
Bilder aus dem Riesengebirge…

13 widoków Karkonoszy (Dolina Upy, Huta 
„Józefina” w Szklarskiej Porębie, Sobieszów 

*idokiem na zamek Chojnik, Panorama Cieplic, 
Jańskie Łaźnie, Sosnówka k. Jeleniej Góry, 

Studzienna Góra, Wodospad Szklarki, Zamek 
Chojnik, schronisko, Świątynia Wang w Karpaczu, 

zjazd saneczkarski, wodospad), pochodzących 
z   „Illustrirte Zeitung”, 1858 r., ryt. na podstawie 
ilustr. z: K. F.  Mosch, „Das Riesengebirge, seine 

Thäler…”, Lipsk, 1858 r.
drzeworyt sztorcowy kolorowany, wym. ryciny 

36,5 × 23,7 cm

cena wywoławcza: 300 zł

222
Grafschaft Glatz und oberschlesische 
Gebirgsecke

Panorama Kotliny Kłodzkiej z zaznaczonymi m.in. liniami 
kolejowymi, Brend’amour, Simhart & Co., Monachium, 
Herausgeber des Vogelschaubildes, wyd. Landesfremde-
nverkehrsverband Schlesien, Wrocław, 1936 r.
druk kolorowy, wym. widoku 37,8 × 77,6 cm; rozdarcia 
w w górnej i dolnej części złożenia, naddarcia krawędzi

cena wywoławcza: 100 zł

220
Bilder aus der Gegend von 

Polnisch=Wartenberg

Widoki Sycowa, Kozy Wielkiej i okolic 
(m.in. widok na zamek i drewniany 

kościół w Kozie Wielkiej) ryt. 
H. Kaeseberg i Krossing, rys. Rudolf 

Cronau, 1878 r.
drzeworyt sztorcowy kolorowany, 

wym. 24,7 × 17,5 cm; górna 
krawędź nieznacznie wyszczerbiona

cena wywoławcza: 400 zł



87AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI  | 28 STYCZNIA 2017

223
Kaspar Ulrich Huber
(1825–1882)

Aussicht vom Kappenberge in das hirschberger Thal

Panorama Kotliny Jeleniogórskiej, według rys. Theodora Blätterbauera, 
rycina zamieszczona w dziele F. Schrollera „Schlesien. Eine Schilderung 
des Schlesienlandes”, wyd. Carl Flemming, Głogów, 1885–1888
staloryt kolorowany, wym. widoku 10,4 × 16 cm

cena wywoławcza: 150 zł

224
Th. Sachse
Warmbrunn

Panorama Jeleniej Góry–Cieplic, według C. F. Moscha, 
Jelenia Góra, ok. 1840 r.
litografia kolorowana, wym. widoku 13,5 × 19,8 cm

cena wywoławcza: 400 zł

225
Maciej Bogusz Stęczyński
(1814–1890)

Zamek w Podhorcach w obwodzie Złoczowskim,  
od zachodu

Widok na pałac w Podhorcach, 1848 r., z lit [ografii] Staurop [igialnego] 
Institutu, nakładem M. Jabłońskiego we Lwowie
litografia tonowana, wym. widoku 12 × 18,6 cm; zażółcenia, miejscowo 
odbarwienia, ślady zagięć

cena wywoławcza: 200 zł

226
Zobten

Widok Sobótki z masywem Ślęży
akwaforta, wym. 14,7 × 18,7 cm (odcisk płyty); 
sygn. ołówkiem u dołu: Reein (?)

cena wywoławcza: 200 zł
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takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy 
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku 
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków 
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI

Gdańsk, 28 stycznia 2017 r., godz. 17

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, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, 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 jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

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 możliwości 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:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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Zestaw do wina, 
Venini, l. 70. XX w.
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Stanisław Fijałkowski, Autostrada XXXIII, 1976
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