


Spis treści:

1. Kamienica Rynek 3 i 5, elewacja frontowa.

2. T.s.

3. Kamienice Rynek 3 i 5, elewacje frontowe.

4. Dom na rogu Lubelskiej i Rynku.

5. Domy na rogu Lubelskiej i Rynku

6. Dom na ul. Krakowskiej.

7. Dom na ul. Krakowskiej.

8. Schematyczny przerys do_8mu na ul. Krakowskiej.

9. Brama na ul. Senatorskie.

10. Herb Kazimierza w kartuszu, wersja I

11.  Herb Kazimierza w kartuszu, wersja II

12. j.w.

13. Herb Kazimierza w kartuszu, przerys z wersji II części 

środkowej.

14. Rysunki odręczne ołówkiem na papierze - kłady dachów

pogrążonych na attykę kamienicy narożnej ul. Klasztornej i 

kamienic kazimierskich.

15. Rysunki odręczne ołówkiem na papierze - kłady dachów

pogrążonych na attykę kamienicy narożnej ul. Klasztornej i 

kamienic kazimierskich.

16. Rysunki odręczne ołówkiem na papierze - kłady dachów

pogrążonych na attykę kamienicy narożnej ul. Klasztornej i 

kamienic kazimierskich.

17. Rysunki odręczne ołówkiem na papierze - kłady dachów

pogrążonych na attykę kamienicy narożnej ul. Klasztornej i 

kamienic kazimierskich.

18. Rysunki odręczne ołówkiem na papierze - kłady dachów

pogrążonych na attykę kamienicy narożnej ul. Klasztornej i 

kamienic kazimierskich.

19. Rysunki odręczne ołówkiem na papierze - kłady dachów

pogrążonych na attykę kamienicy narożnej ul. Klasztornej i 

kamienic kazimierskich.

20. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze – odrysy wg 



akwareli Vogla z 1794 r.: Kamienica Gdańska.

21. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: kamienica w Rynku w miejscu 

kamienicy „Radowskiego”.

22. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: spichlerz „Nadwiślanka”.

23. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: kamienica narożna Rynku i ul. 

Wiślanej.

24. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: kamienica /Biała?/ .

25. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: „Dom w Rynku przy ul. Wiślanej”.

26. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: kamienica o szczyciku barokowym.

27. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: dom parterowy podcieniowy.

28. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: kamienica trójosiowa kryta dachem 

dwuspadowym.

29. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: notatka odręczna ołówkiem o 

ogrzewaniu izb mieszkalnych i widoki 5 typów kominków.

30. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: profil belkowania renesansowego.

31. Rysunek odręczny ołówkiem na papierze - odrysy wg 

akwareli Vogla z 1794 r.: widok belkowania i gzymsu oraz 

notatki odręczne ołówkiem o wyposażeniu fary w 

Kazimierzu.

32. Rysunek odręczny ołówkiem na kalce wg Lerue 1858: 

Elewacje Rynek 3-7.

33. Rzut fary.

34. Rzut kościoła oo. Reformatów.

35. Rzut, widok ogólny i elewacja północna kościoła św. 

Anny.



36. Rzut szpitala św. Anny.

37. Rzut bożnicy.

38. Elewacja frontowa i tylna bożnicy.














































































