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pocztą tradycyjną będą uwzględniane dopiero w trakcie trwania licytacji, tak jak na aukcji stacjonarnej (wcześniej, przed rozpoczęciem licytacji nie pojawiają się na ekranie).
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Zamówienia prosimy kierować na adres: Antykwariat „Lamus” ul. Sandomierska 23,
02-567 Warszawa.
Zamówienia przyjmujemy również faxem i pocztą elektroniczną, do 21 września
2018 r. (piątek) do godz. 18.00 a także bezpośrednio na portalu internetowym www.
secretera.pl do 21 września do godz. 18.00.
fax 22 848-12-58,
e-mail: info@lamus.pl
W zamówieniu pocztowym i elektronicznym (e-mail) prosimy o podanie sposobu realizacji zakupu:
– odbiór osobisty zakupionych pozycji po uprzednim dokonaniu przelewu bankowego
lub przy płatności gotówką lub kartą;
– wysyłka obiektów za pobraniem pocztowym;
– wysyłka obiektów po odnotowaniu płatności na koncie bankowym.
Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00;
w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 22 848-16-39 lub pocztą elektroniczną
info@lamus.pl
Obiekty aukcyjne można oglądać (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu) w siedzibie Antykwariatu, przy ul. Sandomierskiej 23, od 11 września 2018 r.
Informacji telefonicznej o wynikach oraz kosztach wysyłki udzielamy od 26 września 2018 r. (wcześniej telefon nie będzie działał).
Wszystkim osobom, które dokonały zakupu na aukcji wyślemy pocztą elektroniczną
w dniach 25 września – 1 października 2018 informację o zakupie (wraz ze specyﬁkacją, ew. kosztami wysyłki i numerem konta).
Zakupione obiekty aukcyjne wydajemy przy ul. Sandomierskiej 23 w Warszawie
od 25 września 2018. Warunkiem odbioru (w tym wysyłki) obiektu jest uiszczenie
całości ceny wraz z ewentualnymi odsetkami, a w przypadku wysyłki – także wraz z jej
kosztami. W przypadku nieodebrania zakupionego obiektu w ciągu 2 tygodni, nabywca
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 0,5% (pół procenta) wylicytowanej przez niego ceny za każdy dzień opóźnienia w odbiorze licząc od 8 października
2018 r. Od 8 października 2018 r. na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia zakupionego, a nieodebranego obiektu.
Termin płatności wynosi 10 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane będą odsetki
w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych od kwoty zaległości.
Obowiązuje odbiór osobisty. Na prośbę nabywcy zakupiony obiekt zostanie wysłany
po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Antykwariaty Warszawskie LAMUS
PKO BP S.A. I O/Warszawa, 00-944 Warszawa, Sienkiewicza 12/14
Nr rachunku: 19 1020 1013 0000 0802 0003 5055
Przy płatności kartą kredytową lub płatniczą doliczamy 1,5% do ceny nabycia tj. ceny
wylicytowanej powiększonej o opłatę organizacyjną.
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea
rejestrowane mają prawo pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5
poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady ﬁzyczne oraz wady prawne
zakupionych obiektów.
Antykwariat ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
Antykwariat, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania
licytacji.
Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty aukcji.
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1. Curicke Georg Reinhold. Freuden-Bezeugung der Stadt Dantzig über die
Höchsterwünschte Königliche Wahl und darauf Glücklich-erfolgte Krönung des
[...] Herrn Augusti des Andern, Königes in Pohlen [...] Hertzogen zu Sachsen [...].
Dantzig (Gdańsk) 1698. Verlegt durch Gillis Jansson von Waesberge. Gedruckt
bey Johann Zacharias Stollen, folio, k. [4], s. 54, k. [1], tabl. ryc. 9 (miedzioryty,
w tym rozkł.), opr. perg.
6000,E.XIV, 469-470. Szczegółowy opis uroczystości zorganizowanych w Gdańsku z okazji przybycia nowo
wybranego króla polskiego Augusta II Mocnego. Relację sporządził Georg Reinhold Curicke (ok. 16601708), gdańszczanin, syn wybitnego historyka Reinholda Curickego (autora historii Gdańska „Der
Stadt Dantzig historische Beschreibung...”). Uroczystemu wjazdowi monarchy do miasta w 1698 r.
władze Gdańska nadały wspaniałą oprawę. Zorganizowano pokaz fajerwerków, tańce i zabawy ludowe.
Wzniesiono powitalne drewniane bramy na Długim Targu – do tego celu wykorzystano zmodyﬁkowane
konstrukcje przygotowane z okazji wjazdu królowej Ludwiki Marii Gonzagi w 1646 r. Opis uroczystości
ilustrują miedziorytowe tablice (wizerunki bram, zabawy, taniec dzikich, wspinaczka na pal). Rozkładana rycina z wyobrażeniem wspaniałego orszaku królewskiego. Opr.: współczesna, pergamin,
sygnowana naklejką „Dominika Świątkowska Librarium”, nowe wyklejki. Miejscami przebarwienia kart,
poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie z kompletem rycin.

2. Kobierzycki Stanisław. Obsidio Clari Montis Częstochoviensis, Deiparae imagine
a divo luca depictae in Regno Poloniae celeberrimi. Dantisci (Gdańsk) 1659.
Sumptibus Georgii Försteri, 4°, frontispis (miedzioryt), k. [6], s. 163, [1], plan 1
(miedzioryt rozkł.), inicjały, ﬁnaliki (drzeworyty), opr. z epoki, perg.
4500,E.XIX, 350-351. Wydanie pierwsze. Jedno z dwóch głównych dzieł historycznych Stanisława Kobierzyckiego (ok. 1600-1665) – historyka, pisarza, wojewody poznańskiego. Historia oblężenia klasztoru
jasnogórskiego przez Szwedów w 1655 r. Dzieło Kobierzyckiego stanowi istotne rozszerzenie „Nowej
Gigantomachii” ks. Augustyna Kordeckiego. Autor orientował się o wiele lepiej w ogólnej sytuacji
panującej w kraju w czasie „potopu”, wykorzystał także wiele wiadomości ze współczesnych druków
gdańskich. Po 1655 r. kilkakrotnie odwiedził klasztor i zapewne pozyskał wówczas także relacje samych
obrońców. Dzieło ozdobione frontispisem z widokiem klasztoru częstochowskiego oraz rozkładanym
widokiem oblężenia Częstochowy. Ryciny te „nie we wszystkich egzemplarzach dochowały
się” (Estreicher). Na przedniej wyklejce ekslibris i pieczątki Muzeum Narodowego w Krakowie. Brak
ryciny z wizerunkiem Maryi. Drobne przebarwienia i ubytki perg opr., poza tym stan bardzo dobry.
Rzadkie.

3. Kublicki Stanisław. Przymówienie się in turno posła inﬂantskiego, dnia 3 listopada
roku 1788. W Warszawie w Drukarni uprzywileiowaney Michała Grölla księgarza
nadwornego J. K. M. (1788), s. [4], 35 cm, oryg. składka wyd.
150,E. XX, 352. Autor dzieła (ok. 1750-1809) za poparciem ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego został
posłem na Sejm Czteroletni. Dał się poznać jako „najbardziej czynny orator i polemista”. Choć stawał
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12. Fiołek duszy. 1501.

2. Oblężenie Częstochowy. 1659.

5. J. Meyer. Sztuka fechtunku (74 drzeworyty). 1600.
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często przeciw królewskim projektom, to należał do gorliwych członków obozu reformatorskiego, który
doprowadził do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W niniejszej mowie wygłoszonej podczas głosowania
(„in turno”), autor domagał się zmiany reformy Departamentu Wojskowego. Ślady złożenia i zbrązowienia, poza tym stan dobry.

4. Leszczyński (Dezyderiusz). Głos posła inowrocławskiego. Dnia 18. Marca na
Sessyi Seymowey miany. [Warszawa 1790 b.w.], s. [4], 23 cm, oryg. składka
wyd.
100,E. XXI, 204. Głos starosty grabowskiego w obronie uwięzionego księcia Adama Ponińskiego (płatnego
agenta rosyjskiego), wkrótce skazanego przez Sejm Czteroletni na wygnanie. Autor niniejszej interpelacji da się poznać w przyszłości jako zagorzały targowiczanin. Ślad po złożeniu, drobne zabrudzenia,
poza tym stan dobry.

– Szkoła fechtunku –
5. Meyer Joachim. Gründtliche Beschreibung, der freyen Ritterlichen und Adelichen
Kunst des Fechtens, in allerley gebreuchlichen Wehren, mit schönen und nützlichen ﬁguren gezieret unnd fürgestellet. Augspurg (Augsburg) 1600. Bey Michael
Manger. In Verlegung Eliae Willers, 4° (podłużna), k. tyt. (drzeworyt), LXIV; [1],
CVII; XLVII, ryc. w tekście 74 (drzeworyty, w tym w większości całostronicowe
i wieloﬁguralne), opr. XIX w., płsk.
12 000,Egzemplarz ze zbiorów Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorﬀ (heraldyczna pieczęć własnościowa). Słynny renesansowy podręcznik szermierki wszelkimi rodzajami białej broni. Autor dzieła,
Joachim Meyer (ok. 1537-1571), był zawodowym nauczycielem fechtunku w strasburskiej konfraterni Marxbrueder i uznawany jest za najwybitniejszego renesansowego autora podręczników
szermierczych w krajach niemieckich. Liczne drzeworyty różnych autorów wedle rysunków Tobiasa
Stimmera ukazują ułożenie ciała i sposoby zadawania ciosów w czasie walki. Postacie szermierzy
oddane z niezwykłym realizmem i pieczołowitością. Dzieło podzielono na pięć części tematycznych,
z których najobszerniejsza, pierwsza, poświęcona jest technice walki mieczem oburęcznym, kolejne zaś sztuce fechtunku tasakiem, rapierem, sztyletem i broniami drzewcowymi (halabardy,
piki, kije). W częściach dotyczących szermierki rapierem i sztyletem (które dopiero wchodziły do
użytku w Niemczech) Meyer posłużył się dziełami włoskich mistrzów fechtunku takich jak Viggiani
czy Di Grassi. W ten sposób przypuszczalnie wprowadził tę broń do niemieckiej tradycji szermierczej.
Najwięcej uwagi poświęcił jednak walce mieczem, który wychodził już wtedy z użycia, lecz w krajach
niemieckich wciąż traktowany był jako najważniejsza broń biała. Książka Meyera zainspirowała wielu
późniejszych pisarzy i była wzorcem dla wielu dzieł tego typu w wydawanych w Anglii, Francji i krajach
niemieckojęzycznych. Opr.: ciemnobrązowy płsk marm., na grzbiecie tłocz. i złoc., brzegi k. barw. Na
odwrocie k. tyt. tuszowa pieczątka heraldyczna Zbigniewa Rzeszotarskiego, łódzkiego biblioﬁla, kolekcjonera ekslibrisów, dzieł heraldycznych i genealogicznych. Dawne marginalia, noty i podkreślenia
atramentem. Brak 7 k. nlb. wstępu, k. tyt. z niedużymi ubytkami drzeworytowej ramki uzupełnionej
pap. z dorysowaną dawniej kompozycją atramentem, na krawędziach k. miejscami drobne zażółcenia,
niewielkie otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.

6. Naruszewicz Adam. Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa. Panowanie Piastów. Tom III. Warszawa 1781. W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey
uprzywileyowaney Gröllowskiey, 4°, s. XXXII, k. [1], s. 88, k. [1], s. 89-194, k. [1],
s. 195-276, k. [1], s. 277-373, [1], k. [15], winietki, ﬁnaliki, inicjały (drzeworyty),
18 cm, opr. z epoki skóra marm. z tłocz. numerem tomu na grzbiecie.
1200,E. XXIII, 49. Wydanie pierwsze. Najważniejsze dzieło Adama Naruszewicza (1733-1796), związanego blisko z osobą króla Stanisława Augusta, który w 1775 roku zlecił mu napisanie nowego, całościowego opracowania historii narodowej. Naruszewicz zebrał ogromny materiał archiwalny, liczący
ponad 200 tek, zbiór odpisów materiałów źródłowych potocznie nazywany „Tekami Naruszewicza”.
Edycję pomnikowego dzieła rozpoczął w 1780 r. od druku tomu II (ambasada rosyjska wstrzymała
druk tomu pierwszego, ukazał się on w dwóch tomach dopiero w 1824 roku). Do 1786 r. wydano

4

STARE DRUKI
siedem tomów. „Historia” uznawana jest za „najznakomitsze osiągnięcie historiograﬁi polskiego
Oświecenia” (Andrzej Feliks Grabski). Oferowany tom III obejmuje panowanie Władysława Hermana,
Bolesława Krzywoustego i Władysława II Wygnańca. W górnej części grzbietu ślady po owadach, na
karcie tytułowej stary podpis własnościowy, karta ze stronami 7/8 podklejona na dolnym marginesie,
na dwóch kartach niewielkie marginalia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Wojsko koronne Rzeczypospolitej –
7. Repartycya Woyska Koronnego utriusq; Authoramenti na Woiewodztwa y Ziemie
z wyrachowaniem Pułroczniey punktualney Płacy; zaczynaiąc à Die I. Februarij,
Anni praesentis 1717 na Seymie teraznieyszym Traktat Warszawski determinującym postanowiona. [B.m. 1717 b.w.], tabl. A-C [3] (rozkładane), 29,5 x 38,5 cm,
luzem, oraz:
Lokacya Zimowa Woyska JK.Mći y Rzeczy Pospolitey Koronnego przez Woiewodztwa spisana w Warszawie, in Anno 1717. [B.m. 1717 b.w.], tabl. A-E [5, (1)]
(rozkładane), 29,5 x 38,5 cm, luzem.
600,E. XXVI, 246. Tabele rozmieszczenia chorągwi wojska koronnego Rzeczypospolitej w województwach, związane z reformami przyjętymi na Sejmie z 1 II 1717 r. (tzw. „sejmie niemym”). Obok
nazwisk dowódców i nazw regimentów podano wysokości uposażenia. Osobny druk załączników do
Konstytucji z 1 II 1717 r. tzw. sejmu niemego (zob. też Volumina Legum VI, s. 164-179). Na kartach
trzy notatki rękopiśmienne z epoki (m.in. autograf „Martin Jankowski”). Zbrązowienia w górnej części kart, poszczególne karty nieco przycięte, egzemplarz po konserwacji. (Zob. też. poz. 17). Stan
ogólny dobry.

8. Skarga Piotr. Kazania na niedziele i święta całego roku [...]. Teraz po śmierci jego
według exemplarza od niego w roku 1609 przeyrzanego, z przydatkiem niektórych Kazań ostatni raz przedrukowane. Przydane są do nich Kazania o Siedmiu
Sakramentach. Kraków 1618. W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, folio, k. [1],
s. 1-2, 9-664, 667-814, opr. z epoki, skóra.
4500,E.XXVIII, 144. Zbiorowa edycja kazań najsłynniejszego polskiego pisarza doby kontrreformacji, księdza
Piotra Skargi (1536-1612), kaznodziei nadwornego Zygmunta III Wazy, rektora kolegium jezuickiego
w Wilnie i pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Pisarstwo Skargi do dziś zachwyca pięknem staropolszczyzny, bogatym, ornamentalnym stylem i kunsztowną konstrukcją retoryczną. Opr.:
ciemnobrązowa skóra, grzbiet pięciopolowy. Tłocz. ozdobniki na grzbiecie. Brak 4 k. nlb. z początku,
1 k. nlb. sumariusza kazań po 1 cz., 1 k. nlb. z regestrem z końca, s. 3-4, 815-824, 839-846 (braki
uzupełnione współczesnymi kopiami), dwie karty z niewielkimi uzupełnieniami dolnego marginesu.
Drobne ubytki skóry opr. Miejscami drobne ślady po owadach, zaplamienia i ślady zalania, krawędzie
części k. wzmacniane. Rzadkie.

9. Wujek Jakub. Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według
łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc,
wydane w Krakowie 1599. Teraz Cum licentia ordinari przedrukowane. Wrocław
1740. W Drukarni Akademickiey Coll. Soc. Iesu, 8°, k. [3], s. 2218 (recte 1318),
acc.:
Nowy Testament Pana naszego Iezusa Christusa. Wrocław [1740]. W Drukarni Akademyckiey Coll. Societ. Iesu, s. 440, k. 34 (winno być 35), opr. z epoki,
skóra.
1200,E.XIII, 16. Całościowy przekład Biblii dokonany przez ks. Jakuba Wujka (1541-1597) – jezuitę,
wybitnego teologa i polemistę. Podstawę przekładu stanowiła łacińska Wulgata, uzupełniona o znane
XVI-wieczne teksty greckie. Autor korzystał także z pracy poprzedników, również protestanckich. Pierwodruk ukazał się w 1599 r. Do II Soboru Watykańskiego przekład Wujka był najważniejszym polskim
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przekładem katolickim Pisma Świętego, cechującym się przystępną, piękną polszczyzną. Nowy Testament z odrębną kartą tyt. i paginacją. „Wydanie cenione, bo zgodne z edycją z r. 1599” (Estreicher).
Liczne błędy w paginacji (szczegółowy wykaz podaje E.) Opr.: brązowa skóra, zachowane elementy
klamer. Brak miedziorytu, 4 k. nlb. z początku, 1 k. nlb. rejestru z końca. Ubytki i defekty skóry opr.
Ślady po owadach, zabrudzenia. Karty rejestru ze śladami zalania.

10. Wyrwicz Karol. Geograﬁa czasow teraznieyszych albo opisanie naturalne y polityczne Krolestw, Państw, Stanow wszelakich, ich rządu, praw, rzemiosł, handlu,
przemysłu, przymiotow, obyczaiow etc. ku pozytkowi narodowey młodzi wydana.
T. 1. Warszawa 1768. W Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey in Collegio Soc.
Jesu, 8°, s. XLV, [1], 592, opr. nieco późniejsza, skóra.
300,E.XXXIII, 453. Wydanie pierwsze. Podręcznik dla uczniów szkół publicznych napisany przez Karola
Wyrwicza (1717-1793), geograﬁa i historyka. Ukazał się tylko tom I, a w parę lat później autor opracował i wydał nowy podręcznik. Zawiera podstawowe wiadomości geograﬁczne (geograﬁa naturalna,
astronomiczna) oraz wykład geograﬁi politycznej (m.in. o różnych ustrojach) oraz opis stosunków
politycznych państw europejskich: Państwo Kościelne, Sycylia, Malta, kraje niemieckie, Turcja, Rosja, Francja, Hiszpania i Portugalia, Wielka Brytania, Sardynia, Węgry, Szwecja, Dania, Prusy. Opr.:
brązowa skóra marm., na grzbiecie szyldzik z tłocz. tyt., tłocz. i złoc. ozdobniki, na wyklejkach pap.
marm. Wpis własnościowy: „Marianna Waysenhoﬀowa”. Nieczytelna pieczątka heraldyczna z herbem
Kościesza. Miejscami drobne spękanie skóry, na k. przebarwienia. Poza tym stan bardzo dobry.

11. Zabawy Przyiemne y Pożyteczne z różnych autorów zebrane. T. V, cz. I-II.
Warszawa 1772. Nakładem Michała Gröla J. K. Mci Kommissarza y Bibliopole,
s. 209; [2], 211-442, ﬁnaliki (drzeworyty), 8°, opr. z epoki płsk z tłocz., brzegi kart
prószone.
800,E. XXXIV, 7. Drugie obok „Monitora” oświeceniowe czasopismo wydawane z inspiracji dworu królewskiego, redagowane przez Adama Naruszewicza i Jana Albertrandiego. „Zabawy...” ukazywały się
w latach 1770-1777 raz w tygodniu, zawierały drobne utwory literackie powstałe w kręgu tzw. „obiadów
czwartkowych” Stanisława Augusta. Na jego łamach publikowali m.in.: A. Naruszewicz, Fr. Kniaźnin,
Fr. Zabłocki, K. Węgierski i S. Trembecki. Większość utworów była publikowana anonimowo, pod
kryptonimami lub inicjałami. W oferowanym tomie znajdują się m.in. dwa utwory Adama Naruszewicza
na cześć króla Stanisława Augusta, napisane z okazji ocalonego życia i zdrowia króla po zamachu
na jego życie w listopadzie 1771 r. Poza tym m.in.: Wiersz z okazji odebranego numisma z rąk Jego
Królewskiej Mci; Oda do Jaśnie Oświeconej Jejmości Pani Elżbiety z książąt Poniatowskich hrabiny
Branickiej; Oda z okoliczności wielu ksiąg przy kwitnących za panowania Stanisława Augusta naukach;
O ustanowieniu porządku w nauce prawa cywilnego. Czasopismo wydane nakładem Michała Grölla
(1722-1798) – wybitnego księgarza, nakładcy, właściciela jednej z najlepszych polskich oﬁcyn końca
XVIII w. Ubytki i przetarcia skóry na grzbiecie, na kartach miejscami podkreślenia i zapiski, nieaktualne
pieczątki i nalepki własnościowe, poza tym stan dobry.

– Postinkunabuł –
12. Dorland Pierre. Viola anime per modum dyalogi inter Raymundum Sebudium
artium medicine atque sacre theologie professorem eximium et dominum Dominicum Seminiuerbium De hominis natura tractans ad cognoscendum se Deum et
hominem. Colonie (Kolonia) 1501. Impensis [...] Henrici Quentell, 4°, k. [83], opr.
współcz., perg.
3600,Postinkunabuł. USTC 699970 (Universal Short Title Catalogue). Traktat ﬁlozoﬁczno-teologiczny autorstwa Pierre’a Dorlanda, znanego również jako Petrus Diesthemus (1454-1507), kartuskiego mnicha,
myśliciela i teologa. Jest to skrócone i mocno przerobione dzieło „Liber naturae sive creaturarum”
Rajmunda de Sabunde (ok. 1385-1436), katalońskiego ﬁlozofa, profesora teologii i medycyny w Tuluzie. „Viola anime” czyli „Fiołek duszy” ułożony jest w formie dialogów pomiędzy Rajmundem de
Sabunde i jego uczniem Dominikiem. Drugie wydanie (pierwsze ukazało się w 1499 r.), zachowuje
formę inkunabułową – m.in. ręcznie wykonane rubrykacje. Książka wyszła spod prasy słynnego
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kolońskiego drukarza Heinricha Quentella (ojca), jednego z pierwszych opatrujących druki stronami tytułowymi. Opr. wykonana przez Jerzego Budnika (sygnowana tłokiem na tylnej wyklejce);
stylizowana na dawne oprawy wykorzystujące karty ze średniowiecznych graduałów. Brak czterech
pierwszych kart uzupełniono starannymi współczesnymi kopiami. Verso ostatniej karty zaklejone, poza
tym stan bardzo dobry. Rzadkie.
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WIEK XVII – XVIII
– Wójtostwo w Skarszewach dla Józefa Wybickiego –
13. Stanisław August Poniatowski (1732-1798), król Polski – Potwierdzenie królewskie przeniesienia praw do wójtostwa skarszewskiego przez Konstancję z Lniskich
Wybicką na rzecz syna Józefa Wybickiego w dn. 19 XI 1766. Odpis urzędowy, dat.
Schoeneck [Skarszewy] 16 X 1784 r. Autograf urzędnika pruskiego („Korytowski”)
i pieczęć odciśnięta przez papier. Bifolium, s. [4], 35 x 20 cm.
600,Pismo odręczne z epoki. Uwierzytelniony pieczęcią odpis z 1784 r. pruskiego urzędnika zawierający
powtórzenie dosłowne dokumentu królewskiego sporządzonego pierwotnie w Warszawie 19 XI 1766 r.
i powtórzonego w kopii kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego tamże
26 XI 1772 r. Język łaciński. Dotyczy przekazania praw do wójtostwa w Skarszewach w powiecie
kościerskim województwa pomorskiego. Wójtostwo to nabyte przez małżonków Piotra i Konstancję
z Lniskich Wybickich w 1746 r. liczyło m.in. 8 włók. Po śmierci szwagra Joachima Wybickiego i opiekuna małoletniego bratanka, matka Konstancja odstąpiła tę królewszczyznę na rzecz syna, Józefa
Wybickiego (1747-1822), późniejszego twórcy polskiego Hymnu Narodowego. Dokument ten, dotąd
nieznany autorom publikacji o Józeﬁe Wybickim, został uwierzytelniony w kopii na potrzeby starań
o odszkodowanie od Prusaków za zajęte po rozbiorze Polski wójtostwo skarszewskie. Ślady składania,
poza tym stan dobry.

– Przywilej dla szpitala w Garwolinie –
14. Stanisław August Poniatowski (1732-1798), król Polski – Potwierdzenie przywileju Zygmunta I Starego dla szpitala dla ubogich w Garwolinie z 19 II 1540 r.
Dat. Warszawa 3 V 1790 r. Autografy kanclerza wielkiego koronnego („Hyacynthus
Malachowski”) i innych urzędników. Pieczęć kanclerska wielka odciśnięta przez
papier. Bifolium, s. [4], 37 x 21 cm.
600,Z odręcznymi podpisami Jacka Małachowskiego (1737-1821), jako kanclerza wielkiego koronnego i Cypriana Sowińskiego, sekretarza pieczęci większej koronnej. Język łaciński (adnotacja
polska). Dotyczy m.in. nadania ziemi w Woli Rębkowskiej dla szpitala w Garwolinie, wolnego prawa
wyrębu drewna dla szpitala w lasach starostwa garwolińskiego i osieckiego oraz opieki nad szpitalem
ze strony władz miejskich. Pod pieczęcią adnotacja o okazaniu niniejszego ekstraktu w Komisji Porządkowo Cywilno-Wojskowej Ziemi Czerskiej (do której należał Garwolin) w dn. 5 X 1790 r. z autografami komisarzy Józefa Anioła Grzybowskiego, podstolego czerskiego; Nikodema Cebulskiego oraz
Ignacego Boskiego, podkomorzego czerskiego. Na pierwszej stronie na marginesie adnotacja Ignacego
Walentego Baranowskiego, burgrabiego oraz wiceregensa grodzkiego i ziemskiego czerskiego. Papier
stemplowy. Odcisk pieczęci nieco zatarty w części środkowej. Zbrązowienia, ślady składania oraz
drobne uszkodzenia przy krawędzi, poza tekstem. Stan ogólny dobry.
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36. Dyplom UJ dla J. T. Głębockiego, bohatera powstania listopadowego. 1850.

50. Kradzież pieniędzy cichociemnych. 1945.

44. Dyplom Lwowskiej Akademii
Weterynaryjnej. 1929.
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39. Powitanie Franciszka Józefa w Krakowie. 1900.

51. Pamiątkowe znaczki dla M. Roli-Żymierskiego. 1946.
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33. Spadek po bratanicy króla. 1830.

34. Przywilej sprzedaży gorzałki. 1837.

17. Tabella Woyska Koronnego. 1717.
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15. Kuczkowski Samuel (? – przed 1641), sędzia grodzki sandomierski – Zeznanie wiceregensa grodzkiego sandomierskiego Jana Bojaneckiego z woźnym
generalnym koronnym opatrznym Szymonem Muchowieckim z Janikowa oraz
Andrzeja Kurowskiego i Krzysztofa Komorka o zajęciu dóbr wsi Gorzyczna. Dat.
Sandomierz 19 II 1627 r. Autograf urzędnika grodu („Samuel Kuczkowski”). Karta,
32 x 19 cm.
360,Z odręcznym podpisem Samuela Kuczkowskiego jako wiceregensa sandomierskiego. Język łaciński.
Dotyczy zajęcia na mocy wyroku sądowego wsi Gorzyczna należącej do Piotra i Hieronima Gniewoszów, synów Pawła oraz do Anny z Czarnocina Gniewoszowej, wdowy po Pawle, jako pani oprawnej.
Dobra te przekazali za długi Jadwidze, córce nieżyjącego Prokopa Wolskiego, żonie Jana Lubańskiego.
Rodzina Gniewoszów zaskarżyła tę rumację. Miejsce po oderwanym lub ukruszonym odcisku pieczęci
lakowej urzędnika sandomierskiego. Ślady składania, zagniecenia, poza tym stan dobry.

16. Czerny (Szwarcenberg) Michał Stanisław (zm. 1697), starosta parnawski (od
1667), podstarości krakowski i sędzia grodzki (1678-1682), późniejszy kasztelan
oświęcimski i sądecki – Ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich królewskiej zgody
na cesję wójtostwa w Stróży z 14 VI 1659 wpisanej do ksiąg relacji grodu krakowskiego 13 III 1660 r. Odpis z epoki [1678 ?]. Autograf urzędnika krakowskiego
(„Michał Czerny”). Pieczęć herbowa starosty Jana Wielopolskiego. Bifolium, s. [4],
32 x 20 cm.
400,Z odręcznym podpisem starosty parnawskiego Michała Czernego jako wiceregensa (zastępującego
starostę) i sędziego grodzkiego krakowskiego. Język łaciński. Dotyczy ustąpienia z wójtostwa Stróży
koło Myślenic w dobrach kasztelana krakowskiego, Ewy z Lanckorońskich Dembińskiej [h. Rawicz]
na rzecz syna Zygmunta Dembińskiego. Odcisk pieczęci urzędowej z herbem Starykoń Jana Wielopolskiego, starosty krakowskiego w latach 1667-1688. Ślady składania, przetarcia w miejscu złożenia
oraz naderwania ostatniej karty. Stan ogólny dobry.

– Reformy wojskowe Rzeczypospolitej –
17. Tabella Woyska Koronnego podług Konstytucyi Anni 1717, s. [3], 33 x
21,5 cm.
300,Wykaz etatu wojska koronnego, obejmujący podział na kawalerię i piechotę, z wykazem racji żywnościowych, płacy oraz ilości koni w oddziałach jazdy. Treść dokumentu zgodna z projektami reform
skarbowo-wojskowych przyjętymi na tzw. sejmie niemym 1 II 1717 r. Tabela ręcznie wykonana i wypełniana w epoce. Ślady składania i minimalne uszczerbki (poza tekstem), poza tym stan dobry.
(Zob. też poz. 7).

18. Piotr III (1728-1762), cesarz Rosji od 5 stycznia do 9 lipca 1762, książę Holsztynu, mąż Katarzyny ks. Anhalt-Zerbst (późniejszej cesarzowej Katarzyny II) –
Déclaration „Sa Majesté Imperiale, qui …”, a S. Pétersbourg le 12/23 Février 1762.
Karta luzem, s. [2], 22 x 19 cm.
200,Pieczęć: „Archiwum Czerwonodworskie” z herbem Leliwa. Odpis w języku franc. z epoki. Deklaracja
cesarza rosyjskiego, z wezwaniem do zaprzestania działań wojennych, adresowaną do wszystkich
narodów walczących. Dotyczy zakończenia tzw. wojny siedmioletniej toczonej pomiędzy Wielką Brytanią, Prusami i Hanowerem a Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią. W odniesieniu do Rosji
była to wojna prowadzona od 1756 r. przez cesarzową Rosji Elżbietę (ciotkę Piotra III), której działania
wojskowe ustały z chwilą jej śmierci w styczniu 1762 r. (pokój podpisano rok później w Saksonii).
Czerwony Dwór koło Kowna stanowił w okresie od poł. XIX w. do 1915 r. rezydencję hr. Tyszkiewiczów
z bogatą kolekcją dzieł sztuki i archiwum. Niewielkie zagniecenia, poza tym stan dobry.

19. [Regiment Gwardii Pieszej] – Podatek pogłówny ze wsi Mostówka w par. Cygowo
[Cygów na Mazowszu] na „Regiment Gwardyi Pieszey J.K.Mći i RyeczyPospolitey”.
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Dat. Warszawa 20 I 1765 r. Formularz druk., ręcznie wypełniany. Autograf („de
Louppie”?). Kwit, 7 x 20 cm.
360,Z odręcznym podpisem odbiorcy podatku. Pogłówne było podatkiem nadzwyczajnym pobieranym
od wszystkich stanów na utrzymanie wojska. Na kwicie widnieje wydrukowana data „167-”, podatek
pobierany podług taryfy z 1676 r., odnosi się do 1765 r. (rata 96 „septembrowa”). Regiment Gwardii
Pieszej Koronnej sformowano w 1633 r. Notatki z epoki na odwrocie, m.in. tytuł podatku i nazwa wsi.
Zagniecenia i zabrudzenia, zwłaszcza na odwrocie, poza tym stan dobry.

20. [Czartoryski, Niemcewicz] – Rezolucja Rady Nieustającej w sprawie skargi
Eleonory z Waldsteinów ks. Michałowej Czartoryskiej, kanclerzyny W. Ks. Litewskiego, przeciw Franciszkowi Ursyn-Niemcewiczowi, sędziemu brzeskiemu,
o przewlekanie sprawy. Brak miejsca i daty, po 24 XII 1776 r. 1 karta dwustronna,
35,5 x 20,5 cm.
240,Rada Nieustająca odpowiada prawnikowi księżnej Ignacemu Szczepanowskiemu, iż słusznie skarży
mataczącego „niezawisłego” sędziego Franciszka Ursyn-Niemcewicza, stryja sławnego Juliana. Sama
Rada Nieustająca została utworzona wg planów ambasadora rosyjskiego i miała „reformować” Polskę,
a w rzeczywistości działający w niej posłowie, wojewodowie, ministrowie okazali się płatnymi agentami
obcych mocarstw. Odpis z epoki. Pieczątka z herbem Leliwa i napisem „Archiwum Czerwonodworskie” (majątku k. Kowna należącego do rodziny Tyszkiewiczów, znanego z bogatej kolekcji książek
i archiwaliów). Ślady składania, przebarwienia papieru, ślad po spinaczu.

21. [Ogiński Ksawery] – Akt sprzedaży majątku Bala (z przyległościami nad Niemnem) Ksaweremu ks. Ogińskiemu, kuchmistrzowi W. Ks. Litewskiego, przez
Hilarego Józefa, przeora zakonu Karmelitów Bosych w Grodnie. Dat. Grodno,
22 IV 1776 r. 2 karty o wym. 34,5 x 21 cm.
400,Z autografem przeora Hilarego i księży Antoniego, Roberta, Samuela, świadków-starosty Marcina
Józefa Snarskiego i Józefa Korsaka, horodniczego Franciszka Baranowskiego, pisarza sądowego Józefa Suchodolskiego, regenta trybunału J.B. Kołłupayło. Nabywający dobra za sześćdziesiąt
tysięcy zł Ksawery Ogiński to stryj Michała Kleofasa Ogińskiego. W akcie nabycia wymienia się
grunty, lasy, karczmy, a także poddanych z żonami i dziećmi. Ślady złożenia i zalania marginesów,
stan dobry.

22. Stadnicki Józef (zm. po 1806), dziedzic dóbr Niemirowszczyzna i starosta
ostrski oraz Stadnicka Katarzyna z Krasickich (ok.1761-1799) – Plenipotencja
dla wymienionych z nazwiska 24 osób do występowania w sprawach prawnych
przed urzędami Królestwa Galicji i Lodomerii. Dat. Lwów 1 VI 1783 r. Autografy
małżonków Stadnickich. Pieczęć z herbem Śreniawa pod koroną hrabiowską.
Bifolium, 33,2 x 20,5 cm.
120,Język łaciński. Z odręcznymi podpisami Józefa i Katarzyny z hr. Krasickich hr. Stadnickich. Dokument
wymienia następujących plenipotentów: Mikołaj Wolański, Paweł i Jan Nowosielscy, Tomasz Zakaszewski, Kajetan Bieńczewski, Tadeusz Chądzyński, Franciszek Faszczewski, Franciszek Malina, Piotr
Horodyski, Wincenty i Jan Grabowscy, Stanisław Mroziński, Mikołaj Urbański, Ignacy Wilczkowski,
Paweł Dobrowski, Michał Ulatowski, Michał Hordyński, Piotr Wilga, Krzysztof Łaniewski, Bartłomiej
Gołaszewski, Ignacy Czerwiński, Andrzej Pakoszewski, Franciszek Zabierzewski i Franciszek Domaradzki. Ładny wizerunek herbu. Ślady składania. Stan dobry.

23. [Goniądz] – Dokument Skarbu Koronnego na podatek skórowy. [Goniądz] 19 II
1791 r. Formularz druk., ręcznie wypełniany. Autograf („Regulski”). Kwit, 13 x
12 cm, oraz:
Dokument Skarbu Koronnego z opłaty od bydła taxowego. [Goniądz] 1791. Formularz druk., ręcznie wypełniany. Autograf („Regulski”). Kwit, 6 x 11 cm.
300,-
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Pismo odręczne urzędnika wydziału skarbu koronnego w Goniądzu, zawierające tytuł opłaty i jej
wysokość, pobranej od p. Jabłońskiego. W drugim dokumencie wyszczególniono rodzaje bydła oraz
dopisano procenty za zwłokę. Postrzępienia przy krawędzi powstałe przy cięciu z arkusza, poza tym
stan dobry.

24. [Nowosielscy] – Akt rezygnacji przez siostry rodzone Mariannę Kulczycką, Zoﬁę
Czaykowską i Magdalenę Uruską, córki Adama i Anny z Popielów Nowosielskich,
z przypadających nań sum sukcesjonalnych po bracie ciotecznym Janie Bilińskim,
regencie ziemskim lwowskim. Dat. Lwów 3 V 1794 r. Autografy (krzyżyki) trzech
sióstr oraz dwóch świadków (Adam Jordan Winiarski i Jan Nepomucen Napierski)
z pieczęciami herbowymi. Papier stemplowy. Bifolium, 38 x 24 cm.
150,Z odręcznymi podpisami świadków i znakami krzyżykiem trzech niepiśmiennych sióstr Nowosielskich
w miejscu podpisów. Pieczęcie herbowe Sas (Nowosielskich), Trąby (Jordana Winiarskiego) i nieznana (Napierskiego) zatarte. Język polski. Skomplikowany pod względem języka prawnego dokument,
w którym siostry rezygnują z przypadających nań sum spadkowych po bracie ciotecznym na rzecz
Aleksandra Bilińskiego, po otrzymaniu satysfakcji ﬁnansowej. W dokumencie w sposób kazuistyczny
opisano sprawy ﬁnansowe domu Bilińskich i związanych z nimi rozliczeń z ks. Lubomirskimi (ks. Izabella z ks. Czartoryskich Lubomirska i Antoni ks. Lubomirski). Ślady składania, drobne zbrązowienia
i podkreślenia ołówkiem, poza tym stan dobry.

25. [Krzemieniec] – Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Podatek
półroczny ze wsi Stupna w kluczu Dubińskim województwa wołyńskiego. Dat.
Warszawa [właśc. Dubno] 19 III 1786 r. i Krzemieniec marzec 1782 r. Autografy
regenta i kasjera („O. Wilkanowski”; „A. Burbowski”). Formularz druk., ręcznie
wypełniany. Karta, 34,5 x 21 cm.
200,Z odręcznymi podpisami urzędników Skarbu Koronnego Rzeczypospolitej, działających w Departamencie Komisji Dubieńskiej. Zawiera ręcznie wpisaną należną sumę podatku w wysokości 161 złotych, 12
gr i denarów podług prawa z 1775 r. oraz pokwitowanie wpłaconej raty półrocznej (tzw. „marcowej”).
Ślad po złożeniu, stan dobry.

26. [Łuck] – „Kwit z podymnego” … z dóbr dziedzicznych wsi Mirowczyk woj. wołyńskiego. Dat. Warszawa wrzesień 1788 r. i Łuck 8 X 1788 r. Formularz druk., ręcznie
wypełniany. Pieczęć i faksymilia podpisu oraz autograf egzekutora („Barański”).
Kwit, 16 x 20 cm.
200,Z odręcznym podpisem egzekutora podatku w Łucku oraz pieczęcią komisji skarbowej w Warszawie i tamtejszego urzędnika („J. Pęczkowski”). Zawiera wpisaną należną sumę podatku półrocznego
w wysokości 40 zł oraz pokwitowanie jego odbioru (tzw. „rata septembrowa”). Na odwrocie dopisek
z epoki z nazwą i datą podatku. Niewielki ślad po złożeniu. Stan dobry.

27. [Podatek na wojsko] – „Kwit z oﬃary 10-go grosza z dóbr ziemskich” … wieś
Moszczanica Wielka. Dat. Łuck 20 I 1790 r. Formularz druk., ręcznie wypełniany.
Autograf („J. Nartowski”). Kwit, 17 x 20 cm.
150,Z odręcznym podpisem J. Nartowskiego. Pokwitowanie odbioru podatku za ratę styczniową w wysokości 100 złotych i 16 groszy z dóbr dziedzicznych wieś Moszczanica Wielka w powiecie łuckim
województwa wołyńskiego. Oﬁara 10-go grosza, zwana też oﬁarą wieczystą, stanowiła podatek dochodowo-gruntowy ustanowiony w 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Pobierano go bezpośrednio od
szlachty i duchowieństwa na utrzymanie wojska. W lewym górnym rogu herb Rzeczypospolitej z nazwą
podatku. Drobne zagniecenia przy prawej krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.

28. [Wołyń] – Kommissya Jey Imperatorskiey Mosci Dochodow w Iziasławskiey
y Bracławskiey Guberniach … Podatek półroczny ze wsi Stupno w [dawnym]
województwie wołyńskim. Dat. Iziasław [Zasław] 30 XI 1793 r. Formularz druk.,
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ręcznie wypełniany. Autografy („R. Czaykowski”; „M. Zieliński”; „J. Mańkowski”).
Pieczęć urzędowa (rosyjska). Karta, 36 x 22,5 cm.
240,Z odręcznymi podpisami urzędników skarbowych rosyjskich w Zasławiu i Żytomierzu. Dokument z okresu porozbiorowego, w języku polskim, dotyczący pobrania podatku półrocznego w wysokości 293
złote, 29 gr i 9 denarów (tzw. „rata septembrowa”) ze wsi Stupno w powiecie łuckim. Przez pewien
czas po rozbiorach przy pobieraniu podatków powoływano się na stare prawa Rzeczypospolitej, jak
i w drukach utrzymano stary podział administracyjny. Pośrodku dokumentu odcisk pieczęci dwugłowego
orła rosyjskiego. Adnotacje o okazaniu aktu w urzędzie w Żytomierzu 19 IV 1794 r. Ślady składania,
zagięcia przy krawędziach oraz drobne ubytki, poza tym stan dobry.

29. [Wołyń] – „Kwit z oﬁary [podatku] 10-go grosza z dobr ziemskich podług taryf
ułożonych dobra” wieś Buderaz. Dat. Izasław [Zasław] 31 I 1794 r. Formularz druk.,
ręcznie wypełniany. Autograf egzekutora („B. Krakowiecki”). Pieczęć rosyjska.
Kwit, 18 x 22 cm.
200,Z odręcznym podpisem egzekutora. Pokwitowanie odbioru podatku za ratę styczniową w wysokości
143 złotych, 26 groszy i denarów 4,5 z dóbr w powiecie łuckim (dawnego) województwa wołyńskiego.
Podatek z czasów Rzeczypospolitej na cele wojskowe, pobierany po rozbiorze Polski, już do skarbu
imperatorowej Katarzyny II. U dołu adnotacje asesora J. Mańkowskiego o okazaniu pokwitowania
w Żytomierzu. W lewym górnym rogu pieczęć z dwugłowym orłem rosyjskim. Drobne zagięcia i zbrązowienia przy krawędziach, poza tym stan dobry.

XIX WIEK
30. [Armaty na Litwie] – Opis zabytkowych armat wykopanych na Litwie w 1807 r.
Karta o wym. 19 x 11,5 cm.
120,Pismo odręczne. Opis 3 armat znalezionych 12 X 1807 r. na terenie Litwy (jako miarę podaje się
łokcie litewskie). Armaty mają charakterystyczne znaki, jak herb Polski i Litwy z datą 1506 lub orzeł
dwugłowy i imię Iwan. Pieczęć tuszowa z herbem Leliwa i napisem: „Archiwum Czerwonodworskie” (majątek k. Kowna należący do rodziny Tyszkiewiczów na Litwie). Niewielkie ślady składania
i przebarwienia papieru.

31. Jabłkowski Ignacy, podpułkownik Wojsk Polskich z Brodni k. Warty oraz żona
Karolina z hr. Schoenaich-Carolath – Sprzedaż Karolowi Zerboni di Sposetti
z Wrocławia wsi Kochlewy (obecnie Kochłowy) k. Ostrzeszowa za 42 tysiące
talarów. Dat. Kalisz 8 VI 1811 r. 3 karty o wym. 33 x 20,5 cm.
440,Z autografem I. Jabłkowskiego i jego żony oraz Karola Zerboni. Jabłkowski służył w 4 pułku jazdy
Księstwa Warszawskiego, później był oﬁcerem w powstaniu listopadowym; jego żona Karolina pochodziła z arystokratycznej rodziny śląskiej z Siedliska k. Nowej Soli. Nabywający wieś to Karol Zerboni
di Sposeti, wrocławianin, działacz polityczny, mason, brat Józefa, późniejszego naczelnego prezesa
Prowincji Poznańskiej. Sprzedający zobowiązują się zabezpieczyć pewne sumy na rzecz Lewka Abraama Gotheinera i Otto H.F. Koenigk. Stan dobry.

32. Lanckoroński Antoni (1760/61-1830), właściciel dóbr ziemskich w Galicji, późniejszy marszałek sejmu stanowego galicyjskiego – Wyrok w Trybunale Apelacyjnym
Galicji z powództwa Antoniego hr. Lanckorońskiego przeciwko Skarbowi Państwa,
reprezentującemu dobra kameralne Medynice w Samborskim w sprawie nieuregulowanych spraw podatkowych. Dat. Lwów 7 XI 1821 r. Papier stemplowy. Faksymile
sędziego („B. Gołaszewski”) i sekretarza. Bifolium, 33,5 x 20,5 cm.
120,Odpis wyroku na papierze stemplowym, w sprawie ciągnącej się od 1784 r., a dotyczącej pobierania
opłat przez austriacką kamerę z tytułu użytkowania rzeki Dniestr. Sprawa zakończona wyrokiem
w 1813 r. przegranym przez Antoniego hr. Lanckorońskiego i wniesionym ponownie do apelacji. Ni-
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niejszy wyrok nie rozstrzygnął sprawy, pozostawiając ją w zawieszeniu. Język łaciński. Na odwrocie
liczne zapiski kancelaryjne. Ślady składania, poza tym stan dobry.

33. [Tyszkiewicz Konstancja z Poniatowskich (1759-1830)] – Wykaz pozostałego
majątku testamentem z dnia 28 kwietnia (1)830 [po] zmarłey, z książąt Poniatowskich hrabiny Konstancyi Tyszkiewiczowey wdowy Marszałkowey Litewskiey,
w celu zapłacenia mortuarium …wdowa po Ludwiku Tyszkiewiczu. Dat. [Wiedeń]
17 XII 1830 r. Bifolium podwójne, s. [5], 38 cm, oraz:
[Czartoryski Konstanty (1774-1860)] – Wysoki Sądzie, Konstanty książę Czartoryski plenipotent Pani z hrabiów Tyszkiewiczów hrabiny Dunin Anny Wąsowiczowej,
jako uniwersalnej sukcesorki … Dat. [1830/1831], s. [2], 38 x 24 cm.
300,Pismo odręczne z epoki. Pierwszy dokument dotyczy oszacowania stanu majątku po zmarłej w Wiedniu
Konstancji z ks. Poniatowskich hr. Ludwikowej Tyszkiewiczowej, bratanicy ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obejmuje szczegółowy spis z natury pozostałego majątku w gotowiźnie,
realnościach ziemskich na terenie ziem polskich, w obligacjach, klejnotach i innych ruchomościach oraz
kosztów pogrzebów i wynagrodzeń na rzecz różnych osób ze służby. Poszczególne punkty w tabeli
wyrażone w dukatach lub przeważnie w monecie konwencjonalnej czyli papierowej. Drugi dokument
w brudnopisie jest projektem pisma do sądu w postępowaniu spadkowym córki zmarłej Anny z hr.
Tyszkiewiczów, 1.v. Aleksandrowej hr. Potockiej, 2.v. Stanisławowej hr. Dunin-Wąsowiczowej (17761867), autorki pamiętników. Plenipotentem „Anetki” Tyszkiewiczowej w niniejszym postępowaniu był
mieszkający w Wiedniu Konstanty ks. Czartoryski, były generał Wojsk Polskich. Data pierwszego pisma
dopisana ołówkiem w lewym górnym rogu. Ślady składania, poza tym stan dobry.

34. [Przywilej sprzedaży gorzałki] – Oryginały Konstytucyi Koronnych Seymu 1776:
Warunek Nowego Korczyna i Miasteczek naszych Królewskich w Koronie. Odpis
uwierzytelniony. Dat. Warszawa 3/15 IX 1837 r. Archiwista Główny Krajowy („Wal.
Hubert”). Pieczęć urzędowa (opłatkowa). Bifolium, 33 x 21 cm.
200,Z odręcznym podpisem Walentego Huberta (ok. 1792-1880), archiwisty Archiwum Głównego Królestwa
Polskiego, późniejszego archiwisty głównego i naczelnika. Wypis z akt Konstytucji Sejmu Ordynaryjnego Warszawskiego 1776 (Volumina Legum VIII, s. 562). Prawo uchwalone celem podźwignięcia
z ruiny królewskich miast i miasteczek polskich, jak Nowy Korczyn. Zawiera mechanizm zabezpieczenia
propinacji (przywilej sprzedaży gorzałki, piwa i miodu) dla mieszczan polskich w oparciu o urzędy
starościńskie i zakaz jego dzierżawienia przez Żydów. Wyraźny odcisk opłatkowy pieczęci Głównego
Krajowego Archiwum Królestwa Polskiego w Warszawie z orłem cesarskim i orłem polskim. Ślady
składania, drobne zażółcenia i odbarwienia na narożnikach, poza tym stan dobry.

35. [Piotrków Trybunalski] – Pismo Konsystorza Wyznań Ewangelickich w Królestwie Polskim do pastora Otto w Piotrkowie w sprawie przyznania etatu dla
elementarnej szkoły ewangelickiej w kolonii Przybyszów na lata 1847-1849.
Dat. 8/20 VIII 1847 r. Blankiet litografowany z nadrukiem. Autografy wyższych
urzędników Konsystorza („St. Kruzenstern”; „M. Woyde”; „J. Kwejsser”). Karta,
32 x 20 cm.
200,Z odręcznymi podpisami prezesa Stanisława Kruzensterna, cesarsko-królewskiego szambelana; wiceprezesa Maurycego Woyde (1791-1877), byłego profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekretarza Juliusza Kwejssera. Język polski. Odbiorcę pisma był pastor luterański Leopold Otto (1819-1882),
późniejszy znany działacz narodowy. Ślady składania listu, poza tym stan dobry.

36. Głębocki Józef Teodor (1806-1886), bohater powstania listopadowego, historyk – Dyplom wydziału ﬁlozoﬁczno-matematycznego UJ dla Józefa Teodora
Głębockiego. Dat. Kraków 6.10.1850 r. Kaligrafowany, ręcznie wypełniany. Z odręcznymi podpisami Jana Kantego Steczkowskiego (1800-1881), profesora UJ,
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matematyka i astronoma oraz Karola Mecherzyńskiego (1800-1881), profesora
UJ, historyka literatury polskiej. Sucha pieczęć Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pergamin o wym. 48 x 60 cm.
300,Język łaciński. Dokument dotyczy Józefa Teodora Głębockiego, uczestnika powstania listopadowego
(to on osobiście wyważył bramę Arsenału pamiętnej nocy listopadowej; odznaczony Virtuti Militari
za udział w bitwie pod Wawrem; dowodził baterią na Woli podczas szturmu Rosjan na Warszawę). Po
upadku powstania powrócił do Krakowa, gdzie zajmował się historią wojskowości. Głębocki studiował na
Wydziale Filozoﬁcznym UJ od 1824 r., zajmując się matematyką oraz literaturą (absolutorium 1828 r.).
Dokument po konserwacji, miejsca składania wzmocnione, ubytek uzupełniony.

37. [Pierwsze gimnazjum żeńskie we Lwowie] – Sztambuch. Lwów 1895, k. [41],
21 x 15 cm, opr. pł. wyd., ozdobna, tłoczona, metalowe zapięcie, obcięcia kart
złocone.
400,Pieczęć: „M.R”. Właścicielką sztambucha była Maria Henryka Reyss (1880-1956), późniejsza żona
Jana Morawskiego (1878-1940), ministra sprawiedliwości w II Rzeczypospolitej. Sztambuch obejmuje
21 wpisów rękopiśmiennych z maja i czerwca 1895 r. na 22 kartach, przeważnie uczennic nowo
otwartego pierwszego we Lwowie Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Zoﬁi Strzałkowskiej. Poza tym
m.in. wpisy dyrektora gimnazjum Roberta Klemensiewicza (1860-1908), antyfeministyczny tekst publicystki Jadwigi z Ekielskich Zygmuntowej Sawczyńskiej (1838-1906) oraz wpis dr Mieczysława
Stanisława Warmskiego (1855-1916). Na przednim licu oprawy tłoczone srebrem motywy kwiatowe
z napisem „Poesie”. Ślady po wycięciu kilku kart. Brak zapinki do metalowej klamry, otarcia krawędzi
opr. i niewielkie przybrudzenia, wewnątrz miejscami zażółcenia papieru. Stan dobry.

38. [Urząd Starszych Zgromadzenia Mularzy w Warszawie] – Kurs murarstwa
z ćwiczeniami. [Warszawa, 2 poł. XIX w.], s. 24, tabl. [8]; 26, tabl. [10]; [32], tabl.
[6], ilustr. (rys., częściowo kolor.), 23,5 x 29,5 cm, karty luzem.
360,Pismo piórkiem z końca XIX w., rysunki w tekście oraz na osobnych tablicach, podmalowywane
akwarelą. Popularny kurs murarstwa opracowany zapewne pomiędzy 1876 a 1894 (daty wydania
fachowych podręczników mularstwa [staropolska nazwa murarstwa stosowana jeszcze do schyłku XIX
w.] Władysława Hirszla i Jakuba Heilperna). Podręcznik (być może projekt późniejszego wydawnictwa)
omawia poszczególne materiały budowlane i konstrukcje budowlane. Tytuły niektórych tablic: „Naczynia mularskie”; „Węgły”; „Wiązania muru”; „Wiązania ﬁlarów”; „Sklepienia”; „Kopuły”; „Bramy”; „Drzwi”.
W dalszych częściach omówienie różnych stylów budownictwa. W okresie późniejszym wpisano nową
paginację ołówkiem numerując zachowane karty od 2 do 82. Według tej ostatniej paginacji brakuje
w rękopisie karty tytułowej i stron numerowanych 5-6 z części I; 3 tablic z części II oraz 18 stron
i 3 tablic z części III, czyli łącznie 20 stron tekstu i 6 kart tablic. Część kart ostemplowana pieczęcią:
„Urząd Starszych Zgromadz.(enia) Mularzy w Warszawie”. Karty luzem, ze śladami zażółceń lub
zabrudzeń przy krawędzi, poza tym stan dobry.

39. [Franciszek Józef w Galicji] – Bilet wstępu na peron w czasie przejazdu Najjaśniejszego Pana w dniu 10 września 1900 r. [Kraków 1900 b.w.], s. [2], 11 x
14,5 cm.
100,Bilet numerowany (niniejszy nosi nr 529), wystawiany na określone osoby (na odwrocie nie wpisano
nazwiska, co świadczy o jego niewykorzystaniu). W tym dniu cesarz Franciszek Józef przejeżdżał
przez Kraków w drodze na tygodniowe manewry wojskowe w okolicach Jasła. U dołu blankietu wyszczególniono warunki związane z jego wykorzystaniem (m.in. „strój uroczysty”). Ślady zagięcia u góry
i drobne naddarcie, poza tym stan dobry.

XX WIEK
40. Bylicki Władysław (1846-1931), profesor Uniwersytetu we Lwowie, doc. dr medycyny – Adres hołdowniczy z dnia 10 IV 1907 r. Druk artystyczny, ręcznie wypełniany. Autografy („E. Likowski” i sto kilkadziesiąt innych), 42 x 20 cm, dołączono:
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Portret Karola Marcinkowskiego (1800-1846), wielkopolskiego działacza
społecznego, o wym. 40 x 29 cm; dyplom i portret w tece kartonowej 54 x
43 cm.
600,Z odręcznymi podpisami Edwarda Likowskiego, ówczesnego biskupa pomocniczego poznańskiego,
późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski; Wojciecha Trąmpczyńskiego, ówczesnego dyr. Poznańskiego Hotelu „Bazar”, późniejszego marszałka Sejmu i Senatu; Józefa Kościelskiego, wielkopolskiego działacza politycznego i ﬁlantropa; kilkudziesięciu lekarzy wielkopolskich (m.in.
Antoni Broekere, Franciszek Chłapowski, Adam Karwowski, Felicjan Niegolewski, Bronisław Szulczewski, Leon Szuman i Stefan Szuman) oraz kilkunastu wielkopolskich intelektualistów (m.in. Bolesław
Erzepki i Ludwik Posadzy). Lwowski uczony przybył do Poznania celem zapoznania wielkopolskich
kolegów z pracami nad X Zjazdem Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie. Zostało to podkreślone w dyplomie wręczonym mu z tej okazji lub raczej w terminie późniejszym już we Lwowie przy
okazji zjazdu. W związku z jego wizytą zwołano walne zebranie Wydziału Lekarskiego Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a samego lwowskiego gościa uhonorowano tytułem członka-korespondenta tej organizacji. Do dyplomu dołączono portret słynnego wielkopolskiego lekarza i społecznika
Karola Marcinkowskiego w litograﬁi Mariana Jaroczyńskiego (1819-1901). Zagięcia w górnej części
teki, zbrązowienia litograﬁi, poza tym stan dobry.

41. [Łowicz] – „Urząd Starszych Zgromadzenia Krawców Miasta Łowicza”. Dyplom
dla czeladnika Mieczysława Konarskiego. Dat. Łowicz, 16 listopada 1916 r.
Druk ręcznie wypełniany, pieczęcie Urzędu Starszych Zgromadzenia Krawców
w Łowiczu oraz stemple opłaty skarbowej; 46 x 62 cm.
150,Język niemiecki i polski. Podpisy: Starszego „M. Sawicki” oraz Podstarszego „Zg. Gawroński”. Druk
K. Rybackiego w Łowiczu; tekst w ozdobnej ramce z drzeworytowym widokiem miasta. Uwagę zwraca zaklejenie części z tekstem rosyjskim nadrukiem z napisami niemieckimi; zaklejony został także
dwugłowy orzeł carski (dyplom wydany po zajęciu tych ziem przez wojska niemieckie i proklamacji
Królestwa Polskiego aktem 5 listopada 1916 r.). Drobne zabrudzenia i uszkodzenia, stan dobry.

42. [Łęczyca] – Świadectwo zapisania do księgi czeladników kunsztu kowalskiego i ślusarskiego. Dat. Łęczyca 28 IX 1924 r. Urząd Starszych Zgromadzenia
Kowalskiego i Ślusarskiego. Druk w drzeworycie, ręcznie wypełniany. Autografy
przedstawicieli cechu i urzędu miasta. Pieczęcie. Karta, 41,5 x 49,5 cm.
180,Z odręcznymi podpisami komisarza Rydlewskiego z magistratu miejskiego oraz starszego Wł. Maleckiego i podstarszego W. Pucka z cechu. Odciski pieczęci magistratu miejskiego w Łęczycy oraz
tamtejszego Urzędu Starszych Zgromadzenia. Dokument zdublowany na płótnie w 4 sekcjach. Zbrązowienia i przybrudzenia.

43. [Związek Strzelecki] – Dyplom sportowy za zajęcie III miejsca dla Jana Chrzana.
Dat. Jarosław 20 XI 1927 r. Druk ozdobny, częściowo ręcznie wypełniany. Pieczęć
Związku Strzeleckiego, Komendy Obwodu Jarosław. Autografy członków Komisji
Sędziowskiej. Karton, 45 x 31 cm.
300,Druk ozdobny (litograﬁa), z portretem Marszałka Piłsudskiego oraz symbolami Związku Strzeleckiego.
Drobny ubytek prawego dolnego narożnika, niewielkie zabrudzenia i uszkodzenia.

44. [Lwów] – Dyplom doktora Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie dla
Franciszka Józefa Semscha. Dat. Lwów 8 VII 1929 r. Autografy rektora i promotora („Prof. dr Sigismundus Markowski”; „prof. dr Stanislaus Niemczycki”). Druk
ozdobny, pieczęć woskowa Akademii w metalowej puszce (średnica 7 cm), pap.
podklejony płótnem, 66,5 x 46,5 cm.
240,Z odręcznymi podpisami rektora uczelni prof. dr Zygmunta Markowskiego (1872-1951), patologa,
po wojnie związanego z Wrocławiem oraz prof. dr Stanisława Niemczyckiego (1872-1943), chemika,
byłego rektora tejże uczelni. Język łaciński. Franciszek Józef Semsch otrzymał doktorat lwowskiej
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uczelni za pracę „Przyczynek do normalizacji metod do oznaczania liczby bakteryj w mleku”. Lwowska
Akademia Medycyny Weterynaryjnej istniała w latach 1881-1939. Dyplom u dołu przesznurowany
biało-ﬁoletowym sznurkiem zakończonym metalową puszką z pieczęcią. Zagniecenia papieru, drobne
plamki brązowe i zażółcenia na odwrocie, poza tym stan dobry, odcisk pieczęci z herbem lwowskiej
uczelni w idealnym stanie.

45. [Lwów] – Kondolencje dla Heleny z Reisów Machekowej, wdowy po prof. UJK
Emanuelu Macheku. Dat. Lwów 4 VIII 1930 r. Maszynopis. Autografy („Allerhand”; „Stobiecki”). Pieczęcie Związku Stomatologów we Lwowie. Karta [1], 29 x
23 cm.
40,Z odręcznymi podpisami dr Henryka Allerhanda jako prezesa Związku Stomatologów Lwowskiej Izby
Lekarskiej oraz sekretarza dr Stobieckiego. Prof. Emanuel Machek (1852-1930), były rektor UJK, był
światowej sławy okulistą ze Lwowa. Henryk Allerhand (1884-1941), stomatolog, uczestnik obrony
Lwowa 1918-1919, zginął w getcie lwowskim. Ślady składania, poza tym stan bardzo dobry.

46. [Liga Morska i Rzeczna w Wilnie] – Świadectwo egzaminu na sternika dla Józefa
Wierzbickiego. Dat. Wilno 10 VI 1934 r. Liga Morska i Rzeczna, Oddział w Wilnie.
Druk, ręcznie wypełniany. Autografy (m.in. „Czesław Czarnowski”). Pieczęć Ligi
Morskiej i Kolonjalnej w Wilnie (tuszowa). Karta, 35 x 24 cm.
120,Z odręcznymi podpisami członków Zarządu Wileńskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej (nieczytelne) oraz
kapitana portu Czesława Czarnowskiego (1883-1983), lekarza i jednego z prekursorów polskiego żeglarstwa. Pieczęć Ligi Morskiej i Kolonialnej, następczyni prawnej od 1930 r. Ligi Morskiej i Rzecznej (na
dawnym blankiecie). Ślady składania, naddarcia na krawędziach, przykurzenia, poza tym stan dobry.

47. Morcinek Gustaw (1891-1963), pisarz – List na papierze z nadrukiem: „Gustaw
Morcinek Skoczów”, pisany na maszynie, z odręcznym podpisem pisarza, datowany „7 grudnia 1938”, skierowany do redakcji „Ilustrowanego Kuriera Codziennego;
karta o wym. 29,5 x 21 cm; oraz: Fotograﬁa portretowa z autografem „Gustaw
Morcinek”, 13,5 x 9 cm.
300,List cenionego i popularnego pisarza oraz działacza społecznego związanego ze Śląskiem (wiele lat
pracującego jako nauczyciel w Skoczowie, po wojnie mieszkającego w Katowicach), więźnia obozów
koncentracyjnych, w latach 50. posła na sejm. List z podziękowaniem za mianowanie członkiem
honorowym redakcji, skierowany do najpoczytniejszej ówcześnie polskiej gazety – „Ilustrowanego
Kuriera Codziennego”. Stan bardzo dobry.

48. [Warszawa – wrzesień 1939] – Wojna! Warszawa, grudzień 1939. Maszynopis,
s. [3], 26 x 21 cm, oraz:
List do rodziny w Krakowie o przeżyciach wojennych w stolicy. Dat. Warszawa
15 X 1939 r. Maszynopis z odręcznymi dopiskami, s. [3], 30 x 21 cm.
120,Wspomnienia ochotnika obrony Warszawy (budowa barykad, służba w OPL i w Brygadzie „Obrońców Warszawy”). Ponadto list ojca autora, opisujący sytuację w domu przy ul. Kopernika oraz w innych
pobliskich domach zniszczonych wskutek bombardowań i ostrzału stolicy. W tekście występują jedynie
imiona autora i członków jego rodziny oraz ich inicjały. Całość stanowi obraz Warszawy z okresu
od 1 do 27 września 1939 r. Dedykacja i data powstania maszynopisu sporządzona odręcznie. List
z obszernym dopiskiem odręcznym. W kilku miejscach usunięto personalia niektórych występujących
tu osób; pozostało nazwisko m.in. przyjaciela autora listu, adwokata Michała Kornhausera, zamordowanego później w Oświęcimiu. Ślady składania, odbarwienia, poza tym stan dobry.

49. Chudek Józef (1908-1996), pisarz, bibliotekarz, biblioﬁl, varsavianista – List do
Ludwika Królikowskiego, profesora Szkoły Graﬁcznej Miejskiej w Warszawie. Dat.
Warszawa 1 V 1941 r. Autograf. Karta, s. [2], 21 x 15 cm.
240,-
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Pismo odręczne Józefa Chudka. Autor pisma prosi m.in. o wykonanie dla niego ekslibrisu: „Z książek
ﬁlatelistycznych Józefa Chudka w Warszawie” oraz wypożyczenie „Marginaliów” Kazimierza Piekarskiego w związku z opracowywaną bibliograﬁą dzieł tegoż. Odbiorcą listu był Ludwik Królikowski
(1883-1944), typograf, biblioﬁl i kolekcjoner ekslibrisów. Ślad po złożeniu, poza tym stan bardzo
dobry.

50. [Armia Krajowa] – Gregor [Górniak] Antoni. Zeznanie w sprawie zagarnięcia
dolarów ze zrzutu 1942 r. na terenie Złotolasów. Dat. 7 II 1945 r., s. [6], 29,5 x
20,5 cm.
100,Pismo odręczne Antoniego Gregora (Górniaka), oﬁcera Armii Krajowej. Dotyczy kradzieży 3600 dolarów
w złocie z alianckiego zrzutu dla Armii Krajowej w okolicach Złotego Potoku (majątek hr. Raczyńskich koło Częstochowy). Oświadczenie złożone przez jednego z oﬁcerów AK z placówki terenowej,
który odbierał zrzut i pomagał ukrywać pasy z dolarami. Autor zeznania przedstawił własną wersję
zdarzeń. Według wyroku Sądu Specjalnego przy Komendzie Głównej Armii Krajowej Antoni Górniak
wraz z małżonką został skazany na karę śmierci za przywłaszczenie rulonów złotych monet i oskarżenie innego oﬁcera. W niniejszym zeznaniu znajduje się m.in. jego oskarżenie o kradzież dotyczące
innego uczestnika wydarzeń. Cenna relacja ze względu na dalszy powojenny ciąg historii nieznany
autorowi opracowania pt. „Sprawa kradzieży pieniędzy cichociemnych z placówki „Trawa” („Przegląd
Historyczno-Wojskowy, nr 16: 2015). Luźne kartki, ślady składania, przetarcia (podklejenia) z drobnymi
uszczerbkami dla tekstu. Całość nieco wyblakła, ale czytelna. Stan ogólny dobry.

– Dary dla marszałka Michała Roli-Żymierskiego –
51. „Warszawa oskarża” – pamiątkowa seria 6 znaczków pocztowych (wyd. 15 X
1945). Album dla ministra obrony narodowej marszałka Michała Roli-Żymierskiego, ręcznie wypełniany. Dat. Warszawa 14 III 1946 r. Autograf ministra poczt
i telegrafów („T. Kapeliński”). Kart [2], opr. pł. tłocz. złotem.
200,Z odręcznym podpisem Tadeusza Kapelińskiego (1904-1970), ministra poczt i telegrafów. Sześć
kolorowych znaczków z przedstawieniem budowli Warszawy przed wojną oraz po zniszczeniach wojennych (Zamek Królewski, katedra św. Jana, ratusz na Placu Teatralnym, pałac Jabłonowskich, Poczta
Główna na Placu Napoleona, Sztab Główny w Pałacu Saskim i kościół św. Krzyża). Na przednim
licu albumu tłocz. złotem godło Poczty Polskiej oraz wizerunek ruin Warszawy; na odwrocie herb
Warszawy. Stan bardzo dobry.

52. „Z okazji 50-o lecia Ruchu Ludowego w Polsce” – okolicznościowa seria trzech
znaczków pocztowych (edycja 1 XII 1946). Dar dla ministra obrony narodowej
marszałka Michała Roli-Żymierskiego. Druk, ręcznie wypełniany. Dat. Warszawa,
grudzień 1946 r. Autograf ministra poczt i telegrafów („Dr Józef Putek”). Kart [2],
opr. karton wyd.
150,Z odręcznym podpisem dr Józefa Putka (1892-1974), prawnika, pisarza, działacza ruchu ludowego,
więźnia sanacji i niemieckich obozów koncentracyjnych, późniejszego więźnia Polski Ludowej. Trzy
kolorowe ząbkowane znaczki drukowane rotograwiurowo z przedstawieniem działaczy polskiego ruchu
ludowego: Stanisława Stojałowskiego, Jakuba Bojki, Jana Stapińskiego i Wincentego Witosa. Znaczki
na karcie w klaserze, stanowiącym okolicznościowy druk Pocztowych Zakładów Graﬁcznych w Łodzi.
Stan bardzo dobry.

53. Morawski Adam Jan (1907-1982), inżynier leśnik, kapitan rezerwy artylerii
konnej – Paszport Rzeczpospolitej Polskiej. Rzym-Watykan: Ambasada Polska
przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie, 25 VI 1948 r. Książeczka drukowana, ręcznie wypełniana. Autograf („Borowski”). Pieczęcie urzędowe. Papier ze znakami
wodnymi z godłem państwowym, s. 47, fot., 14 x 10 cm, karton nieb. ze złotym
nadrukiem godła państwowego.
300,-
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Z odręcznym podpisem Edwarda Borowskiego (1909-1987), radcy ambasady RP przy Stolicy
Apostolskiej, dziennikarza i genealoga. Paszport wydany przez polską placówkę dyplomatyczną na
emigracji (Stolica Apostolska uznawała formalnie polski rząd emigracyjny aż do 1972 r.). Stan idealny.

– Herb miasta Wrocławia –
54. Maleczyński Karol (1897-1968), mediewista i paleolog, ówczesny profesor
Uniwersytetu Wrocławskiego i dyrektor Instytutu Historycznego – Uzasadnienie
do projektu nowego herbu Wrocławia, ok. 1948 r. Maszynopis. Autograf („K. Maleczyński”). Kart [5], ilustr. (fot. naklejane) 6, 29,5 cm, oraz:
Gumowski Marian (1881-1974), profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, historyk i numizmatyk – W sprawie herbu m. Wrocławia. Maszynopis,
k. [2], 29,5 cm.
400,Z odręcznym podpisem prof. Karola Maleczyńskiego w pierwszym rękopisie. Uzasadnienie naukowe do zmiany herbu miasta Wrocławia w 1948 r. dla Ministerstwa Administracji Publicznej, autorstwa
znanego heraldyka. Po II wojnie światowej władze polskie zdecydowały o potrzebie nowego wizerunku
herbu miasta Wrocławia, zresztą gruntownie przekształconego w okresie hitlerowskiej III Rzeszy.
Nadano mu kształt polsko-śląski (dwupolowy), co w niniejszym tekście uzasadnił naukowo dawny
lwowski prof. Karol Maleczyński. Lwowski uczony i mediewista odwołał się tutaj do XIII w. pieczęci
z polskiej epoki w dziejach miasta. Odmienne stanowisko zajął inny wybitny heraldyk prof. Marian
Gumowski, w dołączonym do zespołu maszynopisie, proponując utrzymanie dawnego czeskiego herbu
pięciopolowego z 1530 r. (obecnie ponownie obowiązującego) z dodaniem Orła polskiego w miejsce
postaci św. Doroty. Oba prezentowane tu historyczne już stanowiska stanowią interesującą dyskusję
heraldyczną w powojennych realiach politycznych. Ślady składania i dziurkowania na marginesach,
poza tym stan dobry.

55. Spychalski Marian (1906 – 1980), minister obrony narodowej PRL i marszałek
Polski, przewodniczący Rady Państwa – Zbiór 10 listów i 4 fotograﬁi, lata 19721979. Maszynopisy, rękopisy i druki, k. [11], fot. [4], różne formaty.
600,Pismo odręczne marszałka Mariana Spychalskiego. Wśród listów rękopiśmiennych (brudnopisów)
oraz maszynopisów z autografami znalazły się pisma marszałka do premiera Piotra Jaroszewicza
z prośbą o utrzymanie przywilejów leczniczych dla rodziny; kurtuazyjne listy do dyplomatów radzieckich w Warszawie i do gen. Zygmunta Berlinga oraz pismo do I sekretarza PZPR Edwarda Gierka
z projektem akcji „Wspólnot Socjalistycznych Wychowawczo-Bytowych”. Ponadto życzenia urodzinowe
do marszałka od przewodniczącego Rady Państwa PRL Henryka Jabłońskiego z autografem (1979)
i wojewody śląskiego gen. Jerzego Ziętka (1975). Dwie fotograﬁe przedstawiają wizytę gen. Dwighta
Eisenhowera, którego po ruinach Warszawy oprowadza gen. Marian Spychalski (odbitki archiwalne
Centralnej Agencji Fotograﬁcznej?). Dwa pozostałe zdjęcia zbiorowe, z Marianem Spychalskim w mundurze marszałkowskim. Jedno z nich niezidentyﬁkowane o wym. 18 x 24 cm autorstwa J. Ziółkowskiego (po 1970), drugie z okazji X-lecia NRD (dat. 1962 – sic!) w passe-partout (12 x 18 cm). Listy
w brudnopisie na papierze z nadrukiem imiennym właściciela. Stan dobry.

56. [Autografy uczestników Konkursu Chopinowskiego] – Program VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina: Warszawa
22 luty – 13 marzec 1960. Warszawa 1960. Tow. im. Fryderyka Chopina. Biuro
Wykonawcze Komitetu Roku Chopinowskiego 1960 (Poznań: Zakł. Graf. im.
M. Kasprzaka), s. [200], fot., ilustr, 20 cm, opr. ppł. wyd.
60,Program Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w roku jubileuszowym Chopinowskim ustanowionym z okazji 150-lecia urodzin kompozytora. Zawiera m.in. 86 biogramów uczestników z ich
wizerunkami. Pięć autografów uczestników konkursu, w tym jeden laureata. Drobne otarcia narożników,
zażółcenia okł., poza tym stan dobry.
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57. [Konstytucja 3 Maja] – Nalepka okienna z Orłem i napisem „3 Maja”
i „TSL”.
120,Karta o wym. 19,0 x 14,5 cm. Sygn. „AP” (Antoni Procajłowicz), wydana przez Towarzystwo Szkół
Ludowych, działające głównie na terenie Małopolski. Stan dobry.

58. [Reforma rolna w Królestwie Polskim] – „W pamiat 50-ti-lietia kriestjanskich
reform”: 50 – 19 II 1864 – 1914. Sostawił A.Ł. Zariazin. Litograﬁa P. Zarrin.
St. Peterburg 1914. Izd. Ziemskago Otdieła M-wa Wn. Dieł, tabl. kolor., 67,0 x
47,0 cm.
200,Plakat propagandowy opublikowany przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z okazji 50-lecia
reformy włościańskiej (uwłaszczeniowej) w Królestwie Polskim. 19 lutego (2 marca) 1864 r. wydano
ukaz carski „O urządzeniu włościan w Królestwie Polskim”. Plakat zawiera informację o reformie
agrarnej Mikołaja II z 14 VI 1910 r. W części górnej dwugłowy orzeł rosyjski okalający portrety carów
Aleksandra II i Mikołaja II, w części środkowej wizerunek następcy tronu cesarzewicza Aleksego.
U dołu w narożnikach sceny przyjęcia polskiej deputacji włościańskiej w St. Petersburgu i Carskim Siole (m.in. z hołdem dla cara za przekazane im łaski). W tytule plakatu, jak i w cytowanych
słowach cesarza Aleksandra II brak informacji o Królestwie Polskim, znajduje się ona w tytułach obrazków hołdowniczych w języku rosyjskim i polskim. Ślady składania, naderwania podklejone w części
środkowej i drobne przy krawędzi poza ramką. Zagięcia oraz odbarwienia (po zalaniu lub wyjęciu
z ramek) w narożnikach poza tekstem. Bardzo rzadkie.

59. [Książę Zdzisław Lubomirski prezydentem Warszawy] – „Radzie Miasta
Warszawy Rada Miasta Krakowa cześć i pozdrowienie!” Kraków 1916; 49,0 x
68,0 cm.
180,Tekst uroczystej uchwały Rady Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, datowany „Na ratuszu
krakowskim dnia 22 lipca 1916 roku”, z okazji pierwszego posiedzenia Rady Miasta Warszawy (wybory do samorządu warszawskiego, zorganizowane za zgodą władz niemieckich, odbyły się 16 lipca
1916 r., a prezydentem miasta został książę Zdzisław Lubomirski). Przedarcia w miejscach składania,
stan dobry. Rzadkie.

60. [Piłsudski Józef] – „Kochany Pułkowniku. Po raz pierwszy w tej wojnie światowej
dzisiaj w miastach naszych, publicznie z ust przedstawicieli armii wielkich narodów
– padają zapomniane po za Polską słowa: Niepodległość Polski, Rząd Polski,
Wojsko Polskie...” Kraków 5 XI [1916] b.w., k. [1], 22,0 x 16,0 cm.
150,List byłego Komendanta I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego do podkomendnego,
płk. Edwarda Rydza-Śmigłego. Pismo powstało już po akcie z dn. 5 XI 1916 r. (deklaracji Austrii
i Niemiec w sprawie utworzenia niezależnego państwa polskiego z ziem zaboru rosyjskiego). Stan
bardzo dobry.
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60. List otwarty J. Piłsudskiego. 1916.

73. Fikcyjny zamach na J. Piłsudskiego. 1931.

69. Rok 1920. Pożar mostów podczas walk o Grodno.
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86. Stan wojenny. Plakat. 1982.

87. List M. Bułhakowa do Stalina.

82. Witkacy. Wariat i zakonnica. 1972.

80. „Towarzyszu Mao, wspaniały liderze”.
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61. [Wskrzeszenie Państwa Polskiego] – „Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie. […] Kościuszko pod Racławicami. Obraz historyczny […]”. Kraków
1916; 36,0 x 24,5 cm.
100,Druk „Czasu” w Krakowie. Aﬁsz informujący o odbywającym się 12 listopada 1916 r. uroczystym
przedstawieniu „ku uczczeniu historycznej daty zapowiedzi wskrzeszenia Państwa Polskiego”.
W programie: „Boże coś Polskę”; wiersz K. Przerwy-Tetmajera „Na dzień 5 listop. 1916 r.” oraz obraz
historyczny „Kościuszko pod Racławicami” (w roli Kościuszki Ludwik Solski; bitwa racławicka układu
Wojciecha Kossaka). Po konserwacji, zdublowany na bibułce.

62. [Straż Obywatelska] – „Obywatele! Prezydyum m. Krakowa […] zdołało doprowadzić do zorganizowania honorowej straży obywatelskiej […].” Kraków 1918;
94,0 x 63,0 cm.
150,Aﬁsz datowany „Kraków, dnia 13. lutego 1918 r.”, podpisany przez: „Prezydyum stoł. król. miasta
Krakowa: Jan Kanty Federowicz, Józef Sare, Karol Rolle”. Dotyczy powstania Straży Obywatelskiej
w Krakowie, w celu zapewnienia porządku w mieście po rozruchach związanych z zawarciem traktatu
brzeskiego i ﬁasku nadziei na odbudowanie Polski. W tekście m.in. wzmianka, iż: „Straż obywatelska zaopatrzona będzie w odznaki o barwach narodowych”. Po konserwacji, zdublowany na bibułce
(miejsca składania wzmocnione, ubytki uzupełnione).

63. [Godzina policyjna] – „Obywatele, Rodzice i Opiekunowie! […] Dopóki nie wróci
spokój – Straż Obywatelska wzywa Was do niewypuszczania dzieci na ulicę […].”
Kraków 1918; 95,5 x 63,0 cm.
150,Aﬁsz datowany „Kraków, 15 lutego 1918 r.”; podpisany przez Komendę Straży Obywatelskiej w Krakowie, dotyczący godziny policyjnej dla dzieci; Drukarnia Literacka w Krakowie. Po konserwacji (ubytki
uzupełnione, miejsce składania wzmocnione).

64. [Kadry Wojska Polskiego] – „Wezwanie! Do wszystkich organizacji wojskowych.
Żołnierze! Obywatele!” Kraków b.r. (1918); 94,0 x 63,0 cm.
240,Aﬁsz podpisany przez „Prezydyum Komisyi Likwidacyjnej: Daszyński. Skarbek. Tertil. Witos.”, dotyczący powstania „kadr wojska polskiego” pod dowództwem brygadiera Bolesława Roi. Po konserwacji
(zdublowany na bibułce, miejsca składania wzmocnione, nieznaczne ubytki uzupełnione).

65. [Wilno, Żeligowski] – „Do Żołnierzy Polskich. List 28. Czy ma się zjawić nowy
Żeligowski?”. Maj 1921 r. 1 karta o wymiarach 31,5 x 23,0 cm.
100,Odezwa wojskowych litewskich o poglądach socjalistycznych, piętnująca polskie wojska stacjonujące
w części Litwy (z Wilnem). Mowa o walkach Litwinów o granice w latach 1919-1920 oraz o wkroczeniu
wojsk polskich pod dowództwem gen. Żeligowskiego do Wilna. Zawiera ostrzeżenie „braci żołnierzy”
polskich, że szykuje się kolejna prowokacja pod wodzą „obszarników i imperialistów” i nawoływanie
do buntu. Ślad składania, naderwania i postrzępienia brzegów.

66. „Na sprowadzenie zwłok Henryka Sienkiewicza z ziemi szwajcarskiej do
polskiej”. Lwów 1924; k. [2], 25,0 x 17,5 cm.
60,Wiersz Stanisława Rossowskiego (1861-1940), poety i pisarza lwowskiego, napisany dla uczczenia
sprowadzenia zwłok Henryka Sienkiewicza ze Szwajcarii do Polski. Utwór wygłoszony został 26 października 1924 r. w Teatrze Wielkim we Lwowie przez aktora i reżysera Czesława Krzyżanowskiego
(1880-1944). Druk Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich we Lwowie. Drobne zagniecenia i zabrudzenia, stan dobry.

67. Zagórski Włodzimierz, gen. bryg. List gończy. Dodatek do Gazety Śledczej
L. 996, poz. I. Warszawa, dn. 29 sierpnia 1927 r. Drukarnia Policyjna, Długa 38.
L. 181, druk o wym. 31,5 x 23,0 cm.
90,-
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List gończy wystawiony za oskarżonym o dezercję Włodzimierzem Zagórskim (1882-po 6 sierpnia
1927), oﬁcerem wywiadu wojsk Austro-Węgier, następnie walczącym w Legionach i na froncie wojny
polsko-bolszewickiej. Na początku lat 20. XX w. Zagórski jako szef Departamentu IV Żeglugi Powietrznej
Ministerstwa Spraw Wojskowych i współpracownik Sikorskiego prowadził szeroko zakrojone zakupy,
rozbudowując polskie lotnictwo wojskowe. Jego działania budziły wiele kontrowersji, a samego Zagórskiego oskarżano o korupcję. Po zamachu majowym uwięziony jako przeciwnik Piłsudskiego, zaginął
w niewyjaśnionych okolicznościach 6 sierpnia 1927 r. Jego sprawa należy do największych zagadek
II Rzeczpospolitej. Ślady składania, naderwania i drobne ubytki papieru.

68. „Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem „Trzeźwość”. Mikołaj Skiba
wygłosi wykład n.t. Alkoholizm jako zagadnienie gospodarcze w Polsce”. Przemyśl,
1930; 49,5 x 35,0 cm.
80,Drukarnia Jana Łazora w Przemyślu. Aﬁsz zapraszający w dniu 3 czerwca 1930 r. do Magistratu na
wykład Mikołaja Skiby, aktywnego galicyjskiego działacza antyalkoholowego, autora wielu publikacji
(m.in. wydanej we Lwowie w 1932 r. książki „Alkoholizm jako zagadnienie gospodarcze w Polsce”).
Ślady składania, zabrudzenia, przedarcia.

69. „Rok 1920. Pożar mostów podczas walk o Grodno (zdjęcie z samolotu)” (na
odwrocie: „Szarża 1 Pułku Ułanów na baterię w 1831 r.”). Warszawa 1930; 37,5 x
54,5 cm.
100,Plansza z serii: „Ilustracja szkolna. Serja XV. Nr 246. Listopad 1930 r. Historia 43”, z reprodukcją
lotniczej fotograﬁi Jana Rysia (1889-1939?), cenionego fotografa okresu międzywojennego (autora
m.in. portretów Józefa Piłsudskiego, zdjęć z walk legionów oraz z bombardowań Warszawy we wrześniu 1939 r.). Na odwrocie plansza nr 245, z reprodukcją obrazu Wojciecha Kossaka. Druk „Prasa
Polska” Warszawa. Uszkodzenia i naderwania krawędzi.

70. „Wigilja na Syberji”. Kraków 1931; 37,0 x 53,5 cm.

60,-

Plansza z serii: „Ilustracja szkolna. Serja XXVI. Nr 358. Grudzień 1931 r. Reprodukcje artyst. 12”,
z reprodukcją obrazu Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Drukarnia
Narodowa w Krakowie. Po konserwacji, drobne ubytki pap. marginesu uzupełnione.

71. „Snycerstwo”. B.m., 1931; 37,5 x 36,5 cm.

120,-

Plansza z serii: „Ilustracja szkolna. Serja XIX. Nr 295. Marzec 1931 r. Reprodukcje artyst. 5”, z reprodukcją pracy Zoﬁi Stryjeńskiej (w skład cyklu wchodziły również przedstawienia ceramika, prządki
i tkacza). Drobne uszkodzenia i naderwania krawędzi (podklejone). Rzadkie – katalog wystawy Stryjeńskiej w MN w Krakowie nie notuje.

72. „Zaludnienie Polski z uwzględnieniem mniejszości narodowych według spisu
z dn. 9 grudnia 1931 r.”. Warszawa 1932; 76,5 x 53,5 cm.
400,Plansza z serii: „Ilustracja szkolna. Serja XXXVI. Nr 464. Grudzień 1932 r. Krajoznawstwo 146”.
Druk: „Chemigr. Zakł. „Helios” Kamocka i S-ka Warszawa”; projekt E. Manteuﬀel (Edward Manteuﬀel
(1908-1940), asystent E. Bartłomiejczyka, wybitnie uzdolniony i wszechstronny graﬁk, tworzący przede
wszystkim graﬁkę użytkową; zginął rozstrzelany w Starobielsku). Mapa II Rzeczpospolitej obrazowo
ukazująca zaludnienie (odrębnym kolorem zaznaczono ludność z językiem ojczystym niepolskim),
na osobnym diagramie ludność Warszawy. Po konserwacji (naderwania fachowo podklejone, drobne
ubytki uzupełnione).

73. [Piłsudski, zamach] – „Nowy Dziennik, nadzwyczajne wydanie dla informacji
o wyroku za zamach na Piłsudskiego”. Kraków, 16 lutego 1931 r. 1 karta o wym.
27,5 x 21,0 cm.
100,Mało znana w historii sprawa ﬁkcyjnego „zamachu” na Marszałka, spreparowanego przez polskie służby specjalne w 1930 r. Do organizacji PPS wprowadzono prowokatorów, którzy przygo-
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towywali zamach, w porę udaremniony przez służby. Po „wykryciu” spisku zasądzono wyroki po
roku więzienia oraz wyroki uniewinniające. Niewielkie przebarwienia i ślady składania, stan dobry.
Rzadkie.

74. [Telegram patriotyczny] – Telegram z portretem Tadeusza Kościuszki i Orłem,
z nadrukiem „Niech żyje Para Młoda”. 1935 r.
80,Karta pap. o wym. 19,0 x 26,5 cm. Stempel: „Stronnictwo Narodowe, Koło w Puszczykowie”. Dedykacja odręczna z 30 kwietnia 1935 r. Typowy patriotyczny blankiet telegramu wydawanego w okresie
międzywojennym. Stan dobry.

75. [Telegram patriotyczny] – Telegram z godłem II RP oraz z widokiem kopalni
i portu, z napisem „Ziemia i Morze polskie was wita”. 1935 r.
80,Karta o wym. 21 x 26,5 cm. Sygn. „Fr. Pilczek”, Poznań. Odręcznie wypełnione życzenia dla druhny
naczelniczki Anny Kaźmierczakowej z 1935 r. Stan dobry.

76. [Zbaraż] – Uroczysty „Wieczór Kościuszkowski” z popisem gimnastycznym.
Zbaraż 1936. Tow. Gimnastyczne „Sokół”, 61,5 x 42,5 cm.
150,Program uroczystości rocznicowej ku czci Tadeusza Kościuszki w dniu 22 II 1936 r. w Zbarażu, organizowanej przez miejscowy oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zawiera 10 punktów programu
(utwory muzyczne, deklamacje, pieśni i tańce oraz ćwiczenia gimnastyczne). Ślady składania, drobne
naddarcia i podklejenia oraz dopisek w tekście programu, poza tym stan dobry.

77. [Rząd Tymczasowy] – Rzeczpospolita Polska. Odezwa Rządu Tymczasowego
Rzeczypospolitej Polskiej do ludności na terenach nowowyzwolonych spod
niemieckiej okupacji. Lublin, 1945; 30,0 x 24,0 cm.
80,Druk: Pierwsza Drukarnia Państwowa w Lublinie. Odezwa, datowana „Lublin, 17 stycznia 1945 r.”,
podpisana przez Prezesa Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Rzeczypospolitej Edwarda Osóbkę-Morawskiego oraz Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta. Dotyczy osiągnięć Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, zawiera informacje o powstaniu Tymczasowego Rządu RP
oraz wezwania do dalszej walki o wyzwolenie Ojczyzny. Dużą część tekstu poświęcono działalności
„antynarodowych żywiołów z AK i NSZ” (m.in. o awanturniczym powstaniu w Warszawie, wywołanym
na rozkaz reakcyjnych wodzirejów emigracyjnych). Zagniecenia, zażółcenie pap.

78. [Odbudowa stolicy] – „Teatr Polskiej Jednostki Wojskowej … wystawia rewię
żołnierską p.t. „Piórem i bagnetem” Humor! Śpiew! Tańce!”. [Toruń] 2 i 3 IV 1945 r.,
b.w., 28,0 x 20,0 cm, opr. ramka współcz. 22,0 x 24,0 cm.
150,Aﬁsz przedstawienia teatralnego w kinoteatrze „Wisła” przy ul. Warszawskiej (dawne kino „Mars”)
w Toruniu. Zawiera cennik i obsadę przedstawienia, z którego dochód przeznaczono na odbudowę
stolicy. Ślady składania, zagniecenia, zabrudzenia. Stan ogólny dobry.

79. [Wybory na Węgrzech] – Węgierski Ludowy Front Niepodległości. Budapest
(Budapeszt), b.r. (lata 50. XX w.); 81,0 x 56,0 cm.
200,Plakat propagandowy z okresu socrealizmu, wzywający do głosowania na Węgierski Ludowy Front
Niepodległości. Sygnowany, zaprojektowany przez György Päla (1906-1986), węgierskiego autora
plakatów, czynnego od 1927 r., w okresie międzywojennym specjalizującego w plakacie reklamowym.
W latach 50. XX w. Päl tworzył liczne plakaty propagandowe, popierające nową władzę. Ślady składania, drobne zagniecenia, stan dobry.

80. [Mao Tse-tung] – Towarzyszu Mao, wspaniały liderze Komunistycznej Partii Chin,
żyj długo! B.m., b.r. (Chiny, lata 60. XX w.); 77,0 x 49,5 cm.
240,-
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Chiński plakat propagandowy z wizerunkiem przywódcy ChRL, Mao Zedonga (1893-1976), na tle
czerwonego sztandaru, u jego stóp rozentuzjazmowany tłum z czerwonymi książeczkami (napisy
w języku chińskim). Drobne zabrudzenia i uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry.

81. „Codzienne posiłki dla dorosłego i dziecka”. Warszawa 1961; 68,0 x
96,0 cm.
80,Plakat propagujący zasady zdrowego żywienia, ukazujący wzorowe menu dla dorosłego, pracującego
ciężko mężczyzny oraz 10-letniego dziecka. Opracowany przez dr Z. Bielińską, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Zakładu Oświaty Sanitarnej, PZWL; drukarnia im. Rewolucji
Październikowej w Warszawie, opracowanie graﬁczne M. Guszkowska. Drobne uszkodzenia krawędzi
(częściowo podklejone), stan dobry.

82. [Witkacy] – „Teatr Studencki Relaks. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Wariat
i zakonnica. Reżyseria Szczepan Nowak”. B.m. (Warszawa), b.r. (1972); 42,0 x
21,0 cm.
100,Plakat sygnowany: „S. Roguski”. Plakat do sztuki S. I. Witkiewicza „Wariat i zakonnica”, wystawionej przez Teatr Studencki „Relax” (działający przy warszawskim AWF); kostiumy: Zoﬁa Rodakiewicz-Schmidt; scenograﬁa: Sławomir Roguski. Premiera 15.II.1972 r. Na odwrocie stemple Klubu ZSP przy
AWF. Naderwania krawędzi, drobne uszkodzenia.

83. [Plakat] – Beksiński Zdzisław. Malarstwo. Katowice [1973]. ZGK, 69,5 x
33,0 cm.
40,Plakat wystawy malarstwa Zdzisława Beksińskiego w Galerii Malarstwa PSP-ZPAP przy współudziale
Klubu Związków i Stowarzyszeń Twórczych w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 37. Na plakacie
reprodukcja obrazu artysty. Nakład 100 egz. Ślady składania, poza tym stan dobry.

84. [Plakat] – Duda-Gracz Jerzy. Malarstwo. Katowice [1973]. ZGK, 69,5 x
33,0 cm.
40,Plakat wystawy malarstwa Jerzego Dudy-Gracza w Galerii Malarstwa PSP-ZPAP przy współudziale
Klubu Związków i Stowarzyszeń Twórczych w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 37. Na plakacie
reprodukcja obrazu artysty. Nakład 100 egz. Ślady składania, zagniecenia i drobne naderwania krawędzi, poza tym stan dobry.

85. [Reglamentacja towarów w PRL] – Zbiór 11 kartek żywnościowych. Polska,
1981 r.
120,Wym. 11,5 x 10,4 oraz 10,5 x 8,5 cm. Kartki rożnego koloru, z oznaczeniem A, B, C, D, E, F, P,
R. Litera wskazywała, z jakiego resortu jest pobierający w sklepie reglamentowane towary: cukier,
mąkę, mięso (osobne kartki mieli robotnicy, a inne milicjanci czy urzędnicy państwowi itp.). Kartki nie
użyte w handlu. System kartek zniesiono dopiero w 1985 r. Symbol kłopotów aprowizacyjnych PRL.
Stan dobry.

86. [Stan wojenny] – „L’ordre regne en Pologne” (Porządek panuje w Polsce). B.m.,
1982; 59,4 x 39,4 cm.
360,Plakat polityczny sygnowany: „Lebenstein 13 I 82”, wydany we Francji w okresie stanu wojennego.
Autorem projektu jest Jan Lebenstein. Plakat czarno-biały; ogromna wrona w czarnych okularach
i czapce generalskiej (nawiązanie do WRON-u i gen. Jaruzelskiego) siedzi na dachu chałupy krytej
słomą. Przed domem leżą trumny, po lewej stronie zabudowania fabryki (na murze napis: „greve
passive”), po stronie prawej zasieki i wieża strażnicza. U góry kompozycji tytuł. Wymowa plakatu nawiązuje do znanej ryciny J. Grandvilla wydanej we Francji w 1831 r., po stłumieniu przez Rosjan
powstania listopadowego, ukazującej Kozaka na tle zgliszcz, szubienic i trupów polskich żołnierzy,
z podpisem „L’ordre regne a Varsovie”(„Porządek panuje w Warszawie”). Naderwany, po fachowej
konserwacji, poza tym stan dobry.
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87. „Do Towarzysza Stalina od dramaturga i reżysera MChAT ZSRR Michała
Bułhakowa.” B.m., b.r. [po 1987 r.?], 30,0 x 20,7 cm.
120,Język polski. Tekst słynnego listu rosyjskiego pisarza i dramaturga Michała Bułhakowa (1891-1940) do
Józefa Stalina (tu dat.: „10 czerwca 1943 r.” – w rzeczywistości opisywane wydarzenia miały miejsce
w 1934 r.), dotyczący odmowy przyznania paszportu pisarzowi i jego żonie, z prośbą o interwencję.
Był to kolejny list Bułhakowa do władz ZSRR w sprawie zgody na wyjazd, pozostający bez odpowiedzi
(listy te opublikowano po raz pierwszy dopiero w 1987 r.). Drobny ubytek prawego, górnego narożnika,
ślad składania, drobne zabrudzenie.

NUTY
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88. Barański Franciszek. Czas do boju czas! Pieśni żołnierskie. Układ na fortepian
z tekstem podłożonym. Lwów – Warszawa [ok. 1920]. Księgarnia Polska B. Połonieckiego, s. VIII, 80, 11 x 16 cm, opr. pł. wyd. tłocz., obcięcia kart barwione.
60,Zawiera 64 utwory o charakterze patriotycznym. Pieśni i piosenki żołnierskie z nutami na fortepian w aranżacji i transkrypcji Franciszka Barańskiego, nauczyciela muzyki i śpiewu. Na przednim
licu w ramce tytuł tłoczony złotem i srebrny Orzeł Zygmuntowski. Drobne przebarwienia, poza tym
stan dobry.

89. Bogusławski Antoni. Kolendy żołnierskie. Warszawa 1924. Drukarnia Ministerstwa Spraw Wojskowych, s. 22, 24,5 cm, opr. wyd. karton.
30,Zbiór sześciu kolęd wraz z rozpisaniem na role i propozycją ich wystawienia. Ilustracje Karola Koźmińskiego, warszawskiego graﬁka i ilustratora. Okładkę projektował J. Zasiecki. Egzemplarz częściowo
nierozcięty. Stan dobry, lekkie naderwanie brzegów oprawy.

90. Chopin Frédéric. Oeuvres de piano. Édition de Jean Kleczyński. Revue et corrigée d’aprés les premieres autorités pédagogiques et artistiques par Rodolphe
Strobl. Vol. VI. Nocturnes. Varsovie (Warszawa), Cracovie (Kraków) b.r. (po 1912),
Gebethner & Wolﬀ, s. 87, 30,5 cm, opr. pł. ze złoc. tyt. na licu i grzbiecie oraz
wklejonym portretem Chopina.
120,Nokturny Fryderyka Chopina opracowane przez Jana Kleczyńskiego (1837-1895), pianistę, kompozytora, krytyka muzycznego, wybitnego badacza twórczości Chopina. Redakcja Rudolfa Strobla
(1831-1915), pianisty i pedagoga, dyrektora Warszawskiego Instytutu Muzycznego. Otarcia i zabrudzenia oprawy, stan dobry.

91. Dietrich Maurice. Polka élégante. Pour le piano-forte, op 28. Varsovie [Warszawa,
po 1860]. G. Sennewald. Lith. H. Hirszel, s. [5], nuty, 33 cm, opr. brosz.
400,Polka na fortepian autorstwa Maurycego Dietricha (1816-1887), polskiego kompozytora i pianisty, rodem z Saksonii, osiadłego w Łomży, a następnie w Warszawie. W sztycharni A. Płacheckiego. Utwór
dedykowany Elizie (Elżbiecie) z hr. Tyszkiewiczów Ślizień (1834-?), znanej z zamiłowania do skocznych
tańców, z którą kompozytora, pomimo istotnej różnicy wieku, łączyła zażyła znajomość, a nawet ﬂirt.
Zbrązowienia i lekkie ślady po zalaniu na marginesach kart, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie,
nieodnotowane w obszernej bibliograﬁi utworów artysty.

92. Kagan Jakub. Twe smutne oczy! Tango z rewji „Perskiego Oka”; słowa Andrzeja
Własta [właśc. Gustaw Baumritter]. Warszawa [1928]. Gebethner i Wolﬀ. Lit.
J.F. Konarzewski i J. Mękarski, s. 3, okł. ilustr., 34 cm, oryg. okł. brosz.
80,-
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91. Maurycy Dietrich. Polka. 1860.

97. M. Hemar. Zanim zdradzisz mnie. 1930.

96. Tango. Warszawa 1924.

99. Przebój „Morskiego Oka”. 1930.
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Tango na głos i fortepian. Na tylnej okł.: Ostatnie nowości, pierwszy utwór „Deszcz jesienny”, a ostatni:
„Cała przyjemność po mojej stronie”. Zagięcie dolnej krawędzi i przykurzenia na obrzeżach, poza
tym stan dobry.

93. Karasiński Zygmunt. Tylko jedno słowo kocham. Słowa Andrzej Włast. Wyd. 2.
Warszawa [1930]. Gebethner i Wolﬀ, s. [3], ilustr., 34 cm, oryg. brosz. wyd. 60,Tango z akompaniamentem fortepianu. Piękna piosenka z rewii „Parada Gwiazd” w teatrze „Morskie
Oko”, wykonywana przez Verę Bobrowską. Na tylnej okł.: Ostatnie nowości, pierwszy utwór „Marzenie”,
a ostatni „Lucy”. Ślad po zalaniu na obrzeżach, poza tym stan dobry.

94. [Kątski Antoni]. Kontski Antoine. Valse: op. 151. Pour le piano. Varsovie
[Warszawa ok. 1866]. R. Friedlein, s. 11, nuty, 34 cm.
150,Walc na fortepian autorstwa Antoniego Kątskiego (1817-1899), kompozytora i pianisty czynnego m.in.
w St. Petersburgu, Londynie i USA, autora ponad 400 wirtuozowskich utworów fortepianowych. Dedykowane Elisabeth hr. de Hatzfeld (1839-1914), wkrótce ks. Carolath-Beuthen, znanej z późniejszego
skandalu z Herbertem v. Bismarck. Zbrązowienia i gdzieniegdzie ślady po zalaniu, poza tym stan dobry.

95. Petersburski Jerzy. Przebacz! Tango; słowa Andrzeja Własta. Warszawa 1931.
Wyd. A. Własta, s. [3], ilustr. okł. kolor, 34 cm, oryg. okł. brosz.
80,Wyd. 1. Tango na głos i fortepian z rewii „Milion złotych” w teatrze „Morskie Oko”. Z repertuaru St.
Nowickiej i E. Bodo. Partytura do słów „Są w miłości dwojga ludzi wzloty i upadki ...”. Na tylnej okł.:
Najpiękniejsze melodie sezonu, pierwszy utwór „To jest Paryż”, a ostatni „Twój uśmiech”. Drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry.

96. [Rogowski Ludomir Michał]. Rokita L. [pseud.]. Tango. Varsovie [Warszawa]
1924. Leon Idzikowski, s. 3, ilustr. kolor. na okł., 34 cm, oryg. okł. brosz.
80,Tango na fortepian ze sztuki „Zbuntowana” autorstwa Ludomira Michała Rogowskiego (1881-1954),
kompozytora i dyrygenta mieszkającego na stałe w Dubrowniku. Uszkodzenia narożników, poza tym
stan dobry.

97. Rosen Willy. Zanim zdradzisz mnie (Wenn du einmal dein Herz verschenkst...).
Tango; słowa Harrymana [Hemar Marian]. Warszawa – Ryga [1930]. J. Altschuler,
s. 3, ilustr., 34 cm, oryg. okł. wyd.
60,Tango niemieckiego kompozytora ze słowami Mariana Hemara („Nie chciej mnie zrozumieć źle ...”).
Wykonywane na głos i fortepian w scenach ﬁnałowych przedstawienia słynnego warszawskiego teatru
muzycznego „Qui Pro Quo”. Na tylnej okł.: Ostatnie nowości, pierwszy utwór „Broadway”, a ostatni
„Rendez-vous”. Lekkie naddarcie, poza tym stan dobry.

98. Schmidt-Gentner Willy. Ostatni liść (Einmal sagt man sich „Adieu“). Waltz; słowa
Harrymana [Hemar Marian]. Warszawa – Ryga 1929. J. Altschuler, s. 3, [1], okł.
ilustr. kolor., 34 cm, oryg. okł. brosz.
60,Piosenka niemieckiego kompozytora zaadoptowana dla potrzeb teatru „Qui Pro Quo” na głos i fortepian. Śpiewana przez Zoﬁę Terné do słów Mariana Hemara „Po co była wiosna pełna łask?”. Na
tylnej okł.: Ostatnie nowości, pierwszy utwór „Sonny boy”, a ostatni „Kiedy znów zakwitną białe bzy”.
Drobne zaplamienia i ślady po zalaniu na krawędziach, poza tym stan dobry.

99. Stransky Otto. Santa Lucia. Tango; słowa Andrzeja Własta. Warszawa – Riga
1930. J. Altschuler, s. 3, [1], 34,5 cm, opr. brosz.
60,„Najpiękniejsze tango sezonu, wspaniały sukces St. Gruszczyńskiego w „Morskiem Oku”. Piosenka
niemiecka zaadaptowana przez Andrzeja Własta na głos (od słów: „Słońce dniem, a nocą gwiazd
ulewa ...”) i fortepian. Na tylnej okł.: Ostatnie nowości, pierwszy utwór „I nic więcej”, a ostatnie „Moje
słoneczko”. Niewielkie zagięcia na narożnikach, poza tym stan dobry.
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WIEK XVIII
100. [Polska] – „Pohlen, die Länge rechnet man 200. Meilen, und die Breite 140…“.
E. Baecken. Ok. 1710 r.
360,Miedzioryt ręcznie kolorowany; 16,0 x 22,0 (pl. 20,0 x 30,0)
Mapa ziem dawnej Rzeczpospolitej od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Na bocznych marginesach kartusze herbowe (m.in. z herbami Polski i Litwy), tytuł po niemiecku i francusku na wstędze
wzdłuż górnego marginesu. Rycina sygnowana na płycie, jej autorem jest rytownik i wydawca działający w Augsburgu Elias Baecken (1679-1747). Pochodzi z atlasu wydanego w Augsburgu ok. 1710 r.
Niewielkie zażółcenia marginesów, poza tym stan dobry.

101. [Polska] – „Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae. Nova et exacta Tabula
ad mentem Starovolcii (!) descripta.” J. B. Homann. 1739 r.
1500,Miedzioryt kolorowany; 48,5 x 55,0 (pl. 53,0 x 60,5)
Mapa opracowana i wydana przez jednego z najwybitniejszych niemieckich kartografów Johanna Baptistę Homanna (1664-1724), założyciela sławnej, najważniejszej ﬁrmy wydającej mapy w XVIII-wiecznych Niemczech. Mapa przedstawia ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w najobszerniejszych
granicach „od morza do morza”. W kartuszu tytułowym w pięciopolowej tarczy herby Polski i Litwy
oraz herb Wettynów króla Augusta II Mocnego. Nad draperią podtrzymywaną przez wojownika i putta
wizerunek trzech uli i walczących ze sobą dwóch rojów pszczół, symbolizujących walkę Stanisława
Leszczyńskiego z Augustem II Sasem, dwóch pretendentów do tronu polskiego. Przebarwienie pap.,
poza tym stan dobry.
Lit.: K. Kozica, Imago Poloniae, t. II, s. 51, poz. K17/4

102. [Litwa – część północno-wschodnia] - „Des Grossherzogthums Litauen nordwestlicher Theil Nro. 49”. F. J. Reilly. 1789-1791 r.
400,Miedzioryt kolorowany; 24,5 x 30,0 (rama 39,5 x 45,5 cm)
Mapa północno-wschodniej części Litwy. Jedna z czterech części mapy Litwy, pochodzącej ze słynnego
atlasu wydanego w Wiedniu w latach 1789-1791 przez Franza Johanna Josepha Reilly’ego (17661820) – austriackiego kartografa, pisarza i wydawcę. Mapa ozdobiona kartuszem zawierającym tytuł
w języku niemieckim. Mocna odbitka na grubym papierze. Stan bardzo dobry.

WIEK XIX
103. [Polska] – Osiecki Józef. Karta Polski i krajów ościennych ze szczegółowem
oznaczeniem kolei żelaznych, dróg bitych, rzek spławnych i zdrojowisk. Wyd. 3.
Wiedeń 1863. B.w. Litograﬁa 65,5 x 71,5 cm (kolorowana liniowo, rozkładana),
18,0 x 11,5 cm.
300,-
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100. E. Baecken. Mapa Polski. 1710.

104. Mapa Królestwa Polskiego. 1875.

119. Mapa. Gra towarzyska. 1921.
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Skala ok. 1:2.400.000. Mapa ziem polskich z zaznaczoną granicą przedrozbiorową z 1772 r. oraz
ze szlakami komunikacyjnymi. Ręcznie kolorowana liniowo. W prawym rogu mapa poboczna: Kolej
żelazna z Petersburga do Ostrowa i do Moskwy (11,0 x 9,5 cm). Podklejona płótnem, w 24 sekcjach.
Drobne przetarcia i zabrudzenia na obrzeżach, poza tym stan dobry.

104. [Polska] – Gotz Marcelli. Mappa gubernii Królestwa Polskiego. Z oznaczeniem
odległości na drogach żelaznych, bitych i zwyczajnych. Warszawa 1874 (cenzura
1875). Gebethner i Wolﬀ. Lit. W. Walkiewicz. Mapa 70,5 x 55,5 cm (litograﬁa
kolorowa, rozkładana), po złożeniu 18,0 x 12,0 cm, opr. pł. z epoki.
200,Skala ok. 1:1.008.000. Mapa administracyjno-komunikacyjna Królestwa Polskiego, z kolorowym oznaczeniem 10 guberni Królestwa Polskiego. Naklejona na płótno, w 20 sekcjach. Na przednim licu opr.
tyt. tłocz. złotem: „Mappa Polski”. Miejscami zbrązowienia i niewielkie otarcia opr. Stan ogólny dobry.

105. [Śląsk] – Handtke Friedrich. Karte der Provinz Schlesien [...] Glogau (Głogów)
[ok. 1874]. Druck und Verlag von Carl Flemming. Mapa naklejona na płótno, 82,5 x
51,5 cm (litograﬁa rozkł., kolor.), 18,5 x 12,5 cm, opr. pł.
180,Skala [ok.]: 1:510.000 (oryginalna w milach niemieckich). Mapa Śląska z odrębnymi mapkami okolic
Wrocławia, Legnicy, Głogowa, Nysy i Jeleniej Góry oraz danymi statystycznymi. Autorem mapy był
Friedrich Handtke (1815-1879), niemiecki kartograf, kierujący od 1838 r. działem kartograﬁcznym
największego głogowskiego wydawnictwa – Flemmings Verlag. Jego głównym dziełem był „Hand-Atlas des Preußisches Staates”. Opr.: ciemnoszare pł., na licu tłocz. Drobne przebarwienia, poza
tym stan bardzo dobry.

106. [Imperium Osmańskie] – Das Osmanische Reich in Europa mit einem Theile
desselben in Asien, nebst den angranzenden oesterreichischen und russischen
Gebieten in dem Stande vom Jahr 1828. München (Monachium) [1828]. Cotta’sche
Verlagsbuchhandlung. Mapa, 4 arkusze naklejone na płótnie, każdy 43,0 x 60,0 cm
(litograﬁe, rozkł.). Etui z epoki, kartonowe, 22,0 x 16,0 cm.
360,Skala [ok:] 1:1.000.000. Cztery pierwsze arkusze mapy Imperium Osmańskiego i sąsiadujących terenów
rosyjskich i austriackich. Dwa kolejne arkusze ukazały się w następnym roku. Litograﬁe wykonał Wenzel
Pobuda (1797-1847), wybitny niemiecki litograf i ilustrator czeskiego pochodzenia. Wydawnictwo Cotta,
działające od 1659 r. (obecnie pod nazwą Klett-Cotta) uznawane jest za jedną z najbardziej prestiżowych niemieckich oﬁcyn. Oferowane arkusze obejmują N 41°-48° E 36°-51°. Stan bardzo dobry.

107. [Niemcy i kraje ościenne] – Stülpnagel Friedrich von, Bär Johann Christoph.
Deutschland, Königr. der Niederlande, Königr. Belgien und die Schweiz nebst
Theilen der angränzenden Länder [...] Gotha 1861. Justus Perthes. Mapa naklejona na płótno 107,0 x 86,0 cm (miedzioryt rozkł., ręcznie kolor.), 22,0 x 14,5 cm,
opr. pł.
300,Skala [ok.] 1:2.250.000. Mapa Niemiec, Królestwa Niderlandów, Belgii, Szwajcarii i terytoriów przyległych (w tym ziem polskich po Królewiec, Warszawę, Radom, Kraków). Mapa przeznaczona dla
podróżnych, uwzględnia główne drogi, linie i stacje kolejowe, odległości między poszczególnymi miastami. W rogu mapa głównych dróg całej Europy. Wzorowana na mapach A. Stielera i D. M. Dieza,
została opracowana w słynnym Instytucie Geograﬁcznym Perthesa w Gotha. Opr.: zielone pł., z tłocz.
i złoc. na licach. Stan bardzo dobry.

WIEK XX
108. Bazewicz Józef Michał. Atlas geograﬁczny illustrowany Królestwa Polskiego.
Warszawa 1907. Wyd. J. M. Bazewicz, k. tyt. (chromolitograﬁa), s. [2], tabl. ryc.
85 (chromolitograﬁe, w tym 1 rozkł.), 118, [2], 30 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. i tyt.
na licu, tyt. także na grzbiecie.
3000,-
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Mapa Królestwa Polskiego oraz 84 ozdobne mapy powiatów, wykonane w chromolitograﬁi, w zakładzie lit. B.A. Bukatego. Mapom powiatów towarzyszą kolorowe widoki charakterystycznych miejsc
(pomniki, zabytkowe budynki, kościoły, pałace, ruiny zamków, widoki ogólne, pomniki przyrody) oraz
wizerunki strojów ludowych itp. Część tekstowa zawiera krótki opis historyczno-geograﬁczny powiatu
oraz indeks miejscowości. Oprawa wydawnicza płótno z tłoczonym złotem na licu secesyjnym wizerunkiem kobiety. Grzbiet pęknięty, przetarcia okładek, poza tym stan ogólny dobry. Komplet.

109. Romer Eugeniusz. Powszechny atlas geograﬁczny. Lwów – Warszawa 1925.
Książnica Atlas, s. IX, [2], tablic map 24, 29,5 cm, opr. wyd., ppł.
180,Atlas świata opracowany przez Eugeniusza Romera (1871-1954), wybitnego polskiego geografa i kartografa, uznawanego za twórcę nowoczesnej kartograﬁi polskiej, współzałożyciela wydawnictwa Książnica–Atlas. Zawiera 24 rozkładane mapy kolorowe. Na mapach ogólnogeograﬁcznych rzeźba terenu
przedstawiona za pomocą hipsometrii i batymetrii. Drobny ubytek pap. tylnej okł., poza tym stan dobry.

110. [Polska] – Atlas samochodowy Polski. Warszawa 1955. Ministerstwo Obrony
Narodowej. Wojskowe Zakłady Kartograﬁczne, s. 166, 25 cm, opr. pł.
150,Atlas samochodowy przygotowany przez MON i przeznaczony do użytku służbowego (egzemplarze
numerowane wydawane za kwitowanym odbiorem, oferowany nosi nr 7). Na jego bazie w 1958 r.
PPWK wydało „Atlas samochodowy Polski”. Zawiera: mapę administracyjną Polski (1:3.000.000), mapę
Polski z ważniejszymi połączeniami (1:3.000.000), mapę samochodową w 32 arkuszach (1:500.000),
mapę Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (1:200.000) oraz plany największych miast. Opr.: czarne
pł., na licu tłocz. i złoc. Stan bardzo dobry.

-----------------------111. [Polska] – Babirecki Jan. Mapa Rzeczypospolitej Polskiej, z przydaniem kart
oryentacyjnych trzech podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgu Wolnego Miasta
Krakowa (Polska w r. 1771). Wyd. 4. Kraków [ok. 1905]. Spółka Wydaw. Polska.
Zakład Kartograﬁczny G. Freytaga i Berndta w Wiedniu. Mapa 63,5 x 58,0 cm
(chromolitograﬁa, rozkładana), 16,5 x 10,0 cm, oryg. okł. brosz.
180,Skala ok. 1:3.000.000. Mapa Polski z r. 1771 z najdalszym zasięgiem granic, z wszystkimi ziemiami
kresów wschodnich. Zaznaczono granice przedrozbiorowych województw. U dołu pięć małych mapek
ukazujących Polskę w latach 1772-1815 i 1895 oraz mapka Wolnego Miasta Krakowa. Mapa podklejona
płótnem w 24 sekcjach. Nieaktualne pieczątki własnościowe, dolny margines przycięty, z widocznym
tylko fragmentem nazwisk drukarzy. Grzbiet reperowany taśmą klejącą, ślady otarć okładek, poza
tym stan mapy dobry.

112. [Polska] – Naake-Nakęski Kazimierz. Mapa Królestwa Polskiego. Z oznaczeniem
miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg bitych, traktów pocztowych i rzek dla użytku
rolnictwa, handlu, przemysłu i turyzmu. [Warszawa, przed 1914]. Wyd. Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego. Mapa litografowana 112,5 x 100,5 cm
(kolorowa, rozkładana), po złożeniu 21,5 x 15,0 cm, oryg. okł. brosz.
300,Skala 1:500 000. Z prawej strony mapy oraz w lewym dolnym rogu wyszczególniono 30 marszrut
w Królestwie Polskim, z oznaczeniem odległości w kilometrach i wiorstach. Legenda na doklejonych
trzech paskach papieru z odniesieniem do dróg kołowych i kolejowych. U góry tyt. ze znakiem Towarzystwa Automobilistów z koroną. Na okł. takiż sam znak tłocz. pierwotnie złotem. Mapa w 42 sekcjach,
podklejona pł. Niewielkie ślady po zalaniu, odbarwienia i zbrązowienia, głównie na obrzeżach. Otarcia
okł. i nadpęknięcia krawędzi grzbietu. Stan ogólny dobry. Mapa stanowiła dodatek (w kieszonce) do
atlasu samochodowego Królestwa Polskiego.

113. [Polska] –Babirecki Jan. Polska wieku XV. Warszawa b.r. Gebethner i Wolﬀ.
Litogr. Karola Kranikowskiego w Krakowie. Mapa 52,5 x 45,5 cm (kolorowa,
rozkładana), opr. pł., współcz. 17,5 x 11,5 cm.
80,-
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Skala ok.1:3.000.000. Wydana zapewne po 1918 r. w serii „Trzy mapy Polski”, ukazującej również
Rzeczpospolitą Polską XVII w. oraz ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Wcześniejsze wydanie
mapy stanowiło załącznik do książki Władysława Smoleńskiego, Dzieje narodu polskiego (wyd. 1:
1897, cz. 1). Mapy były wydawane również osobno w takich samych formatach, niekiedy w osobnych
okładkach. Nieaktualna pieczątka własnościowa na kartuszu, poza tym stan dobry.

114. [Polska] – Rzeczpospolita Polska i kraje ościenne. Warszawa 1922. Instytut
Wojskowo-Geograﬁczny. Mapa w litograﬁi 85,0 x 76,0 cm (kolorowa, rozkładana),
po złożeniu 21,5 x 15,5 cm.
120,Skala 1:1.500.000. Mapa administracyjno-polityczna Polski z zaznaczeniem rzeźby terenu. W lewym
dolnym rogu mapy wykaz ważniejszych miast Polski z podaną liczbą mieszkańców. Miejscami niewielkie
przebarwienia, poza tym stan dobry.

115. [Polska] – Wierzbowski Henryk. Rzeczpospolita Polska. Wrocław 1945. Wyd.
„Wiedza” (Państw. Zakł. Graf.). Mapa na arkuszu 61,5 x 66,0 cm (kolorowa,
rozkładana), teka pł. z szyldzikiem (34,5 x 35,0 cm).
100,Skala 1:1200.000. Mapa administracyjno-komunikacyjna powojennej Polski z nieustalonymi do końca granicami (Zaolzie w granicach Polski). Po konserwacji (ślady przetarcia w miejscu złożenia,
drobne zaplamienia). Teka współczesna z naklejonym na licu skórzanym szyldzikiem z napisem:
„Polska”. Stan dobry.

116. [Polska północna] – Mapa Polski samochodowa i stacji benzynowych ﬁrmy
Standard-Nobel. Cz. Północ. Warszawa – Gdańsk [ok. 1935]. Mapa 67,0 x 38,0 cm
(kolor., rozkł.), s. 3, 21 cm, oryg. okł. kart.
120,Mapa północnej części Polski z zaznaczonymi stacjami benzynowymi Standard – Nobel i wykazem
tychże. Na odwrocie plany miast: Gdyni, Bydgoszczy, Poznania, Warszawy i Łodzi. Stan dobry.

117. [Galicja] – A. Herrich. Fr. Barański. Mapa Galicyi. Lwów [ok. 1919]. Nakł. Księgarni Polskiej B. Połonieckiego. Litograﬁa i Druk Karola Flemminga i C. T. Wiskotta
A.-G. w Głogowie. Mapa 77,5 x 108,0 cm (litograﬁa kolorowa, rozkł.), 23 cm, oryg.
okł. brosz.
240,Skala 1:600.000. Wielobarwna mapa administracyjno-topograﬁczna i komunikacyjna druk. w Litograﬁi
Karola Flemminga i C. T. Wiskotta w Głogowie na zamówienie lwowskiej księgarni. Stanowi wierne
powtórzenie mapy niemieckiej. Zaznaczenia ołówkiem na mapie. Drobne defekty okł., miejscami nieznaczne przetarcia. Stan dobry.

118. [Europa – I wojna światowa] – Kettler J.I. Flemmings Übersichtskarte für den
europäischen Kriegsschauplatz (Flemmings Kriegskarten, nr 9). Berlin – Glogau
(Głogów) [1918]. Carl Flemminng Verlag. Mapa naklejona na płótno, 97,0 x
77,0 cm (rozkładana, kolor.), 21,0 x 13,0 cm, opr. pł.
240,Skala 1:5.000.000. Mapa komunikacyjno-polityczna Europy z zaznaczonymi twierdzami, fortyﬁkacjami miejskimi, liniami kolejowymi i portami wojennymi. Wydana w serii „Mapy wojenne Flemminga”,
które przygotowywał Julius Iwan Kettler (1852-1921), niemiecki statystyk, geograf, historyk, wydawca
i kartograf. Wydawnictwo Flemminga było największym zakładem wydawniczym w dziejach Głogowa,
działało w latach 1834-1931. Miejscami przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

119. [Mapa Polski] – Gra towarzyska. Kraków [po 1921]. Lit.(ograﬁa) W. Krzepowski.
Mapa 67,5 x 47,5 cm (kolorowa, rozkładana), 24,0 x 18,0 cm.
120,Gra pod tytułem: „Poznaj miasta Polski”. Składa się z mapy Polski w granicach po pokoju ryskim
z 1921 r., z pasami sztucznej sieci komunikacyjnej, biegnącej od Warszawy w różnych kierunkach
kraju. Zaznaczono na niej większe i mniejsze miasta (np. Grodno, Łomża, Suwałki czy Zakopane)
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z przypisaniem każdemu określonej liczby punktów (od 8 do 300). Dolną część arkusza zajmuje prostokąt (15,5 x 41,5 cm) z kwadratami do wycięcia (3,5 x 3,5 cm) z kolorowymi symbolami i nazwami
48 miast Polski do ustawiania w zaznaczonych miejscach na mapie oraz zdobywania określonej liczby
punktów. Ślady składania, przetarcia w miejscach złożenia i podklejenia oraz drobne nadarcia. Mapy
i plany W. Krzepowskiego sprzed 1914 r. odznaczały się żywymi barwami, tu nieco wyblakłe z powodu
słabej jakości druku w pierwszych latach niepodległości. Stan dobry.
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120. [Kraków] – „Cracovia”. H. Schedel. 1493 r.

3400,-

Drzeworyt kolorowany; 25,0 x 53,0 (pl. 45,5 x 62,5)
Najstarsze graﬁczne przedstawienie miasta, wraz z zaznaczonymi odrębnymi częściami: Kazimierzem
i Kleparzem. Nad ryciną tekst łaciński. Na odwrocie życiorys św. Stanisława (z niewielkim wizerunkiem
świętego w drzeworycie) i początek opisu Krakowa („De Cracovia urbe regia Sarmacie”), obok strona
z połową widoku Lubeki wraz z opisem. Karta z „Kroniki Świata”, autorstwa niemieckiego historyka
Hartmanna Schedla (1440-1514), wydanej w Norymberdze w oﬁcynie Antoniego Kobergera. Prócz
widoku Krakowa kronika zawierała kilkadziesiąt panoram miast, w tym także Wrocławia i Nysy. Rycina
po fachowej konserwacji, stan dobry.

121. [Lwów] – „Lwów”. Ryt. J. Pieniążek. 1927 r.

240,-

Akwaforta; 14,5 x 9,5 (pl. 24,5 x 17,0)
Rycina przedstawia widok ze Starego Miasta na Cerkiew Wołoską z wieżą Korniakta we Lwowie.
Sygnowana na płycie „Lwów 1926”; poniżej kompozycji sygnatura i tytuł ołówkiem. Józef Pieniążek
(1888-1953), uczeń L. Wyczółkowskiego i J. Pankiewicza. Od 1925 r. z inspiracji L. Wyczółkowskiego
utrwalał w swych pracach piękno zabytków Małopolski, Podhala i Kresów Wschodnich. Stan bardzo
dobry.

122. [Lwów] – „C.k. woyskowy zakład pływania we Lwowie”. Rys. i lit. K. Auer.
1837 r.
240,Litograﬁa; 16,5 x 23,5 cm (pl. 25,0 x 33,0)
Przedstawienie ukazujące zakład pływania i jego otoczenie wraz z jeżdżącymi konno i licznymi spacerowiczami. Widok rysowany i litografowany przez Karola Auera (ok. 1818 – po 1858), graﬁka pochodzenia czeskiego, pracującego we Lwowie, współpracującego z zakładem Piotra Pillera. Auer jest
m.in. autorem serii graﬁk przedstawiających zabytki Galicji, ujętych w album „Galicja w obrazach”.
Przedarcie podklejone, drobne zabrudzenia, nieaktualne pieczątki własnościowe, stan dobry.
Lit.: M. Opałek, Litograﬁa lwowska, Wrocław 1958

123. [Łohojsk] – „Łohojsk (G. Mińska)”. Wg rys. N. Ordy. 1877 r.

300,-

Litograﬁa na tincie; 19,5 x 28,0 (pl. 30,0 x 41,5)
Widok klasycystycznego pałacu Tyszkiewiczów w Łohojsku, wzniesionego na początku XIX w., słynnego m.in. dzięki wspaniałej bibliotece i kolekcji dzieł sztuki należącej do braci – Konstantego i Eustachego Tyszkiewiczów. Poniżej historia Łohojska po polsku i francusku (w chwili powstania ryciny
dobra należały do hrabiego Oskara Tyszkiewicza, syna Konstantego) oraz sygnatury. Litograﬁa pochodzi z pomnikowego dzieła Napoleona Ordy „Album widoków historycznych Polski” (seria 4), odbita
przez Alojzego Misierowicza w słynnym warszawskim zakładzie litograﬁcznym Maksymiliana Fajansa.
Znaczne przedarcie szerokiego marginesu (nieznacznie zachodzące na graﬁkę), drobne uszkodzenia
i zabrudzenia marginesów, dolny margines nieznacznie przycięty. Rzadkie.
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124. G. Braun, F. Hogenberg. Widok Łowicza. 1617.

125. G. Braun, F. Hogenberg. Widok Zamościa. 1617.
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124. [Łowicz] – „Lovicensis Civitas quae est Archiepiscopa Gnesnensis residentia in
Masovia”. G. Braun, F. Hogenberg. 1617 r.
2400,Miedzioryt kolorowany; 32,5 x 49,0 (pl. 39,5 x 52,0)
Rozległa panorama miasta nad Bzurą, z zaznaczeniem najważniejszych budowli – zamku, ratusza,
kościołów. Widok z czasów największej świetności miasta, pełniącego rolę rezydencji arcybiskupów
gnieźnieńskich i prymasów Polski (w okresie bezkrólewia było zatem drugą stolicą kraju). Na tle nieba
tytuł na wstędze oraz herby – Ciołek i herb miasta. Rycina pochodzi ze słynnego atlasu miast świata
„Civitates Orbis Terrarum”, wydawanego w Kolonii w latach 1572-1617. Stan bardzo dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 218, poz. K 103/2

125. [Zamość] – „Zamoscium. Nova Poloniae civitas a magniﬁ co eius regni Cancellario
a fundamentis exstructa”. G. Braun, F. Hogenberg. 1617 r.
2400,Miedzioryt kolorowany; 35,0 x 46,0 (pl. 43,0 x 54,5)
Widok z lotu ptaka ufortyﬁkowanego miasta, założonego w 1580 r. przez Jana Zamoyskiego, kanclerza
i hetmana wielkiego koronnego, wybitnego mecenasa nauki i sztuki. Zamość, zbudowany na regularnym
planie o układzie osiowym, z pałacem, gmachem akademii, kamienicami, ratuszem i kolegiatą, należy
dzisiaj do najważniejszych w skali europejskiej zabytków renesansowych założeń urbanistycznych.
Z atlasu G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum”, Kolonia 1617 r. (t.6). Na odwrocie
tekst francuski. Ślad składania pośrodku, poza tym stan bardzo dobry.
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PORTRETY. SCENY HISTORYCZNE. UBIORY
126. [Katarzyna Jagiellonka i Jan III Waza] – Nagrobki królewskie w katedrze
w Uppsali. Ryt. E. Reitz. 1695 r.
400,Dwa miedzioryty na jednej karcie; każdy 25,5 x 16,0 (oba 27,0 x 34,0 w świetle oprawy)
Dwie ryciny ukazujące nagrobki króla Szwecji Jana III Wazy (1537-1592) oraz jego żony Katarzyny
Jagiellonki (1526-1583), najmłodszej córki Zygmunta Starego i Bony Sforzy, matki króla Zygmunta
III Wazy. Uwagę zwraca wystawność nagrobka królowej, ozdobionego m.in. herbami Polski i Litwy.
Nagrobek jej męża ukazany na graﬁce jest dużo skromniejszy (monument zamówiony u gdańskiego
rzeźbiarza Willema van dem Blocke zamontowano dopiero w XIX w.). Obok znajduje się grób założyciela szwedzkiej dynastii Wazów – Gustawa I. Ryciny opisane powyżej po łacinie, sygnowane na
płycie, są dziełem Eryka Ritza, graﬁka działającego w końcu XVII w. Prace pochodzą ze słynnego
dzieła „Suecia Antiqua…”, sławiącego potęgę Szwecji. Stan dobry, oprawione w ramę 40,0 x 47,0 cm.

127. Kościuszko Tadeusz (1746-1817), generał wojsk polskich i amerykańskich,
Najwyższy Naczelnik w 1794 r. Ryt. A. W. Küﬀner. Ok. 1794 r.
200,Miedzioryt punktowy; 14,0 x 10,0 (17,0 x 13,0 w świetle oprawy)
Jeden z najbardziej znanych i wiernych portretów Kościuszki, ceniony przez samego Naczelnika. Popiersie proﬁlem w prawo, z szablą uniesioną w prawej ręce. Poniżej napis: „Kosciusko” oraz „Erlaube
noch einmahl fürs Vaterland zu fechten” (Pozwól jeszcze raz bić się za Ojczyznę). Sygnowany na
płycie, rytowany przez Abrahama Wolfganga Küﬀnera (1760-1817), wydany w Norymberdze przez
J. Schultza. Portret Kościuszki z szablą uniesioną do góry popularny był od 1793 r. (począwszy od
pracy Edme’a Queneday’a, wykonanej podczas pobytu Naczelnika w Paryżu) i wielokrotnie kopiowany
przez różnych artystów, zwłaszcza zagranicą (patrz M. Gumowski, Portrety Kościuszki, Lwów 1917,
s. 32-40). Drobne zabrudzenia, oprawiony w ramę. Katalog BN nie notuje tej edycji. Rzadkie.

128. Mickiewicz Adam (1798-1855), poeta. Ryt. J. Beltrand. Pocz. XX w.

200,-

Drzeworyt dwubarwny; 22,0 x 15,0 (pl. 30,0 x 20,0)
Popiersie poety, poniżej podpis z błędną datą śmierci. Rycina sygnowana na klocku, jest dziełem
francuskiego graﬁka i ilustratora Jacquesa Beltranda (1874-1977). Na marginesie suchy tłok: „L’Art
et les Artistes”, stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 3, s. 176, poz. 3416

129. [Pożegnanie Napoleona] – „Adieux de Fontainebleau (20 Avril 1814).” Ryt.
J. P. Jazet. Po 1825 r.
800,Akwatinta; 49,0 x 64,5 (pl. 57,5 x 70,5)
Cesarz Francuzów Napoleon ukazany na dziedzińcu zamku w Fontainebleau, żegnany przez swych
wiernych żołnierzy w dniu 20 kwietnia 1814 r., po abdykacji, przed udaniem się na Elbę. Wśród
żegnających Polacy: gen. St. Dunin-Wąsowicz, adiutant Cesarza oraz gen. J. Kossakowski. Według
obrazu Horacego Verneta (1789-1863), słynnego francuskiego malarza batalisty (m.in. autora scen
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134. Krzysztof Radziwiłł. 1860.

127. Tadeusz Kościuszko. 1794.

132. Stanisław „Rewera” Potocki. 1670.

136. Władcy Europy. 1900.

GRAFIKA. AKWARELE. RYSUNKI

43

śmierci księcia Józefa Poniatowskiego oraz bitwy pod Somosierrą) rytował Jean Pierre Marie Jazet
(1788-1871), ceniony graﬁk francuski. Po konserwacji. Rzadkie.

130. Piłsudski Józef (1867-1935), Marszałek Polski. Ryt. Fr. Siedlecki. Ok.
1929 r.
800,Akwaforta odbita z dwóch płyt; górna: 34,5 x 26,5, dolna: 5,0 x 27,0 (pl. 50,0 x 40,0)
Sygnowana ołówkiem: „Franciszek Siedlecki”. Popiersie Marszałka na wprost, w mundurze, poniżej, odbity z osobnej płyty podpis: „Józef Piłsudski Marszałek Polski”. Praca jest dziełem Franciszka
Siedleckiego (1867-1934), malarza, graﬁka, wybitnego przedstawiciela polskiego symbolizmu. Artysta
portretował Marszałka kilkakrotnie, po raz pierwszy w 1921 r., następnie dwukrotnie ok. 1929 r. Niewielkie uszkodzenia i przebarwienia szerokich marginesów, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: K. Czarnecki, Graﬁka Franciszka Siedleckiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1991, s. 129, poz. 112, il.

131. Piłsudski Józef (1867-1935), Marszałek Polski. Ryt. Fr. Siedlecki.
1921 r.
300,Akwaforta; 13,0 x 8,0 (pl. 23,0 x 16,0)
Sygnowana ołówkiem poniżej kompozycji: „Franciszek Siedlecki” oraz monogramem na płycie: „F.S.”
Franciszek Siedlecki, graﬁk, malarz, jeden z głównych przedstawicieli symbolizmu w sztuce polskiej.
Największy wpływ na jego twórczość wywarło spotkanie ze Stanisławem Przybyszewskim oraz innymi
artystami Młodej Polski. Na początku lat 90. XIX w., w czasie studiów prawniczych na Uniwersytecie
Jagiellońskim, aktywnie działał w tajnych kółkach młodzieży socjalistycznej, należał do „Czytelni Akademickiej”. W latach późniejszych poświęcił się całkowicie pracy artystycznej, głównie w dziedzinie
graﬁki. Stan dobry.
Lit.: K. Czarnecki, Graﬁka Franciszka Siedleckiego, Płock 1991, s. 107, poz. 88, ilustr.

132. Potocki Stanisław „Rewera” (ok. 1589-1667), wojewoda krakowski i hetman
wielki koronny. 1670 r.
440,Miedzioryt; 18,0 x 15,0 (pl. 29,0 x 19,0)
Popiersie w owalu, z buławą w lewej ręce, u dołu napis: „Potoski (!) Generale Della Corona di Polonia
Contro Moscovitii &”. Rycina zamieszczona w dziele G. Gualdo-Priorato, Historia di Leopoldo Cesare…
(t. I, Wiedeń 1670). Stanisław Rewera Potocki, barwna postać polskiej historii XVII w., uznawany za
niezbyt dobrego dowódcę, ale wiernego stronnika królewskiego (na jego cześć syn Andrzej Potocki
nazwał miasto Stanisławów). Stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 4, s.105, poz. 4206, il.

133. Raczyński Edward (1786-1845), polityk, mecenas sztuki i nauki, fundator Biblioteki
Raczyńskich w Poznaniu. Ryt. W. Ossecki. 1929 r.
240,Miedzioryt; 32,7 x 23,4 (pl. 43,0 x 32,3)
Sygnowany ołówkiem p.d.: „Ossecki” oraz na płycie l.d.: „WO” (monogram wiązany); p.d.: „Paris
1929”. Popiersie w owalnej ramce z napisem: „Edwardowi Raczyńskiemu stołeczne miasto Poznań
1829 1929”, ujętej w liście laurowe, na dole kompozycji herb Nałęcz. Wilhelm Ossecki (1892-1958) –
malarz, graﬁk, pedagog, wykształcony na ASP w Krakowie oraz w Paryżu i Wiedniu. Graﬁka przygotowana została z okazji setnej rocznicy powstania Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Stan dobry.

134. Radziwiłł Krzysztof (1585-1640), wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Wg
rys. W. Gersona. 1860-1866 r.
440,Litograﬁa; 23,0 x 18,0 (pl. 39,0 x 28,0)
Hetman ukazany w półpostaci, z ręką wspartą na książce; poniżej podpis oraz herb Radziwiłłów. Rycina
sygnowana, powstała wg rysunku wybitnego malarza Wojciecha Gersona (1831-1901), litografował
Henryk Aschenbrenner (litograf czynny w Warszawie w II poł. XIX w., autor wielu portretów słynnych
polskich osobistości). Odbita w warszawskim zakładzie Adama Dzwonkowskiego, pochodzi z serii
„Hetmani polscy koronni i Wielkiego Księstwa Litewskiego”, publikowanej w latach 1860-1866 z tekstem
Juliana Bartoszewicza. Na odwrocie ślady starej oprawy, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 4, s. 158, poz. 4401
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135. Stanisław August Poniatowski (1732-1798), ostatni król Polski. Po
1764 r.
260,Miedzioryt; 14,8 x 9,3 (pl. 24,0 x 17,5)
Wersja I (po 7. IX.1764). Popiersie króla w peruce i stroju francuskim, z wstęgą Orderu Orła Białego,
ujęte w owalny medalion dekorowany festonami, wsparty na cokole z napisem: „Ponjatovsky, Rex
Poloniae”. Dzieło anonimowego graﬁka niemieckiego. Stan dobry.
Lit.: H. Widacka, Splendor i niesława, Warszawa 2008, s. 76, poz. 28, ilustr.

136. [Władcy Europy XIX w.] – „Renowned Rulers of the Century”. George W. Bertron.
1900 r.
80,Chromolitograﬁa; 23,8 x 16,5 (cała plansza)
Medaliony z portretami wielkich władców europejskich XIX w.: cesarza Francuzów Napoleona (po
bokach przedstawienia bitwy pod Arcole oraz podróży na zesłanie na Elbę); ostatniego cara Rosji
Mikołaja II; ostatniego niemieckiego cesarza Wilhelma II, króla Szwecji i Norwegii Oskara II oraz królowej Holandii Wilhelminy. Dekoracyjna kompozycja, wraz z herbami królewskimi, pochodzi z dzieła
Henry’ego Davenporta Northropa poświęconego historii XIX stulecia (wydanego w 1900 r. w Filadelﬁi).
Drobne zabrudzenia, stan dobry.

137. Zamoyski Jan (1542-1605), kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny,
założyciel Zamościa. Ryt. D. Custos. 1601-1603 r.
600,Miedzioryt z akwafortą; 42,5 x 29,0 (45,0 x 30,5 w świetle oprawy)
Jeden z najwcześniejszych całopostaciowych wizerunków kanclerza. Ukazany z buławą i mieczem,
u stóp leżący kirys i szyszak, stoi w bogato dekorowanej, architektonicznej niszy. U dołu cokół z pustą
płyciną osadzoną w kartuszu (z tekstem ołówkiem: „Johannes de Zamoysc”). Rytował Dominicus Custos (1560-1612), ﬂamandzki artysta pracujący na dworze w Pradze. Portret powstał według rysunku
Giambattisty Fontany (1524-1587), malarza i graﬁka włoskiego, działającego na terenie Austrii. Rycina
zamieszczona w dziele Jakuba Schrencka „Augustissimorum imperatorum serenissimorum regum
atque...”. Po konserwacji, marginesy dorobione, oprawiony w ramę.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 5, s. 210, poz. 6217

138. [Kupiec polski] – „Mercatoris Habitus in Russia, Moscovia & Polonia”. Rys.
J. Amman. 1577 r.
200,Drzeworyt ręcznie kolorowany; 27,5 x 18,0 (w świetle oprawy)
Strój typowy dla kupca polskiego lub moskiewskiego połowy XVI w.; poniżej opis w języku niemieckim.
Graﬁka pochodzi ze słynnego dzieła „Habitus praeciuorum populorum...”, wydanego przez Hansa
Weigla po raz pierwszy w 1577 r. w Norymberdze. Ryciny wykonano wg rysunków Josta Ammana
(1539-1591), malarza i graﬁka szwajcarskiego, od 1560 r. pracującego w Norymberdze. Artysta zasłynął dzięki licznym drzeworytom ilustrującym ówczesne publikacje (w tym m.in. poświęcone strojom
różnych narodów) oraz pracom ukazującym ważne wydarzenia historyczne. Rycina wklejona w stare
passe-partout, stan dobry.

139. [Powstanie listopadowe] – „Kossynier.”. Wg D. Dietlaba. Po 1831 r.

120,-

Litograﬁa, ręcznie kolorowana; 30,5 x 21,8 (cała plansza)
Kosynier w sukmanie krakowskiej, w krakusce, z uniesionym do góry sztandarem z Orłem i napisem: „d. 29go Listop. 1830 r.”, na tle pejzażu z wschodzącym słońcem. Poniżej tytuł oraz wiersz:
„Tnie chwacko tęga kosa, Nią wrogom utrzem nosa: Hey bracia! w imię Boże! Bóg nam dopomoże.”
(fragment Mazura Chłopickiego z 1830 r., ze słowami Andrzeja Słowaczyńskiego do muzyki Karola
Kurpińskiego). Graﬁka nie sygnowana, powtarza słynną kompozycję litografowaną przez Dietera Dietlaba, wydaną w warszawskim zakładzie Karola Magnusa. Po silnej konserwacji, dorobione oba dolne
narożniki.
Lit.: Katalog zbiorów L. Gocla, t. 2, s. 197 (inne wersje).

140. [Powstanie listopadowe] – „Krakusy Konne Półk(!) 2”. Ryt. F. K. Dietrich.
1831 r.
240,-
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Akwatinta, akwaforta; 20,7 x 15,3 (rama 41,0 x 35,0)
Rycina z cyklu „Ubiory Wojska Polskiego z roku 1831”, wydanego w Warszawie przez Antoniego Dal
Trozza. Według rysunków Jana Feliksa Piwarskiego rytował Fryderyk Krzysztof Dietrich (1779-1847).
Poniżej kompozycji tytuł po polsku i francusku oraz napis: „Colonel Paszyc” (pułkownik Antoni Paszyc
dowodził w 1831 r. 2 pułkiem jazdy krakowskiej). Oprawione w ramę. Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: H. Widacka, Dietrichowie rytownicy warszawscy, Warszawa 1989, s. 164, poz. 141

GRAFIKA ARTYSTYCZNA
141. Norblin Jan Piotr (1745-1830) – „Powołanie Przemyśla na króla czeskiego”.
1777 r.
600,Akwaforta; 37,0 x 29,5 (pl. 44,0 x 31,5)
Sygnowana na płycie: „Norblin fecit 1777 a Wolssin en Lhituanie”. Praca z wczesnego okresu
twórczości artysty, powstała w dobrach Czartoryskich w Wołczynie, ob. na Białorusi; stanowiąca
pendant do „Wyboru Piasta na króla”. Ciekawe jest tu potraktowanie legendarnej sceny powołania
chłopa na króla w sposób dowolny – postacie ubrane w fantastyczne kostiumy orientalne, poza
czasem i miejscem, na wzór Rembrandta. Jan Piotr Norblin – malarz, rysownik, graﬁk, wykształcony
w Paryżu, od 1774 do 1804 r. pracował w Polsce, m.in. dla Czartoryskich i Radziwiłłów. Był artystą
wszechstronnym, kronikarzem wydarzeń politycznych i obyczajowych. Rycina po fachowej konserwacji,
przedarcia podklejone, drobne ubytki pap. uzupełnione, zdublowana na bibułce.
Lit.: P. Smolik, J. P. Norblina prace rytownicze, Łódź 1934, s. 39, poz. 7

-----------------------142. Bruchnalski Andrzej (1906-1985) – Erotyk. 1936 r.

300,-

Akwarela, papier; 24,5 x 33,0 cm
Sygnowana: „Andrzej Bruchnalski 1936 r.”. Andrzej Bruchnalski, graﬁk, malarz, twórca ekslibrisów,
znawca dawnej broni, pochodzący ze Lwowa. Niewielkie zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.

143. Dawska Maria (1909-1983) – Kwiaty (dwie graﬁki).

1000,-

Dwie monotypie; 17,0 x 16,5 (pl. 29,0 x 24,0) oraz 17,0 x 16,5 (21,0 x 20,0)
Sygnowane ołówkiem poniżej kompozycji. Dwie prace Marii Dawskiej, malarki i graﬁczki, wykształconej w okresie międzywojennym na ASP w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie, współzałożycielki grupy plastycznej „Orion” w Stanisławowie. Po wojnie, wraz z mężem,
także wybitnym artystą, profesorem Stanisławem Dawskim, związana ze środowiskiem artystycznym
Wrocławia, a od 1970 r. działająca w Warszawie. Stan dobry.

144. Dawski Stanisław (1905-1990) – Głowa kobiety.

800,-

Monotypia; 29,0 x 21,0 (pl. 34,5 x 25,0)
Sygnowana ołówkiem „Dawski”. Stanisław Dawski – w latach 1932-1939 studiował w Warszawie
(uczeń F.S. Kowarskiego, L. Wyczółkowskiego, S. Ostoi-Chrostowskiego). Po 1945 r. zamieszkał we
Wrocławiu (pedagog, a potem rektor PWSSP), od 1970 r. ponownie w Warszawie (profesor ASP).
Uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne, projektował witraże, zajmował się rzeźbą, szkłem, ceramiką
artystyczną oraz graﬁką warsztatową. Stan dobry.

145. Gielniak Józef (1932-1972) – „Kowary I”. 1957 r.

3000,-

Linoryt na bibułce; 18,0 x 23,5 (pl. 38,0 x 47,0)
Sygnowany ołówkiem poniżej kompozycji: „Kowary I”; „linoryt A/p I 1957 r.”; „Józef Gielniak”. Praca
z wczesnego okresu twórczości wybitnego artysty, kiedy kształcił się pod kierunkiem profesora Stanisława Dawskiego z PWSSP we Wrocławiu. Pierwsze linoryty artysty pozostawały jeszcze wierne
rzeczywistości – stopniowo dopiero poznawał możliwości linorytu i dochodził do własnego, odrębnego
języka wypowiedzi artystycznej. Oferowana praca to artystyczna wizja miasteczka dolnośląskiego,
w którym Gielniak spędził niemal całe dorosłe życie. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
Lit.: M. Hermansdorfer, Józef Gielniak, Wrocław 2006, kat. poz. 6.
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148. S. Raczyński. „Praczki”.

141. J. P. Norblin. „Powołanie Przemyśla”. 1777.

143. Monotypie Marii Dawskiej.
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147. Józef Gielniak. „Improwizacja dla Grażynki II”. Linoryt. 1965.

145. Józef Gielniak. „Kowary I”. Linoryt. 1957.
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149. Leszek Rózga. Zespół graﬁk. 1963-1998.

142. A. Bruchnalski. Erotyk. Akwarela. 1936.
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146. Gielniak Józef (1932-1972) – „Improwizacja (Sur le thème de la création du
Monde)”. 1958 r.
2000,Linoryt na bibułce; 16,0 x 24,5 (pl. 47,0 x 47,5)
Sygnowany ołówkiem: „Improwizacja (Sur le thème de la création du Monde)”; „linoryt. 1958 odbitka próbna”; „Józef Gielniak”. Jedno z najważniejszych w dorobku artysty dzieł, z cyklu linorytów
„Improwizacje”, powstałego w latach 1958-1959 (obok cykli „Sanatorium” oraz „Improwizacji dla Grażynki”). Krytycy podkreślają znaczenie bieli w tym cyklu oraz mistrzowskie operowanie nie linią, lecz
drobniutkimi punktami. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
Lit.: I. Jakimowicz, Józef Gielniak, Warszawa 1982, poz. 5

147. Gielniak Józef (1932-1972) – „Improwizacja dla Grażynki II”. 1965 r.

2400,-

Linoryt; 16,5 x 21,5 (pl. 25,5 x 34,0)
Sygnowany ołówkiem: „Improwizacja dla Grażynki II”, „Pierwsza odbitka próbna”; „lin. 65”; „Józef
Gielniak”. Z powodu choroby przez większą część życia mieszkał, wraz z ukochaną żoną Grażyną,
w sanatorium w Bukowcu koło Jeleniej Góry. Rdzawe zażółcenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: M. Hermansdorfer, Józef Gielniak, Wrocław 2006, s. 55; I. Jakimowicz, Józef Gielniak, Warszawa
1982, poz. 19.

148. Raczyński Stanisław (1903-1982) – „Praczki”.

750,-

Drzeworyt; 30,5 x 26,0 (pl. 42,0 x 29,5)
Sygnowany ołówkiem: „St. Raczyński”. Stanisław Raczyński – malarz, graﬁk, scenograf, zajmował
się ilustracją książkową i graﬁką reklamową. Przez większą część życia związany był z Krakowem.
W jego twórczości najważniejszą rolę odgrywają drzeworyty, tworzone pod wyraźnym wpływem sztuki
Władysława Skoczylasa. Uszkodzenia marginesów, poza tym stan dobry. Rzadkie.

149. Rózga Leszek (1924-2015) – Zespół 10 graﬁk i archiwalia. 1963-1998.

900,-

Ryciny: 1. Życzenia na 1967 rok (akwaforta; 5,0 x 3,0 (pl. 10,0 x 5,0); sygnowana ołówkiem; 2. Życzenia na Wielkanoc 1967 (akwaforta; 5,0 x 3,0 (pl. 9,5 x 5,3); sygnowana ołówkiem; 3. Życzenia na
1968 rok (akwaforta; 9,9 x 6,9 (pl. 16,0 x 12,0); sygnowana ołówkiem; 4. „Cicha noc” 1981 (akwaforta,
akwatinta, miedzioryt; 7,3 x 9,8 (pl. 19,5 x 17,0); sygnowana na płycie oraz ołówkiem; 5. Życzenia na
1998 rok (akwaforta; 9,5 x 5,3 (pl. 10,5 x 6,0); sygnowana na płycie; 6. Życzenia świąteczne (drzeworyt;
9,5 x 8,5 (pl. 11,5 x 10,0), nie sygnowane i nie datowane; 7. Bez tytułu (zimowe ptaki); 1980 (akwaforta,
5,5 x 8,0 (pl. 15,0 x 12,0); sygnowana na płycie i ołówkiem; 8. Bez tytułu (osty); 1982 (akwaforta,
7,4 x 9,8 (pl. 20,0 x 17,0); sygnowana na płycie i ołówkiem; 9. Zagajnik z samotnym drzewem; 1984
(akwaforta, 7,4 x 9,8 (pl. 17,0 x 17,0); sygnowana na płycie i ołówkiem; 10. Bez tytułu (pejzaż); 1997
(akwaforta kolorowana, 6,0 x 9,8 (przycięta do odcisku); sygnowana na płycie i ołówkiem. Do części
graﬁk dołączone pisane odręcznie życzenia świąteczno-noworoczne, datowane: 1966, 1967, 1977,
1981, 1983, 1984, 1997, 1998. W skład zespołu wchodzą także:
1. koperta zaadresowana do Elwiry i Jerzego Lessmannów; 2. informator o wystawie w Klubie Dziennikarza w Łodzi, grudzień 1963 r., z tekstem Jerzego Lessmanna; 3. artykuł poświęcony wystawie
artysty w Salonie Sztuki Współczesnej w Łodzi w 1971 r.; 4. portret artysty (fotograﬁa czarno-biała;
17,0 x 12,5 cm; na odwrocie stempel autorski Wiesława Maciejewskiego); 5. katalog wystawy „Leszek
Rózga graﬁka, rysunek, malarstwo z lat 1948-1978”, Hamburg, Łódź 1979, z odręczną dedykacją artysty dla Jerzego Lessmanna oraz dołączonymi 4 kopiami jego prac i maszynopisem artykułu Jerzego
Lessmanna. Stan graﬁk bardzo dobry, pozostałych materiałów dobry.

150. Weiss Wojciech (1875-1950) – Kwiaty (cynie). 1925 r.

900,-

Drzeworyt; 27,5 x 19,5 (pl. 40,0 x 30,0)
Sygnowany ołówkiem: „W. Weiss”. Wojciech Weiss – malarz, graﬁk i pedagog, studiował na krakowskiej ASP, gdzie był uczniem Jana Matejki i Leona Wyczółkowskiego oraz w Paryżu i we Włoszech.
Przez 40 lat był profesorem ASP w Krakowie. Jego spuścizna to głównie malarstwo, graﬁką zajmował
się marginalnie. Stan dobry.
Lit.: R. Weiss, Wojciech Weiss – twórczość graﬁczna, Kraków 2006, s. 49, poz. 66, ilustr.
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151. Zander Heinz (ur. 1939) – „Zecks heroische Jugend”. 1978 r.

300,-

Akwaforta; 12,0 x 10,0 (pl. 29,5 x 21,0)
Sygnowana ołówkiem: „Zander”; odbitka 55/70. Heinz Zander, niemiecki graﬁk, malarz, pisarz, rysownik, ilustrator, związany z Lipskiem. Stan bardzo dobry.
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WIEK XIX
152. Kozłowski Karol. Wojsko Polskie w roku 1831 przedstawione w 10 obrazach
według rysunków Wł. Mottego, z dodaniem krótkiej historyi wojskowości polskiej
i działań wojennych w r. 1831. Wydał … Wydanie 3. Poznań 1891. Nakładem
wydawcy, s. 32 (brak k. tyt.), k. [1], tabl. ilustr. 10 (drzeworyty ręcznie kolor.
akwarelą), 41,5 cm, opr. współcz. sk. z tłocz. i złoc.
3000,Album zawiera 10 rycin wykonanych w drzeworycie, kolorowanych ręcznie akwarelą i białkowanych,
przedstawiających stroje poszczególnych pułków w postaci bogatych w szczegóły scenek rodzajowych.
Autorem ilustracji jest Władysław Leon Motty (1851-1894), rysownik i ilustrator poznański, wykształcony
w rodzinnym mieście oraz w Berlinie i Monachium. Drzeworyty wykonali: Artur Napierkowski (drzeworytnik i wydawca działający w Krakowie w II poł. XIX w.) oraz Paul (?) Jonnard (rytownik działający
w Paryżu w latach 1863-1902). Tekst luzem, umieszczony w osobnej tece. Oprawa współcz. w pełną
sk., na licu złocona tytulatura oraz tłocz. na ślepo Orzeł. Otarcia oprawy (uszkodzenie lica), zażółcone
karty tekstu luzem, stan rycin dobry.

153. Niemcewicz Julian Ursyn. Śpiewy historyczne z muzyką, rycinami i krótkim
dodatkiem zbioru historyi polskiej. Wydanie piąte. Lwów 1849. Nakładem Kajetana
Jabłońskiego, s. XVI, 320, [2], tabl. ryc. 33 (litograﬁe), tabl. nut 34 (w tym rozkł.),
22,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.
800,Pierwsze polskie ilustrowane litograﬁami wydanie „Śpiewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza (1757-1841), poety, dramaturga, powieściopisarza, działacza społecznego i niepodległościowego,
polityka, jednego z czołowych twórców polskiego oświecenia. „Śpiewy historyczne” były najgłośniejszym dziełem autora, jak również jedną z najpopularniejszych polskich książek XIX w. Powstały na
zamówienie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W poetyckich pieśniach Niemcewicz przedstawił w sposób
wyidealizowany najważniejsze momenty i postaci z historii Polski. Dzieło ozdobione 33 litograﬁami
(m.in. K. Auera), wykonanymi w zakładach litograﬁcznych M. Jabłońskiego we Lwowie i A. Witeka w Pradze. Przy każdej pieśni tablica z nutami. Na końcu dodatek Joachima Lelewela „Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza pod względem historyi uważane”. Otarcia i zaplamienia oprawy,
na kartach zabrudzenia, ślady zawilgocenia, podkreślenia, charakterystyczne zażółcenia, jedna tablica
przedarta. Wydanie dużo rzadsze od wcześniejszych edycji ozdobionych miedziorytami. Rzadkie.

154. [Portrety sławnych ludzi]. Galerie der Zeitgenossen; oder Authentische Portraits
der merkwürdigsten u. interessantesten Männer u. Frauen der Tagesgeschichte.
Fünfter Jahrgang. Die Nummern 105 bis 130 enthaltend. B.m., b.r. (ok. 1833),
tabl. ryc. 26, 27,5 cm, opr. z epoki płsk.
600,Teka 26 portretów najważniejszych postaci I połowy XIX w.: polityków, uczonych, artystów. Wśród nich
4 portrety Polaków: Tadeusza Kościuszki, Emilii Plater, Antoniny Tomaszewskiej oraz Joachima
Lelewela. Wizerunki różnych autorów (np. portret Kościuszki wg rysunku Oleszczyńskiego), w stalo-
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156. Chimera. 10 woluminów. Komplet. 1901-1907.

157. Z. Czermański. Teka. 1935.

161. Teka tatrzańska. 1947.
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rycie, śr. o wym. 12,0 x 9,0 cm, opisane poniżej w języku niemieckim, odbite przez znane niemieckie
wydawnictwo Bibliographisches Instituts w Hildburghausen. Oferowana teka to ostatni zeszyt w serii,
wydawanej od 1829 r., obejmującej łącznie 130 graﬁk. Karta tyt. naklejona na wewnętrzną stronę
oprawy. Otarcia i uszkodzenia oprawy, wewnątrz drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

– Ubiory polskie J. N. Lewickiego –
155. Zienkowicz Leon. Die Trachten des polnischen Volkes nebst einer genauen
Beschreibung seiner Sitten, Gebraeuche und Gewohnheiten. Paris-StrasbourgLeipzig (Paryż-Strasburg-Lipsk) 1841. In der Polnischen Buchhandlung, s. [4], 120,
[4] (nuty, litogr.), tabl. ilustr. 39 (litograﬁe ręcznie kolor, sygn.: Lith. de Simon
ﬁls à Strasbourg), 30 cm, opr. z epoki płsk z tłocz. i złoc. na grzbiecie (oryg. okł.
przednia zachowana).
10 000,Książka będąca jednym z największych osiągnięć edytorskich Wielkiej Emigracji, edycja niemiecka.
Wydawnictwu patronowała grupa strasburskich demokratów, a autorem tekstu opisującego stroje i obyczaje ludu zamieszkującego poszczególne rejony Polski był Leon Zienkowicz (1808-1870), uczestnik wyprawy Zaliwskiego, działacz Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Dzieło ilustrowane 39 bogatymi
w szczegóły litograﬁami autorstwa Jana Nepomucena Lewickiego (1795-1871), wybitnego rytownika,
litografa, rysownika i malarza, czołowego polskiego twórcy działającego na emigracji. Pięknie kolorowane ręcznie litograﬁe zatytułowane: Krakowiacy. Ubiór świąteczny; Krakowiacy. Ubiór codzienny;
Proszowiacy; Szkalmierzacy; Skawiniacy; Kijacy z Podgórza; Górale Tatrzańscy; Górale Karpaccy na
pasterstwie w Przedgórzach; Mazury; Kurpie; Wielkopolanie; Okrężne w Sandomierskiem; Lublinianie
w dzień weselny; Sitarze od Zamościa; Podlasianie-Mazury; Podlasianie-Rusini; Pińczuki; Mieszkańcy
Puszczy Białowieskiej; Litwini; Wieczór dziewic w okolicach Mińska; Wieśniacy z okolic Grodna; Żmudzini; Wołynianki; Podolanie; Żebrak z okolic Kijowa; Ukraińcy; Czumak w drodze; Mieszczanie ode
Lwowa; Wieśniaczki od Jarosławia; Bojki; Hucuły; Szlachta polska w dawnych ubiorach. Na końcu
sześć rycin z ubiorami wojskowymi Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz powstania
listopadowego: Wojsko Polskie. Sztab; Wojsko Polskie. Ułany i strzelcy konne; Wojsko Polskie. Piechota; Wojsko Polskie. Artylerya; Wojsko Polskie. Karabinier; Kujawiacy; Powstańcy polscy z 1831
roku. Każda z litograﬁi jest właściwie swoistą scenką rodzajową, ukazującą postacie ludu polskiego
w charakterystycznych strojach na tle pejzażu. Opr. półskórek oliwkowy z epoki z bogatymi złoc.
i tłocz. Secesyjny ekslibris Charles’a Spindlera (1865-1938), pochodzącego z Alzacji malarza, pisarza,
fotografa. Niewielkie ubytki krawędzi grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Ryciny w doskonałym
stanie zachowania. Efektowny, kompletny egzemplarz.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 308.

WIEK XX
156. Chimera. Czasopismo literackie i artystyczne. Red. Zenon Przesmycki. T. 1-10
(zeszyty 1-30, w 10 wol.). Warszawa 1901-1907, s. [4], 554, tabl. ilustr. 3 (w tym
autolitograﬁa Jana Stanisławskiego); [4], 526, tabl. ilustr. 3; [4], 494, tabl. ilustr.
3 (w tym autolitograﬁa Jana Stanisławskiego); [4], 476, tabl. ilustr. 3 (w tym
autolitograﬁa Jana Stanisławskiego); [4], 508, tabl. ilustr. 3; [4], 488, tabl. ilustr.
4; [4], 452, tabl. ilustr. 3 (w tym autolitograﬁa Jana Stanisławskiego); [4], 456,
portret Cypriana Norwida (akwaforta Franciszka Siedleckiego); [4], 520, ekslibrisy
3 (litograﬁa Antoniego Procajłowicza, litograﬁa Tadeusza Rychtera, akwaforta
Franciszka Siedleckiego), tabl. ilustr. 1; [4], 606, [2], tabl. 2, w tekście i na tablicach liczne ilustr., winiety, ozdobniki, 25,5 cm, jednolita opr. pł., zach. wszystkie
przednie oryg. okł. brosz. (z litograﬁami okładkowymi Józefa Mehoﬀera i Edwarda
Okunia).
8000,Komplet 30 zeszytów w 10 tomach. Nowatorskie, stworzone przez Zenona Przesmyckiego pismo
poświęcone sztuce i literaturze, będące przykładem najwyższego poziomu sztuki typograﬁcznej,
dzięki współpracy z wybitnymi artystami w zakresie graﬁki i zdobnictwa książkowego (S. Wyspiański,
J. Mehoﬀer, E. Okuń, F. Siedlecki, A. Procajłowicz, J. Stanisławski, S. Dębicki). „Chimera stała się
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wydawnictwem, które zachwycało. Czasopismo traﬁało na stoły bawialni jako najpiękniejszy bibelot
[…]” (J. Sowiński). Na łamach czasopisma drukowano utwory uznanych już pisarzy (J. Kasprowicz,
C. Norwid, S. Przybyszewski, S. Żeromski, W. Reymont), ale przede wszystkim promowano początkujących, którzy reprezentowali nowe nurty w literaturze (B. Leśmian, K. Zawistowska, W. Berent, L. Staﬀ,
S. Wyrzykowski). W zbiorze znajdują się cztery oryginalne autolitograﬁe Jana Stanisławskiego:
„Kościół św. Marka”, „Sad ukraiński”, „Topole”, „Villa d’Este”, akwaforta Franciszka Siedleckiego, trzy
oryginalne ekslibrisy, litograﬁe okładkowe Edwarda Okunia i Józefa Mehoﬀera, ponadto wiele
ilustracji całostronicowych i w tekście (światłodruków, fototypii, heliograwiur). Spisy treści t. 2 i t. 3
zamienione. Zabrudzenia opr., ślady zalania (w drugim tomie na kilkudziesięciu początkowych kartach),
na kilku pierwszych k. uszkodzenia papieru. Rzadkie w komplecie.
Lit.: J. Sowiński, Sztuka typograﬁczna Młodej Polski, Wrocław 1982, s. 119-127.

157. Czermański Zdzisław. Józef Piłsudski w 13 planszach. B.m., b.r. [Warszawa
1935, Wydawnictwo J. Przeworskiego], k. [2], tabl. ilustr. 13, 48,0 cm, opr. wyd.
karton.
400,Wydanie drugie. Druga teka poświęcona życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego, autorstwa popularnego rysownika i karykaturzysty Zdzisława Czermańskiego (1901-1970). Zawiera: Szkic portretowy
(1935); Pasjans (1931); Na Wawelu (1928); W okopach (1914); Sulejówek (1925); W Paryżu (1921);
Z Beliniakami (1915); 19 Marca. Laurka; Pierwszy Marszałek Polski (1921); Rewja (1934); Studjum
portretowe (1928); W Alejach Ujazdowskich (1934); W Krakowie (1933). Plansze wykonane techniką
foto-oﬀsetową w Zakładach Graﬁcznych Straszewiczów w Warszawie, teka wykonana w Zakładach
Introligatorskich Bolesława Zjawińskiego w Warszawie. Na pierwszej planszy faksymile wpisu marszałka Rydza-Śmigłego. Rysunki Czermańskiego zaprezentowano po śmierci Piłsudskiego na
wystawie w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie we wrześniu 1935 r., pod protektoratem
Rydza-Śmigłego. Okładka reperowana, nowy materiałowy grzbiet, nowe tekturowe plecy i papierowe
motylki, przód wyrównany, poza tym stan dobry.

158. [Getto warszawskie]. Mendjisky Maurice. Hommage aux combattants martyrs
du ghetto de Varsovie. Monaco 1964, Les Éditions des Boulingrins, k. [14], tabl.
ilustr. 34, 37,5 cm, opr. wyd. karton, teka ppł. ze złoc.
240,Egz. nr 945. Ostatnie dzieło Maurycego Mędrzyckiego (franc. Maurice Mendjisky) (1890-1951), polskiego malarza pochodzenia żydowskiego, od 1909 r. pracującego w Paryżu (związanego m.in. z galerią
Leopolda Zborowskiego, tworzącego pod wpływem Renoira, a potem Signaca). Teka zawiera starannie
wydane reprodukcje pełnych ekspresji, poruszających rysunków artysty, będących jego hołdem dla
walczących w warszawskim getcie Żydów. Każda praca odbita na osobnej planszy luzem, z ochronną bibułką. Całość poprzedzona wstępem w języku francuskim Vercorsa (Jean Bruller 1902-1991),
pisarza francuskiego oraz nie publikowanym wcześniej poematem Paula Éluarda (1895-1952), pisarza
związanego z francuskim ruchem oporu. Składki luzem, całość w dekoracyjnej tece. Brak 1 tablicy.
Naderwania oprawy, drobne uszkodzenia teki, poza tym stan dobry.

159. Raczyński Stanisław. Kraków. 6 drzeworytów. B.m. (Kraków), b.r. (przed 1939),
tabl. ryc. 6 (drzeworyty), 33,0 cm, teka wyd. karton.
360,Teka prac Stanisława Raczyńskiego (1903-1982), malarza, scenografa i graﬁka krakowskiego, tworzącego pod silnym wpływem Wł. Skoczylasa. Zawiera 6 drzeworytów z widokami zabytków Krakowa:
Dziedziniec zamkowy; Dziedziniec Collegium Maius; Wieże Katedry; Barbakan; Ołtarz Wita Stwosza;
Wawel-Kurza Stopka. Wszystkie graﬁki sygnowane ołówkiem: „St. Raczyński” oraz opisane przez
artystę (śr. o wym. 15,5 x 12,5; pl. 23,0 x 19,0; oprawione w papierowe passe-partout). Ujęte w tekturową tekę z drzeworytowym tytułem. Uszkodzenia teki, stan graﬁk dobry.

160. Sofokles. Antigone. Traduction et gravures de [...] B.m. [Paryż – Marsylia] 1935.
Druk Ducros et Colas, s. 75, ilustracje w tekście, winiety, inicjały, ﬁnaliki
(drzeworyty, w tym całostronicowe), 33,5 cm, teka ppł., futerał.
900,Odbito w 199 numerowanych egzemplarzach, oferowany nosi numer 19 i został wydrukowany na
papierze Vélin de Vidalon. Tragedia Sofoklesa (496-406 p.n.e.) jednego z trzech najwybitniejszych
starożytnych tragików greckich. Luksusowe wydanie przygotowane w całości (tłumaczenie i ilustracje)
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przez Léona Massona (1911-1984), francuskiego ilustratora. Tekst został złożony czcionką Vieux Romain 18p i ozdobiony kilkudziesięcioma drzeworytami. Oryginalna okładka broszurowa z drzeworytami
na licach. Niezszyte składki umieszczono w ppł. tece. Dodatkowy futerał kartonowy. Teka i futerał
z drobnymi otarciami i podklejeniami, poza tym stan bardzo dobry.

161. [Wróblewska Krystyna]. Teka tatrzańska. Siedem drzeworytów Krystyny Wróblewskiej. Z wierszem wstępnym Leopolda Staﬀa. Kraków 1947. Wydawnictwo
„Horyzont”, k. [2], tabl. ryc. 7 (drzeworyty), 30,5 cm, teka wyd. karton z drzeworytem na licu.
180,Wydano w nakładzie 1200 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 72. Odbito w Drukarni
W. L. Anczyca, wszystkie drzeworyty z oryginalnych klocków gruszkowych, składał S. Obtułowicz,
tłoczył W. Makoś. Siedem drzeworytów (śr. o wym. 18,0 x 13,0 cm, odbitych na osobnych planszach
29,0 x 23,0 cm, opisanych i sygnowanych w druku poniżej) o tematyce tatrzańskiej (m.in. Dolina Białej
Wody, Wodogrzmoty Mickiewicza, Hala Gąsienicowa). Ponadto na okładce drzeworyt „Gewont”[!],
na karcie tytułowej „Morskie Oko”. Graﬁki są dziełem Krystyny Wróblewskiej (1904-1994) – graﬁczki
i malarki działającej w Wilnie, a od 1945 r. w Krakowie, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych USB
(uczennicy Ludomira Slendzińskiego i Jerzego Hoppena), współzałożycielki Grupy Wileńskiej i „Dziewięciu Graﬁków” (matki malarza Andrzeja). Na kartach tekstowych spis drzeworytów oraz wiersz
tatrzański Leopolda Staﬀa. Naddarcia i zabrudzenia teki, stan graﬁk dobry. Jedna z najpiękniejszych
tek graﬁcznych w dorobku autorki.

OPRAWY ARTYSTYCZNE I LUKSUSOWE
– Oprawy Franciszka Joachima Radziszewskiego –
162. Chłędowski Kazimierz. Rzym. Ludzie baroku. Lwów 1912. Nakł. H. Altenberga,
s. [2], 640, [3], tabl. ilustr. 43, 24 cm, opr. artystyczna F. J. Radziszewskiego,
płsk z tyt. i złoc. na grzbiecie, zwięzy wypukłe.
2200,Superekslibris z inicjałami A.K.P. (suchy tłok na przedniej okł.). Wydanie 1. Efektownie wydana, bogato
ilustrowana monograﬁa omawiająca dzieje polityczne i historię Rzymu w okresie baroku. Autor wykazał w niej „wielkie znawstwo kultury i obyczaju badanej epoki, erudycję i talent narracyjny” (Słownik
historyków polskich). Oprawa sygnowana Franciszka Joachima Radziszewskiego (suchy tłok na
tylnej okł.). Półskórek zielony, zwięzy wypukłe, grzbiet czteropolowy, szyldzik czerwony ze złoconą
tytulaturą, w pozostałych polach tłoczone złotem zdobienia o charakterze ﬂorystycznym z wplecionym
herbem Rzymu, wyklejki marmoryzowane. Przebarwienia i przybrudzenia płótna oprawy, poza tym
stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

163. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rok 1920. No 52-121 (1 lipiec-31 grudzień). Warszawa 1920, s. [903]-2143, 48, ilustr. w tekście, tabele, wykresy, 25,5 cm,
oprawa luksusowa F.J. Radziszewskiego, płsk ze złoc. napisami.
550,Drugie półrocze „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” zawierające m.in. teksty ustaw wydanych
w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Oprawa luksusowa wykonana przez Franciszka
Joachima Radziszewskiego (sygnowana wiązanym monogramem FJR): półskórek brązowy ze złoconymi napisami, papier wyklejek marmurkowany. Niewielkie otarcia oprawy, na grzbiecie ślady po
nalepkach własnościowych, nieaktualne pieczątki własnościowe, marginalia i podkreślenia w tekście,
poza tym stan dobry. Rzadki przykład oprawy z warsztatu F.J. Radziszewskiego!

– Oprawy z warsztatu R. Jahody –
164. Norwid Cyprian Kamil. Pisma zebrane. Tom C. Pism dramatycznych Cypryana
Norwida dział pierwszy. Warszawa-Kraków 1911. Wydał Zenon Przesmycki.
Nakład Jakóba Mortkowicza, s. III, [4], 468, [2], VI, tablic ilustr. 15 (w tym 3 faks.
rękopisów), 18,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
500,-
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Egz. nr 528. Zawiera utwory: Noc tysiączna druga. Komedya w jednym akcie; Zwolon. Monologia;
Wanda. Rzecz w obrazach sześciu; Krakus, książę nieznany. Tragedya; Za kulisami. Fantazya. Oprawa luksusowa z warsztatu introligatorskiego Roberta Jahody (sygn. nalepką): zielony półskórek,
pięciopolowy, zwięzy wypukłe, tłocz. i złoc., na wyklejkach pap. marm. Zachowana oryg. przednia okł.
brosz. Niewielkie przetarcia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

165. Rolle Karol. Kraków. Rozszerzenie granic 1909-1915. Wydał inż..., prezydent
miasta Krakowa. Kraków 1931. Nakładem Gminy Stoł[ecznego] Król[ewskiego]
Miasta Krakowa, s. X, 663, [3], tabl. ilustr. 17, liczne ilustr. w tekście, 29 cm,
luksusowy wariant oprawy wydawniczej Roberta Jahody, szeroki płsk
ze złoc.
500,Bogato ilustrowana monograﬁa charakteryzująca wielką reformę terytorialną Krakowa przeprowadzoną
z inicjatywy prezydenta miasta Juliusza Leo. Księga podzielona jest na cztery główne części: Kraków
i jego rozwój terytorialny za czasów polskich (Stanisław Krzyżanowski); Rozszerzenie granic Stoł. Król.
Miasta Krakowa w latach 1909-1914 (Rudolf Sikorski); Rozszerzenie granic Stoł. Król. Miasta Krakowa
w latach 1909-1915 (Tadeusz Przeorski); Kraków współczesny (Tadeusz Przeorski). Na kredowych
tablicach m.in. widoki Wawelu i jego wnętrz oraz Stara Bożnica na Kazimierzu. Luksusowy wariant
oprawy wydawniczej wykonany przez Roberta Jahodę (sygnowany złotym tłokiem „R.JAHODA.
KRAKÓW”): szeroki półskórek ze złoceniami na grzbiecie i licu, brzegi kart barwione, papier wyklejek marmurkowany. Otarcia i naddarcia skóry na dolnej i górnej krawędzi grzbietu, spękania skóry
na krawędziach, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz w rzadkim wariancie sygnowanej
oprawy wydawniczej.

-----------------------166. [Bitwa o Monte Cassino]. Cassino. [Rzym 1984]. Il Libro – Field Educational
Italia, s. 366, ilustracje w tekście, 41,5 cm, oryg. opr. wyd., skóra z metalową
kompozycją na licu.
600,Luksusowe wydawnictwo przygotowane z okazji czterdziestolecia bitwy o Rzym, znanej też jako bitwa o Monte Cassino. Złożyły się na nie teksty kilkunastu autorów poświęcone różnym aspektom
kampanii wojennej i samej bitwy, w tym rozdział o udziale Polaków autorstwa J. Kryckiego. Wydanie w dużym formacie na pięknym papierze. Luksusowa oprawa: czerwona skóra. Na przednim
licu tłoczona w metalu kompozycja półplastyczna Umberto Mastroianniego (1910-1998), włoskiego
rzeźbiarza, abstrakcjonisty, autora rzeźby upamiętniającej bitwę ustawionej na stokach Monte Cassino.
Stan bardzo dobry.
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167. Glabisz Leonard (1878-1951), bankowiec, późniejszy dyrektor Wyższej Szkoły
Handlowej w Poznaniu – Portret gabinetowy, Paris [Paryż 1914], 16,5 x 10,5 cm,
tekturka ﬁrmowa.
90,Fotograﬁa Leonarda Glabisza, naklejona na karton ﬁrmowy paryskiego atelier. Na odwrocie adnotacje z epoki i późniejsze („Krótko przed wojną” [zamazane] i data „4.7.14”). Zabrudzenia, niewielkie
zaplamienia na odwrocie, poza tym stan dobry.

168. Hoﬀman Vlastimil (1881-1970), malarz, symbolista – Portret u schyłku życia.
[Szklarska Poręba, po 1960], 13,0 x 8,5 cm.
40,Zdjęcie niesygnowane, na odwrocie podpis współczesny. Drobne uszkodzenia, poza tym stan dobry.

169. Michałkiewicz Antoni (1881-1965), działacz Narodowego Związku Robotników,
uczestnik rewolucji 1905 r. w Łodzi, katorżnik i zesłaniec do Rosji (1910-1921),
kawaler Krzyża Niepodległości – Zespół 5 fotograﬁi z okresu 1910-1915, autografy,
różne formaty (przeważnie 8,0 x 12,0 cm).
400,Zdjęcia przedstawiają: 1) policyjny wizerunek Antoniego Michałkiewicza w dwóch ujęciach (Łódź 1910);
2-3) Fotograﬁe z więzienia w Piotrkowie Trybunalskim po skazaniu na katorgę i zakuciu w kajdany
w 1914 r. (odbitki po 1921 r. z oryginalnego negatywu); 4) Portret zbiorowy zesłańców z Antonim
Michalkiewiczem w Manzurce w obwodzie wiercholeńskim guberni irkuckiej, luty 1915 r.; 5) Pawilon
ceglany więzienia na Mokotowie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie w 1913 r. Wszystkie fotograﬁe
podpisane później, przez rewolucjonistę w r. 1915 oraz między 1922-1930. Zawierają m.in. adnotacje
skierowane do brata stryjecznego. Antoni Michałkiewicz pozostawił po sobie pamiętnik (dziennik),
współcześnie częściowo drukowany w „Kronice miasta Łodzi” (2004, 2010 i 2015). Postać jego uwieczniła Magdalena Starzycka w książce „Manufaktura czasu” (Łódź 2009). Zdjęcie policyjne w passe-partout z epoki w bardzo dobrym stanie, pozostałe fotograﬁe ze śladami przykurzeń na odwrocie
(jedno lekko naddarte). Stan ogólny dobry.

170. Moszyńska Helena (1849-1907), córka Piotra, byłego marszałka szlachty guberni
wołyńskiej i zesłańca na Syberię, późniejsza małżonka Joachima Rostworowskiego z Rybnej koło Krakowa – Fotograﬁa gabinetowa. Kraków [ok. 1871]. Zakład
Fotograﬁczny Walerego Rzewuskiego, 16,5 x 11,0 cm, naklejona na karton ﬁrmowy
(litografowany).
70,Portret z proﬁlu, po ścięciu włosów wskutek przebytej choroby po powrocie z Wenecji. Zdjęcie to
uchodziło niekiedy błędnie za wizerunek jej późniejszego męża Joachima Augusta Rostworowskiego
(1822-1894), ziemianina z Królestwa Polskiego i Galicji. Matka Karola Huberta Rostworowskiego
(1877-1938), dramaturga i babka prof. Emanuela (1923-1989), długoletniego redaktora naczelnego
Polskiego Słownika Biograﬁcznego. Stan bardzo dobry.
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169. A. Michałkiewicz. Fotograﬁe z katorgi. 1910-1915.

174. Czersk. Zespół fotograﬁi. 1910.
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182. Studencki Teatr Satyryków. Dwie fotograﬁe. 1970.

173. Chochołów. Zespół fotograﬁi. 1942-1960.
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171. [Piłsudski Józef] – Uroczystości pogrzebowe Marszałka Józefa Piłsudskiego
na Polu Mokotowskim w Warszawie w dn. 17 V 1935 r. Zespół trzech fotograﬁi.
[Warszawa 1935, bez autora], 9,0 x 14,0 cm.
180,Zdjęcia z epoki przedstawiają: Trumnę z Marszałkiem Piłsudskim na lawecie armatniej z wartą honorową; Prezydenta Ignacego Mościckiego w gronie adiutantów i szefa Gabinetu Wojskowego oraz
grupę oﬁcerów piechoty któregoś z warszawskich pułków. Drobne zabrudzenia na odwrocie, poza
tym stan bardzo dobry.

172. Portret damy – Fotograﬁa portretowa, pozowana w atelier. 1925 r.

300,-

Fotograﬁa w sepii, retuszowana, o wym. 96,0 x 60,0 cm (wyjątkowy format!), naklejona na karton.
W lewym dolnym rogu napis, częściowo nieczytelny: „Brzeziny 1925”. Drobne uszkodzenia powierzchni
fotograﬁi oraz krawędzi.

-----------------------173. [Chochołów – górale] – Zbiór 11 fotograﬁi czarno-białych. Chochołów 1942-1960.
Fot. Władysław Wachulski, 9,0-9,5 x 14,0-14,5 cm.
280,Zdjęcia miejscowego fotografa Władysława Wachulskiego związanego przez całe życie z regionem
chochołowskim. Autor dokumentował życie górali z Chochołowa, Witowa, Kościeliska i Zakopanego
podczas uroczystości rodzinnych, ważnych wydarzeń oraz świąt kościelnych. Niniejszy zbiór zawiera
fotograﬁe zbiorowe górali w strojach regionalnych, m.in. ze ślubu i komunii. Sygnowane na odwrocie,
przeważnie pieczęcią autora, datą roczną i numerem. Jedno zdjęcie podpisane: „Ciche”. Stan bardzo
dobry.

174. [Czersk – zamek] – Zespół 5 fotograﬁi. Fot. J. Kłos. Ok. 1910 r.

200,-

Fotograﬁe czarno-białe; 5 sztuk śr. o wym. 17,0 x 11,5 cm
Zespół fotograﬁi ukazujących gotycki zamek w Czersku na Mazowszu, wzniesiony na przełomie XIV
i XV w. przez księcia Janusza I, następnie należący do królowej Bony, zniszczony podczas potopu
szwedzkiego, opuszczony po III rozbiorze Polski. Na początku XX w. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości rozpoczęło prace restauracyjne na zamku, pod kierunkiem znanego architekta
Kazimierza Skórewicza. Zapewne w tym samym czasie powstały oferowane zdjęcia (na negatywie
3 sztuk oznaczenia TOZP). Na jednej z fotograﬁi nazwisko Juliusza Kłosa (1881-1933), architekta
warszawskiego, od 1920 r. związanego z Wilnem i USB (autora popularnego przewodnika po tym
mieście). Kłos był aktywnym działaczem TOZP, członkiem wypraw inwentaryzacyjnych, zorganizował
także i prowadził archiwum fotograﬁczne Towarzystwa (jego ogromny zbiór znalazł się m.in. na Wydziale Architektury PW). Na odwrocie fotograﬁi opis ołówkiem, stan dobry.

– Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie –
175. [Lwów] – Cerkiew huculska; Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie. Lwów
1894. Fot. Edward Trzemeski, 10,5 x 16,0 cm, naklejona na karton ﬁrmowy
litografowany (13,0 x 18,0 cm).
150,Podczas Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 r. (czynnej 4,5 miesiąca) wybudowano
drewnianą cerkiew w stylu huculskim, ukazaną na niniejszym zdjęciu (wraz z 73 osobami w strojach
krakowskich). Powstała ona w części etnograﬁcznej wystawy, niedaleko ul. Stryjskiej, dzięki huculskim
cieślom z Jaworowa. W lewym dolnym rogu napis (odb. z negatywu): „Krakusy przed Cerkwią 73”.
Drobne przykurzenia przy krawędziach kartonu, poza tym stan bardzo dobry.

176. [Warszawa] – Wilanów. Pałac króla Jana III Sobieskiego. Inwentaryzacja fotograﬁczna, Pracownia Konserwacji Zabytków 1960 r. 13 fotograﬁi czarno-białych o wym.
17,0 x 12,5 cm, w albumie, 30,5 cm, opr. pł. przewiązane sznureczkiem. 120,Album fotograﬁi dokumentujących stan pałacu w Wilanowie w 1960 r. (skrzydło południowe, parter,
pokój sypialny), w tym wiele detali (klamka, kominek, drewniana posadzka). Każda fotograﬁa na-
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klejona na kartę albumu, opisana poniżej na maszynie. Zabrudzenia płótna oprawy, stan fotograﬁi
dobry.

-----------------------177. Mroczek Andrzej Artur (ur. 1936) – Pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach.
800,Fotograﬁa; 40,0 x 30,0 cm
Pieczęć artysty na odwrocie. Andrzej Artur Mroczek, fotograﬁk, dziennikarz, autor książek, konstruktor
(absolwent Wydziału Lotniczego PW, pracował przy konstrukcji samolotu Wilga). Fotograﬁą zajmował
się od czasów studenckich, od 1958 r. jest członkiem oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa
Fotograﬁcznego, od 1993 r. członkiem ZPAF. Swoje prace wystawiał w Polsce i zagranicą, otrzymując
liczne nagrody. Ogromną popularność zyskały zwłaszcza jego książki poświęcone fotograﬁi amatorskiej. Stan bardzo dobry.

178. Mroczek Andrzej Artur (ur. 1936) – Na fali. 2011 r.

900,-

Fotograﬁa; 40,0 x 50,0 cm (odbitka 1 z 7)
Na odwrocie pieczęć i naklejony hologram artysty. Andrzej Artur Mroczek, fotograﬁk, dziennikarz,
autor książek, konstruktor (patrz poz. poprzednia). Dołączony certyﬁkat fotograﬁka. Stan bardzo dobry.

179. Mroczek Andrzej Artur (ur. 1936) – Płock (panorama). 2010 r.

1500,-

Fotograﬁa barwna; 42,0 x 132,0 cm (wyjątkowy format! Odbitka 1 z 10)
Na odwrocie pieczęć i naklejony hologram artysty. Andrzej Artur Mroczek, fotograﬁk, dziennikarz,
autor książek, konstruktor (patrz poz. poprzednie). Dołączony certyﬁkat fotograﬁka. Stan bardzo dobry.

180. Nowosielski Antoni (1912-1975) – „Nasze drogi, nasze drzewa. Garść czereśni
nie zuboży kraju. Lipiec 1954”.
100,Fotograﬁa czarno-biała; 24,0 x 18,0 cm
Na odwrocie stempel autorski artysty fotograﬁka warszawskiego Antoniego Nowosielskiego (od 1952 r.
członka ZPAF), zajmującego się głównie reportażem fotograﬁcznym. Na odwrocie maszynowy opis
fotograﬁi na pasku, zapiski. Drobne uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry.

181. Sempoliński Leonard (1902-1988) – „Ojców, stara chata starego przewodnika”.
1949 r.
100,Fotograﬁa czarno-biała; 12,0 x 17,0 cm
Na odwrocie stempel autorski (z wypełnionym ołówkiem numerem i datą); stempel archiwum wydawnictwa „Sport i Turystyka”; napisany ołówkiem tytuł oraz zapiski edytorskie. Leonard Sempoliński – wybitny polski artysta – fotograﬁk, malarz, autor tekstów poświęconych fotograﬁi. Był jednym
z założycieli Polskiego Związku Artystów Fotografów, gorącym propagatorem fotograﬁi artystycznej.
Tą dziedziną sztuki zainteresował się w okresie międzywojennym, debiutował w 1938 r. na wystawie
„Piękno Wilna i Ziemi Wileńskiej”. Wiele wystawiał, szczególnie cenione są jego prace dokumentujące powojenną odbudowę Warszawy oraz fotograﬁe sławiące urodę polskiego krajobrazu. Drobne
uszkodzenia, poza tym stan dobry.

182. [Studencki Teatr Satyryków] – „Kochany Panie Ionesco”. Sztuka teatralna Stanisława Tyma. Zespół 2 fotograﬁi. Warszawa 1970/1971. Fot. Fr. Myszkowski,
17,0-17,6 x 23,0-23,6 cm.
200,Sceny ze słynnego spektaklu warszawskiego Studenckiego Teatru Satyryków autorstwa Stanisława
Tyma. W sztuce wystawionej po raz pierwszy w 1968 r. „społecznie zaangażowani artyści demaskowali i wykpiwali niezliczone absurdy charakterystyczne dla centralnie planowanej gospodarki” (www.
encyklopediateatru.pl). W scenie zbiorowej na pierwszym planie autor sztuki Stanisław Tym. Na zdjęciu
kolejnym dwoje aktorów: Jan Tadeusz Stanisławski i Krystyna Chimanienko. Na odwrocie pieczęcie
autorskie z szablonowym opisem zdjęć. Pierwsza fotograﬁa nieco przycięta ze względu na jej użycie
do montażu w publikacji, poza tym stan dobry.
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183. [Herb Pobóg] – Tłok pieczętny do laku z herbem i monogramem „FS”. Polska,
XVIII w.
1000,Metal; średnica pieczęci 1,6 cm, wysokość 3,1 cm.
Herb Pobóg pod koroną szlachecką, z labrami i monogramem „FS”. Ślady patyny, poza tym stan dobry.

184. [Herb Lubicz] – Tłok pieczętny do laku z herbem i monogramem „JC”. Polska,
1 poł. XIX w.
1400,Brąz, drzewo toczone; średnica pieczęci 2,5 cm, wysokość 8,8 cm.
Herb Lubicz pod koroną szlachecką, z panopliami i monogramem „JC”. Rączka drewniana, późniejsza
XIX/XX w. Ślady patyny, uszkodzenia drewna (przetarcia, odbarwienia). Stan ogólny dobry.

185. [Biżuteria patriotyczna] – Krzyżyk pamiątkowy. Polska, po 1863 r.

400,-

Metal; 6,0 x 3,0 cm
Krzyżyk z ﬁgurką Ukrzyżowanego, na odwrocie napis: „Boże zbaw nas” oraz „P. z W. 1863”. Krzyże
były pierwszym elementem biżuterii patriotycznej, upamiętniającym wydarzenia jeszcze sprzed wybuchu powstania styczniowego, z wiosny 1861 r. Jako symbol żałoby i zmartwychwstania noszone były
przez kobiety (zawieszone na czarnej wstążce). Najczęściej krzyżyki te bite były z metali, rzadziej
pojawiały się drewniane. Stan dobry.
Lit.: G. Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych, Warszawa 1988

186. [Biżuteria patriotyczna] – Dwie broszki żałobne. XIX/XX w.

300,-

Koraliki z czarno barwionego szkła, naszyte na podkład materiałowy, zapinane na agrafkę; dwie sztuki
śr. o wym. 4,3 x 3,5 cm
Dwie broszki typowe dla mody kobiecej II połowy XIX w. i początku XX w., noszone w okresie żałoby,
także dla wyrażenia uczuć patriotycznych. Stan dobry.
Lit.: W. Postuła, Polska biżuteria patriotyczna i pamiątki historyczne XIX i XX wieku, Warszawa 2017,
s. 99, ilustr.

187. [Biżuteria patriotyczna] - Broszka z łańcuchem i kłódką.

300,-

Srebro (?); 4,5 x 2,0 cm
Broszka – fragment łańcucha z kłódką ozdobioną liśćmi bluszczowymi. Tego typu biżuteria sentymentalna (będąca symbolem wiecznej miłości) w Polsce pod zaborami obdarzona była także treściami
patriotycznymi (kajdany i kłódka to niewola, bluszcz symbol życia wiecznego i nadziei na odrodzenie).
Stan dobry.

188. [Biżuteria patriotyczna] - Broszka z herbami Polski, Litwy i Rusi.
Srebro; 4,5 x 1,7 cm

400,-
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198. Pieczęć Batalionu Czołgów.

195. Ryngraf. 1924.

200. Orzełek. Haft koralikowy. 1928.

193. PPS. Plakietka. 1898.

199. Ryngraf wojskowy 1944.
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Oryginalna broszka patriotyczna z trójpolową tarczą heraldyczną z herbami Polski, Litwy i Rusi, zamontowaną jako klamra pasa góralskiego – wyrób zapewne z początku XX w., kiedy w okresie Młodej
Polski modne stało się odwoływanie do motywów ludowych. Dobrej klasy wyrób. Stan dobry. Rzadkie.

189. [Biżuteria patriotyczna] – Naszyjnik żałobny.

400,-

Aksamit, perełki, koraliki, zapięcie (metal, tworzywo sztuczne); długość 34,0 cm, szerokość 3,0 cm
Naszyjnik żałobny – czarna aksamitka haftowana w drobne kwiatuszki (o płatkach z perełek). Ubytki
perełek, poza tym stan dobry.

190. [Biżuteria patriotyczna] – Broszka z symbolami Wiary, Nadziei i Miłości. II poł.
XIX w.
240,Mosiądz złocony, dwie perełki; 3,2 x 3 cm.
Dekoracja z symbolami Wiary (krzyż), Nadziei (kotwica) i Miłości (serce) rozpowszechniła się w Polsce
po powstaniu styczniowym, stanowiąc znak wiary i nadziei w odzyskanie niepodległości. Stan dobry.

191. [Kraków, 1863 r.] – Tłok pieczętny do tuszu arcybractwa przy kościele św. Piotra
i Pawła. 1863 r.
400,Mosiądz; śr. 3,5 cm, rękojeść drewniana wys.10,5 cm.
Napis w otoku: „Arcybractwo Przenajświętszej Trójcy w Kościele św. Piotra w Krakowie, 1863” oraz
przedstawienie Trójcy Świętej. Na fali wystąpień powstańczych w Królestwie zaczęto w Galicji tworzyć
ruchy wspomagające budzenie świadomości narodowej. Przy jednym z najsłynniejszych krakowskich
kościołów św. Piotra i Pawła (gdzie znajdują się groby sławnych Polaków, m.in. księdza Piotra Skargi)
w 1863 r. utworzono arcybractwo. Drobne uszkodzenia, lutowania cyną, stan dobry.

192. [Orzeł jagielloński] – Zawieszka do dewizki. XIX/XX w.

440,-

Mosiądz, brąz, miedź, cyna, emalia; wys. 15,5 cm.
Zawieszka do dewizki z Orłem w koronie, przepasanym literą S, wzorowanym na Orle z Kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu. Przetarcia metalu, stan dobry.

193. [PPS] – Plakietka do kokardy. Królestwo Polskie, 1898 r.

180,-

Mosiądz sztancowany, czerwona malatura; wym. 4,8 x 2,5 cm.
Rzadki rodzaj propagandowej plakietki do kokardy z napisami: „1 Maja 1898”, „8 godz. pracy”, „Wyzw.
ekonomiczne” i z trzema alegorycznym postaciami. Obiekt związany z oﬁcjalnymi akcjami, mającymi na
celu poprawienie warunków pracy robotników, skrócenie dnia pracy, a także uzyskanie powszechnego
dostępu do wyborów. Obiekt prawdopodobnie związany z Warszawą lub Łodzią. Do socjalistycznych
organizacji należeli w tamtej epoce m.in. J. Piłsudski i I. Mościcki. Stan dobry.

194. [Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”] – Odznaka.

240,-

Metal, tkanina; średnica 6,0 cm
Odznaka sokoła na kokardzie w barwach narodowych. Tego typu odznaki noszone były na czapkach
przez członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – organizacji patriotycznej, powstałej w II połowie
XIX w., najprężniej działającej w Galicji. Stan dobry.

195. [Ryngraf] – Cegiełka na wykupienie kościoła św. Agnieszki w Krakowie. Kraków,
1924 r.
400,Mosiądz; 10,5 x 6,4 cm.
Ryngraf z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej, dwóch rycerzy, Wawelu, Orła, Pogoni
oraz z napisem: „Pod Twoją obronę”. Na odwrocie napis: „Nakładem Komitetu Wykupu Kościoła Św.
Agnieszki w Krakowie, 1924 r.”. Budynki krakowskiego klasztoru i kościoła bernardynek po III rozbiorze
zostały sprzedane w ręce prywatne. W kościele kupcy żydowscy prowadzili różne składy (ostatnim
z nich był Izaak Horowitz, prowadzący skład metali). Na pocz. XX w. rozpoczęto akcję wykupu,
zakończoną w 1926 r. Aby przyśpieszyć zbiórkę pieniędzy wykonano wówczas ryngrafy – cegiełki.
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Obecnie jest to kościół wojskowy, w którym spoczywają prochy gen. J. Hallera. Na odwrocie ślady
montażu podpórki na biurko, wtórne zamocowanie uchwytu do zawieszenia na ścianie. Stan dobry.

196. [Pamiątka z Gdyni] – Papierośnica srebrna z herbem Jastrzębiec i z herbem
Gdyni. Warszawa, 1921-1931 r.
800,Srebro giloszowane z emaliowanym ornamentem w kształcie meandra, wnętrze złocone; 9,7 x 8,2 cm.
Srebro – punca „KiM” (warszawskiej ﬁrmy Krupski i Matulewicz); cecha srebra pr. 2, używana w latach
1921-1931. Nałożony emaliowany herb Jastrzębiec i sztancowany herb Gdyni. Wewnątrz dedykacja:
„Letnikowi, aby pamiętał o Gdyni Ewa i Marysia, Lipiec 1932 r.”. Drobne wgniecenia i przetarcia,
stan dobry.

197. [II wojna światowa] – Krzyżyk pamiątkowy. Polska, 1939 r.

100,-

Metal; 3,0 x 1,5 cm
Krzyżyk z datą „1939” oraz gałązkami cierniowymi (symbolem męczeństwa). Stan dobry.

198. [3 Batalion Czołgów i Samochodów Pancernych WP] – Tłok pieczętny. 19-VII1933 r. (?).
400,Mosiądz; średnica 5,2 cm, wys. 2,0 cm.
Tłok pieczętny sformowanego w garnizonie Warszawa w dn. 15 VII 1933 r. 3 Batalionu (Baonu) Czołgów i Samochodów Pancernych. Batalion powstał z połączenia 1 Dywizjonu Samochodowego z Warszawy z I batalionem 3 Pułku Pancernego, ten ostatni przeniesiono z twierdzy Modlin do Warszawy.
Dowództwo batalionu mieściło się początkowo przy ul. Górczewskiej 44a, a następnie przeniesione
zostało na Marymont. Jednostka ta została 26 II 1935 r. przemianowana na 3 Batalion Pancerny. Tłok
niniejszy po reorganizacji jednostki został unieważniony poprzez przewiercenie przez środek godła.
Ślady innych otworów (po mocowaniach?). Stan ogólny dobry.

199. [PSZ na Wschodzie] – Ryngraf wojskowy. Egipt, 1944 r.

1000,-

Srebro złocone, grawerowane, na łańcuszku; 6,0 x 5,3 cm (bez łańcuszka).
Na licu kompozycja złożona z krzyża, Orła i sylwetki żołnierza z karabinem, na odwrocie napis:
„Najukochańszej Marysieńce w dowód pamięci z obczyzny Rosja-Iran-Irak-Palestyna-Egipt
1939-1944 r. Kostek”. Z oddziałów polskich, których szlak był zbliżony do w/w, można wymienić
z 2 Korpusu Polskiego – 3 Dywizję Strzelców Karpackich, 2 Grupę Artylerii, 2 Warszawską Brygadę
Pancerną i 5 Kresową Dywizję Piechoty. Rzadki rodzaj ryngrafu wykonanego w trakcie działań wojennych. Przetarcia złocenia, stan dobry.

200. [Orzełek] – Haft patriotyczny.

240,-

Haft ręczny na kanwie, koraliki, nić bawełniana; tondo o średnicy 16,0 cm
Haft patriotyczny z wizerunkiem Orła. Stan dobry.

201. [Dziesięciolecie Polski niepodległej] – Tkanina artystyczna. 1928 r.

180,-

Żakard, jedwab; 21,0 x 14,0 cm
Pamiątka obchodów dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości – makata jedwabna wykonana techniką żakardową (w typie wyrobów żyrardowskich) z wizerunkiem Orła (wg projektu Zygmunta
Kamińskiego) i datami „1918-1928”. Niewielkie zaplamienia, stan dobry.
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202. Ajzensztajn Betti. Ruch podziemny w ghettach i obozach (Materiały i dokumenty).
Warszawa-Łódź-Kraków 1946. Nakładem Wydawnictw Centralnej Żydowskiej
Komisji Historycznej w Polsce, s. XXIV, 213, [3], 22,5 cm, bez opr.
60,Studium historyczne poświęcone ruchowi oporu w gettach i obozach oparte na świadectwach i zeznaniach tych, którzy przeżyli, a zgromadzonych zaraz po wojnie przez C. Ż. K. H. Grzbiet wzmocniony
papierowym paskiem. Zagniecenia krawędzi, poza tym stan dobry.

203. Albertrandy Jan Chrzciciel. Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego królów polskich z rękopisów Albertrandego podług wydania Ż. Onacewicza
z dołączeniem pamiętników historyi Stefana Batorego dotyczących, i listu Jerzego
Chiakora sekretarza król. opisującego ostatnie chwile tego monarchy. Kraków
1860. Nakładem Józefa Czecha Księgarza, s. [8], 461, [10], 21,5 cm, opr. z epoki
płsk z tłocz. i złoc.
280,Obszerna historia panowania Henryka Walezego i Stefana Batorego, będąca kontynuacją dziejów
Polski Adama Naruszewicza. Wydawca uzupełnił je listami królewskimi i dokumentami odnoszącymi
się do tego okresu. Efektowna oprawa z epoki w brązowy półskórek z tyt. i bogatymi złoc. Na
wyklejkach portrety Henryka Walezego i Stefana Batorego. Spękania skóry krawędzi grzbietu opr.,
rdzawe plamki, poza tym stan dobry.

204. Anders Władysław. Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946.
Newton 1949. Montgomeryshire Printing Company, s. XV, [1], 447, 22 cm, opr.
wyd. pł. z tłocz. i złoc.
80,Wydanie 1. Ekslibris i podpis własnościowy Tadeusza Borowieckiego. Wspomnienia byłego dowódcy 2
Korpusu Polskiego we Włoszech i zwycięzcy spod Monte Cassino, obejmujące okres służby w Wojsku
Polskim od 1919 r., poprzez kampanię wrześniową i sowieckie więzienie, po wyjście z Rosji, Bliski
Wschód i kampanię włoską, aż po gorzkie lata emigracji. Liczne tablice, mapki, ilustracje. Niewielkie
otarcia okładek, poza tym stan dobry.

205. Askenazy Szymon. Napoleon a Polska. T. 1-3 (w 3 wol.). Warszawa-Kraków 19181919. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, s. 327, [3]; [2], 345, [3]; 445, [3],
22,5 cm, jednolita opr. wyd. karton czerwony ze złoc. na licu i grzbiecie.
400,Wydanie 1. Najważniejsze obok „Łukasińskiego” dzieło w dorobku Szymona Askenazego, a zarazem
niezastąpiona do dziś monograﬁa Legionów Polskich we Włoszech. Jego podstawę źródłową stanowiło
niezbadane wówczas Archiwum Legionów Polskich i gen. J.H. Dąbrowskiego, uzupełniały go materiały z archiwów paryskich, warszawskich, wiedeńskich, a także dokumenty z archiwów rodzinnych
(Czartoryskich, Potockich, Kłobukowskich). „Dziś po pięćdziesięciu latach praca ta nie straciła nic
ze swego piękna” (J. Pachoński, Legiony Polskie. Prawda i legenda, t.1, Warszawa 1969, s. 38-39).
Jednolita oprawa wydawnicza: karton czerwony ze złoconą tytulaturą na grzbiecie i złoconym gromo-
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235. Zbigniew Oleśnicki. 1853-1854.

216. Z księgozbioru M. Potockiego. 1907.

217. Z biblioteki hr. Badenich. 1920.

275. Z księgozbioru M. Potockiego. 1910.
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337. Gazetka polowa legionów. 1917.

230. Leopold Lis-Kula. 1932.

319. J. Piłsudski. Pisma. Mowy. Rozkazy. 1930-1931.
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303. Z dedykacją J. Nowaka-Jeziorańskiego.

321. Poufny raport gospodarczy. 1950

274. Księga jazdy polskiej. 1938.

354. Skrzydlata Polska. 1934.
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231. R. Dmowski. Druk konspiracyjny. 1943.

260. Broszura antykomunistyczna. 1928.

233. Prawda o bolszewikach. 1919.

363. Przeciw marksizmowi. 1936.
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władnym Orłem na licu. Przetarcia i naddarcia kartonu na krawędziach, bloki poluzowane, na kartach
częste marginalia i podkreślenia ołówkiem, na kartach tytułowych nieaktualne zapiski własnościowe.
Egzemplarze dzieła z zachowaną kartonową oprawą wydawniczą stanowią dużą rzadkość antykwaryczną!

206. Bartoszewicz Kazimierz. Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej 1794. Berlin – Wiedeń [ok. 1910]. Nakładem Benjamina Harza, s. [2], 368, tabl. ilustr. 25 (w tym rozkł.
i kolor.), liczne ilustr. w tekście, 25,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
180,Efektownie wydana i bogato ilustrowana monograﬁa polskiego powstania narodowego. Tom opracowany przez Kazimierza Bartoszewicza (1852-1930), historyka, publicystę, księgarza i wydawcę. Na
tablicach portrety dowódców, drzewa genealogiczne, podobizny banknotów, faksymilia dokumentów
i druków z epoki, mundury oddziałów polskich. Barwna oprawa wydawnicza z symbolami patriotycznymi według projektu Henryka Uziembły (1879-1949) – malarza, graﬁka, jednego z twórców polskiej
sztuki dekoracyjnej. Niewielkie przetarcia pł. opr., nieaktualne pieczątki własnościowe, kilka luźnych
składek, poza tym stan dobry.

– Kampania wrześniowa 1939 r. –
207. Bellona. Miesięcznik Wojskowy. Londyn 1941. Sztab Naczelnego Wodza.
R. XXIII, z. 9: wrzesień 1941, s. 95, [1], ilustr., mapki, szkice, pl. (65 x 61 cm),
25 cm, oryg. okł. brosz. oraz:
Tymczasowy wykaz poległych w czasie kampanji jesiennej 1939 r. w Polsce [nr 1].
[Londyn 1941. Sztab Naczelnego Wodza], s. 50, 25 cm, poszyt (wkładka). 80,„Bellona”, miesięcznik wojskowy wydawany w latach 1918-1939, został wznowiony przez władze polskie
na obczyźnie w 1940 r. (ukazywał się później aż do 1964 r.). Niniejszy numer niemalże w całości
poświęcony został kampanii wrześniowej 1939 r. Zawiera m.in.: gen. Tadeusz Klimecki, Wkład Polski
w drugą wojnę światową; Obrona Warszawy [1939] z planem miasta w skali 1:25.000; Bitwa pod
Kobryniem i Kockiem [SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Juliusza Kleeberga]. Dołączono w charakterze wkładki pierwszą część wykazu poległych (oﬁcerów) w czasie wojny obronnej we wrześniu
1939 r. Okładki brosz. numeru luzem, poza tym stan całości bardzo dobry.

208. Białecki Antoni. Rękopisma Długosza w petersburskich bibliotekach pod
względem paleograﬁcznym i bibliograﬁcznym. Petersburg 1860. Drukiem Józefa
Ohryzki, s. [6], X, 126, II, tabl. 6 (litograﬁe), 24 cm, opr. późniejsza, ppł.
90,Studium paleograﬁczno-kodykologiczne poświęcone rękopisom dzieł Długosza, znajdującym się ówcześnie w bibliotekach w Petersburgu. Antoni Białecki (1836-1912), prawnik, historyk prawa, badacz
i wydawca źródeł. Na tablicach 32 podobizny fragmentów omawianych manuskryptów. Opr.: zielone
ppł., na licach pap. marm. Otarcia opr., blok poluzowany, zabrudzenia i ślady zawilgocenia na kartach.

209. Biblioteka Polska. T. 23. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 18591861. Nakł. i druk „Czasu”, s. 200, II; 79; 36, 46; 21, 29; 106; 113, IV, tabl. ryc. 1
(litograﬁa rozkł.), 19 cm, opr. z epoki płsk.
180,Klocek wydawnictw Biblioteki Polskiej. Zawiera: Dyaryusz transakcyi wojennej między wojskiem
koronnem i zaporoskiem w r. 1637 (Szymon Okolski); Germania (Tacyt Kajusz Korneliusz); Krótki
rzeczy polskich sejmowych, pamięci godnych komentarz (Jan Ponętowski); Deliberacya o spółku
i związku Korony Polskiej z pany chrześcijańskimi przeciwko Turkowi. Przydane są poselstwa i responsa
sławnego króla Zygmunta pierwszego; O Konfederacyi Lwowskiej, w roku 1622 uczynionej, nauka;
Exorbitancya powszechna, która Rzeczypospolitą Królestwa Polskiego niszczy, zgubą grożąc; Dyalog
albo rozmowa około exekucyi Polskiej Korony (Stanisław Orzechowski); Quincunx, to jest wzór Korony
Polskiej na cynku wystawiony (Stanisław Orzechowski). Nieliczne rdzawe plamki, poza tym stan dobry.

210. Boldenyi J. Dzieje Węgier pod względem historycznym, artystycznym, literackim
i społecznym. Cz. 1-2 (w 1 wol.) Warszawa 1863. Nakładem Aleksandra Nowo-
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leckiego, k. [2], frontispis (chromolitograﬁa), k. [2], s. 267, [2], 275, [2], III, [1],
VII, ilustr. w tekście 60 (drzeworyty), mapa (litograﬁa kolor., rozkł.), 26,5 cm, opr.
z epoki, płsk.
150,Synteza poświęcona historii i dziejom kultury Węgier, przygotowana przez grono autorów francuskich pod kierunkiem węgierskiego historyka J. Boldenyiego. Część pierwsza dotyczy historii Węgier
i związków, jakie łączyły ten kraj z Polską, druga natomiast poświęcona jest opisowi kraju, jego
ludności oraz językowi i literaturze. Litografowana mapa Węgier i Siedmiogrodu (34x41 cm). Brak
karty z tyt. części pierwszej. Pęknięcia i ubytki skóry grzbietu, ubytki pap. lic. Zabrudzenia, naddarcie
mapy. Stan dobry.

211. Bonnefons Andrzej. Sprzymierzeniec Napoleona. Fryderyk August, król saski
i wielki książę warszawski. Przekład z oryginału francuskiego Zoﬁi Przyborowskiej.
Cz. 1-2. Warszawa [1903]. Drukarnia A.T. Jezierskiego, s. 159, [1]; 159, [1], 19 cm,
współopr., opr. z epoki ppł. z szyldzikiem i złoc. napisami.
100,Historia życia i panowania Fryderyka Augusta I Wettyna (1750-1827), elektora i króla saskiego, w okresie Księstwa Warszawskiego mianowanego przez Napoleona na stanowisko księcia warszawskiego.
Książka zawiera m.in.: Fryderyk August, wielki książę warszawski; Saksonia i wojna austriacka 1809;
Katastrofa 1813 roku; Zerwanie związku z Francją. Uwięzienie Fryderyka Augusta; Kwestia saska na
Kongresie Wiedeńskim. Niewielkie zabrudzenia płótna oprawy, stary ślad zawilgocenia, obca dedykacja
i pieczątka własnościowa, poza tym stan dobry.

212. Borkowski Aleksander Leszek Dunin. Sejm ustawodawczy rakuzki ze szczególniejszą uwagą na poselstwo polskie. Cz. 1-2 (w 1 wol.). Poznań 1849-1850.
W Komisie Księgarni J. K. Żupańskiego (cz.1-sza), Nakładem Księgarni Jana
Konstantego Żupańskiego (cz. 2-ga), s. [2], 153, [2]; 153, [2], 21 cm, opr. z epoki
płsk ze złoc. na grzbiecie.
150,Omówienie zagadnień związanych z delegacją polską na sejm ustawodawczy w rewolucyjnym Wiedniu
w 1848 r. Autor omawia działalność polskich posłów, w tym Franciszka Smolki, Jerzego Lubomirskiego,
Floriana Ziemiałkowskiego, Tytusa Dzieduszyckiego, Adama Potockiego i Zdzisława Zamojskiego.
Miejscami zbrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

213. Brzeziński Zbigniew. Out of control. Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First
Century. New York (Nowy Jork) 1993. A Robert Stewart Book, s. XV, 240, 21,5 cm,
opr. wyd. ppł., obwol.
120,Odręczna dedykacja autora: „Hance – z przyjaźnią! Zb. Brzeziński”. Praca poświęcona sytuacji politycznej na świecie u progu XXI w., pióra Zbigniewa Brzezińskiego (1928-2017), politologa, profesora
nauk politycznych, dyplomaty, doradcy prezydentów USA. Stan bardzo dobry.

214. Bystroń Jan Stanisław. Uwagi nad dziesięciu pieśniami ludowymi Żydów polskich. Warszawa – Lwów 1923. Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół
Wyższych, s. 16, 28 cm, oryg. okł. brosz.
60,Studium etnograﬁczne do historii ludowej pieśni żydowskiej. Tytuł i streszczenie w jęz. ang. Zażółcenia,
naddarcie przy krawędzi oraz zbrązowienia (oryg. zszywki), poza tym stan dobry.

215. Chłędowski Kazimierz. Historye neapolitańskie wieku XIV-XVIII. Z 34 ilustracyami. Kraków-Lwów [1917], Nakładem Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 584, tabl. ilustr.
33 (w tym rozkł., 34 ilustracja na okładce), 25 cm, opr. współcz. płsk z szyldzikami
i złoc., zach. oryg. okł. brosz.
440,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok). Pięknie wydana,
bogato ilustrowana monograﬁa historyczna poświęcona kulturze Neapolu autorstwa Kazimierza
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Chłędowskiego (1843-1920) – historyka, powieściopisarza, eseisty. Oprawa Marka Świdy: półskórek
granatowy, na grzbiecie szyldzik ze złoconą tytulaturą, w zwierciadłach okładek naklejone reprodukcje, zachowana przednia okładka broszurowa. Nieliczne przebarwienia, poza tym stan bardzo
dobry. Efektowny egzemplarz.

216. Chłędowski Kazimierz. Dwór w Ferrarze. Lwów 1907. Nakład Księgarni H. Altenberga, s. XIII, [1], 544, [2], tabl. ilustr. 43, tabl. genealog. 1 (rozkł.), 25 cm, opr.
współcz. płsk z szyldzikiem i ze złoc., zachowana oryg. okł.
440,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok). Jedna z głównych
monograﬁi historycznych autorstwa Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920) – pisarza, historyka, ministra dla spraw Galicji. Bogato ilustrowane dzieło charakteryzuje wpływowy ród Estów z Ferrary, opisuje
kwestie kulturowe i obyczajowe, religijne, polityczne i literackie. Ród Estów, „twardy, wojowniczy, ale
i rozumny” panował w Ferrarze przez trzy stulecia, oferowana praca dotyczy głównie XVI wieku. Oprawa Marka Świdy: półskórek niebieski, na grzbiecie szyldzik ze złoconą tytulaturą. Na licu zachowana
dekoracyjna okładka wydawnicza. Nieaktualne pieczątki własnościowe, miejscami zażółcenia papieru,
jedna z tablic lekko podniszczona, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

217. Chłędowski Kazimierz. Ostatni Walezjusze. Czasy odrodzenia we Francyi.
Warszawa-Kraków b.r. (1920). Gebethner i Wolﬀ, s. [4], 442, [1], tabl. ilustr. 29,
24,5 cm, opr. współcz. płsk z szyldzikami i złoc.
440,Egzemplarz z biblioteki radziechowskiej hr. Badenich (ekslibris heraldyczny z herbami Mier i Bończa
Badenich, pieczątka). Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok). Superekslibris z herbem Pilawa na licu tłoczony złotem. Jedna z głównych monograﬁi historycznych obejmująca
czasy odrodzenia we Francji autorstwa Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920) – pisarza, historyka,
ministra dla spraw Galicji. Duży rozdział poświęcony Henrykowi III i jego panowaniu w Polsce. Oprawa
Marka Świdy: półskórek zielony, na grzbiecie szyldziki ze złoconą tytulaturą i autorem. Miejscami
zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.

218. Chłędowski Kazimierz. Rokoko we Włoszech. Ludzie – Literatura – Sztuka.
Warszawa [i in.] 1915. Gebethner i Wolﬀ, s. [2], 582, [2], tabl. ilustr. 45, 25,5 cm,
opr. wyd. pł., zach. oryg. okł. brosz.
300,Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok). Piękna literacko gawęda kreśląca na szerokim tle historycznym sylwetki najsłynniejszych postaci XVIII-wiecznych Włoch, takich jak
Casanova, Carlo Goldoni, Pietro Metastasio, Alﬁeri i hrabina d’Albany, Canova. Monograﬁa autorstwa
Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920) – historyka, polityka, powieściopisarza. Zachowana okładka
broszurowa. Brak 1 tablicy. Przebarwienia oprawy, poza tym stan dobry.

219. Chłędowski Kazimierz. Rzym. Ludzie baroku. Lwów-Warszawa 1912. Nakład
Księgarni H. Altenberga. E. Wende i Spółka, s. [4], 640, [2], tabl. ilustr. 43 (w tym
rozkł.), 25,0 cm, opr. wyd. pł. ze zdobieniami na licu i grzbiecie.
300,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok). Efektownie wydana,
bogato ilustrowana monograﬁa historyczna szczegółowo omawiająca dzieje polityczne i kulturalne
Rzymu w okresie baroku. Autor wykazał w niej „wielkie znawstwo kultury i obyczaju badanej epoki,
erudycję i talent narracyjny” (Słownik historyków polskich). Oprawa wydawnicza z tłoczeniami barwionymi na brązowo i dekoracyjną półplastyczną plakietą w owalu. Zabrudzenia okładek, niewielki ubytek
faktury plakiety. Jedna z kart z uszkodzonym dolnym marginesem, poza tym stan dobry.

220. Chłędowski Kazimierz. Siena. Kraków 1923. Księgarnia Gebethnera i Spółki,
s. XVI, 528, tabl. ilustr. 72, 25,0 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i barwieniami, zach. oryg.
okł. brosz.
300,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok). Urokliwa gawęda
o dziejach miasta i jego spuścizny artystycznej w okresie średniowiecza i odrodzenia. Zachowane
obie okładki broszurowe. Przetarcia i zabrudzenia oprawy. Stan dobry.
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221. Chmielowski Jordan. Światowładne dążności Żydów. Szkic polityczny. [Warszawa
1921]. Druk-Tłocznia P. Szwedego, s. 32, 21,5 cm, oryg. okł. brosz.
40,Antysemicka broszura, dowodząca, że ówczesną Rosją rządzą Żydzi, którzy zdobyli władzę pod
przykrywką socjalizmu i bolszewizmu. Niewielkie przebarwienia okładek. Stan dobry.

222. Chociszewski Józef. Dzieje narodu polskiego. Wydanie poprawione i uzupełnione historją lat ostatnich, oraz działalności Polaków w Ameryce w okresie wojny
światowej. Ozdobione licznemi rycinami. Chicago 1931. Drukiem Polskiej Spółki
Wydawniczej, s. 213, [1], IV, 18,5 cm, oryg. opr. wyd., pł.
40,Popularny wykład historii Polski od czasów słowiańskich, opracowany przez Józefa Chociszewskiego
(1837-1914), uzupełniony o wydarzenia z okresu I wojny światowej. Stan bardzo dobry.

223. Chrzanowski Wojciech. O wojnie partyzanckiej. Paryż [1835]. Drukarnia E. Martinet, s. 35, 14 cm, bez opr.
60,Dzieło poświęcone taktyce, strategii i organizacji wojny partyzanckiej autorstwa Wojciecha Chrzanowskiego (1793-1861), generała dywizji wojska polskiego, w czasie powstania listopadowego szefa sztabu
wojska polskiego, przejściowo także gubernatora Warszawy, potem na emigracji, autora monumentalnej
48-arkuszowej mapy ziem polski przedrozbiorowej (wyd. w Paryżu w 1859 r.). Charakterystyczne
zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry.

224. Ciesiołkiewicz Zdzisław. Inwazja upiorów 1944-1970. O wkładzie szowinistów
żydowskich do historii współczesnej Polski. B.m., b.r. [1979?]. B.w., s. [6], IX, [1],
223, 20 cm, oryg. okł. brosz.
240,Wydanie 1. Opis według okładki. Książka o wydźwięku antysemickim. Zawiera m.in.: Nad dziejami
walki o Polskę Ludową; Kim byli? Czego chcieli? Na co liczą?; O genezie wojny syjonistów z Polską
i walce Polaków z inwazją upiorów; Tajne dyrektywy; Dzieje dziejów armii „Łódź” i modlińskiej epopei;
Październik ’56 bez maski – zapiski Polaka; Prawdy i nieprawdy – Żydzi o sobie i Polakach; Żydzi
polscy w ZSRR; Co syjoniści mówili światu w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Zaplamienia
i naddarcia oprawy, grzbiet wzmocniony płótnem, na kartach miejscami drobne zaplamienia, poza
tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

225. Constant Benjamin. O monarchii konstytucyjnej i Rękoymiach Publicznych.
Cz. 1. Warszawa 1831. Nakładem Właścicieli Kuryera Polskiego, k. [4], s. 240,
[1], 20,5 cm, opr. z epoki., płsk.
240,Wybór pism politycznych Benjamin Constanta (1767-1830), ﬁlozofa, myśliciela politycznego i polityka,
zwolennika liberalizmu, twórcy nowoczesnej teorii monarchii konstytucyjnej. Tłumaczem i wydawcą oferowanego zbioru był Wincenty Niemojowski (1784-1834), jeden z przywódców liberalnego ugrupowania
„kaliszan”, które starało się zaszczepić w Królestwie Polskim liberalną doktrynę prezentowaną m.in. przez
Constanta. Opr.: brązowy płsk na grzbiecie tłocz. i złoc. Pieczątka własnościowa Andrzeja Brudzyńskiego (1924-2015), biotechnologa, powstańca warszawskiego. Otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

226. Czartoryski Adam Jerzy. Pochwała Jana Pawła Woronicza. Czytana na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk dnia 30. kwietnia 1830 roku. Puławy [1830].
B.w., s. [2], 40, 21,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Wydanie 1. Książka wydrukowana w tłoczni bibliotecznej XX. Czartoryskich w Puławach. Wspomnienie o Janie Pawle Woroniczu wygłoszone przez ks. Adama Jerzego Czartoryskiego. Okładka
zabrudzona z naddarciami i niewielkimi ubytkami, na kartach ślady zawilgocenia, nieaktualne pieczątki
własnościowe. Rzadkie.

227. Dangel Stanisław. Rok 1831 w Mińszczyźnie (Wydawnictwo Instytutu Badania
Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Tom II). Warszawa 1925. Wydano
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z zapomogi Wydziału Nauki Ministerstwa W.R. i O.P., s. [4], 189, [2], ilustr. i mapki
w tekście, 24 cm, oryg. okł. brosz.
100,Wydano w nakładzie 800 egzemplarzy. Zarys historii powstania listopadowego w guberni mińskiej. Na
stronach 115-165 „Spis pochodzących z Mińszczyzny uczestników rewolucji”, zawierający biogramy
kilkudziesięciu powstańców. Zaplamienia i naderwania okładki, poza tym stan dobry.

228. Daniłowski Władysław. Notatki do pamiętników. Wydał Jan Czubek. (Źródła do
dziejów Polski Porozb. T. VI). Kraków 1908. Nakładem Akademii Umiejętności,
s. XV, [1], 510, portret 1, 23 cm, opr. współcz. płsk z szyldzikiem i złoc., brzegi
kart barwione, zach. oryg. okł. brosz.
180,Wspomnienia Władysława Daniłowskiego (1841-1878) – członka Komitetu Centralnego Narodowego
w 1862 r., członka Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym, współpracownika Ludwika Mierosławskiego i Agatona Gillera, zesłańca syberyjskiego osadzonego w Minusińsku i Cywilsku. Pamiętnik
był pisany w latach 1867-1872 na Syberii. Przed tekstem portret autora. Nieaktualne zapiski i pieczątki
własnościowe, poza tym stan dobry. Efektowna oprawa.
Lit.: E. Kozłowski, Bibliograﬁa Powstania Styczniowego, poz. 1358.

229. Dąbrowski Józef. Dzieje Polski w streszczeniu z tablicą chronologiczną. Warszawa
1916. Wydawnictwo M. Arcta, s. XVI, [1], 336, 22 cm, oryg. opr. wyd., ppł. 90,Wyd. 2. Syntetyczne ujęcie dziejów Polski, wzbogacone o wykaz urzędów, sądownictwa, podziału
administracyjnego, kościelnego, politycznego, urządzeń skarbu i wojskowości Rzeczypospolitej. Brak
12 map. Stan dobry.

230. Demel Franciszek, Lipiński Wacław. Pułkownik Leopold Lis-Kula. Z przedmową
Aleksandry Piłsudskiej. Warszawa 1932. Nakładem Komitetu Budowy Pomnika
Pułkownika Lisa-Kuli, s. X, 365, [1], liczne ilustr. w tekście, 22 cm, oryg. okł.
brosz.
60,Praca poświęcona Leopoldowi Lisie-Kuli (1896-1919) – pułkownikowi piechoty Wojska Polskiego,
żołnierzowi Legionów, bohaterskiemu uczestnikowi walk o Lwów 1918-1919, jednemu z najbardziej
utalentowanych oﬁcerów polskich (poległemu w czasie zwycięskiego ataku na Torczyn). W egzemplarzu
pieczątka, mówiąca, że dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na budowę pomnika Peowiaków.
Przebarwienia okładek, poza tym stan dobry.

231. Dmowski Roman. Myśli nowoczesnego Polaka. Wydanie piąte. Warszawa 1934.
Wydawnictwo Zachodnie. Odbito w Zakładach graﬁcznych „Minerwa” Lwów
[właśc.: Warszawa 1943], s. 116, 20,5 cm, oryg. okł. brosz.
240,Druk konspiracyjny, wydany z fałszywymi danymi wydawniczymi, odbity w rzeczywistości w Warszawie w 1943 roku przez Okręg Stołeczny Stronnictwa Narodowego. Ważna pozycja w dorobku Romana Dmowskiego, twórcy Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, określana w literaturze
mianem „Biblii polskiego nacjonalizmu”. Okładka zaplamiona z ubytkami na grzbiecie i krawędziach,
wewnątrz stan dobry. Rzadkie.
Lit.: W. Chojnacki, Bibliograﬁa zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych, poz. 168.

232. Dudziński Jan. Poczta polowa Legionów. Szkic historyczny z ilustracjami. Białystok 1938 b.w. (Odb. z Czasopisma Filatelistycznego „Ikaros”), s. 23, [1], rys. 30,
21 cm, opr. pł.
60,Reprint edycji z 1938 r., przygotowany do druku przez Jana Malika nakładem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie w 1988 r. Popularny szkic historyczny, stanowiący podstawowy informator o poczcie
polowej Legionów Polskich. Zawiera reprodukcje kartek, pieczęci i znaczków legionowych. Bogato
ilustrowany rozmaitymi wariantami (numeracja ilustracji nierzadko podwójna z wariantami literowymi).
Stan bardzo dobry.
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233. Dumas Karol. Prawda o bolszewikach. Dokumenty i noty świadka. Paryż 1919.
Édition Franco-Slave, s. VIII, 96, 18 cm, oryg. okł. brosz.
80,Książka podzielona na dwa główne rozdziały: Bolszewicka polityka zewnętrzna (Bolszewicy a walka
przeciwko Niemcom; Bolszewicy przeciw zwycięstwu Ententy; Nieco o dyplomacji bolszewickiej); Wewnętrzna polityka bolszewików (Bolszewizm a armia; Bolszewicy a burżuazja; Bolszewicy a wolność
prasy; Autokracja bolszewicka; Robotnicy i chłopi przeciwko bolszewikom; Terror). Okładka zakurzona
i naddarta, wewnątrz stan dobry.

234. Dymowski Tadeusz. Jak się mamy ratować przed zalewem żydowskim. Mowa
wypowiedziana w Krakowie na wiecu Towarzystwa „Rozwój” przez posła dra
Tadeusza Dymowskiego. Kraków 1922. Nakładem Towarzystwa „Rozwój”, s. 21,
[3], 20 cm, opr. brosz. wyd.
40,Broszura antysemicka. Autor głosi tezę: „Swój do swego po swoje”, próbując w ten sposób zwalczyć
ekonomiczną przewagę żywiołu żydowskiego. Ślady zażółcenia papieru, podniszczony grzbiet, poza
tym stan dobry.

235. Dzieduszycki Maurycy. Zbigniew Oleśnicki, przez autora dzieła „Piotr Skarga
i jego wiek” [pseud.]. Tom 1-2 (w 2 wol.). Kraków 1853-1854. Czcionkami Drukarni
„Czasu”, s. 402, XVI, mapa 1 (litograﬁa rozkł.); 488, CIV, 21,5 cm, jednolita opr.
z epoki ppł. z bogatymi złoc., brzegi kart marm.
600,Egzemplarz z księgozbioru Feliksa Armatowicza (pieczątki). Jedna z najważniejszych monograﬁi historycznych w dorobku Maurycego Dzieduszyckiego (1813-1877), wicekuratora Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Lwowie, autora licznych prac historycznych (m.in. „Piotra Skarga i jego wiek”).
Źródłowa biograﬁa Zbigniewa Oleśnickiego (1389-1455) – biskupa krakowskiego, uczestnika bitwy
pod Grunwaldem, jednego z najwybitniejszych mężów stanu w polityce polskiej XV wieku. Biograﬁa
osadzona na szerokim tle politycznym stanowiącym swoistą syntezę dziejów Polski XV wieku. Na
końcu obu tomów dodatek źródłowy zawierający ponad 50 dokumentów z epoki, na końcu tomu
pierwszego rozkładana mapa „Polska za Zbigniewa Oleśnickiego”. Nieznaczne przetarcia i zaplamienia płótna oprawy, na kartach miejscami zabrudzenia i charakterystyczne zażółcenia, poza tym
stan dobry. Ładny komplet.

236. [Dziesięć lat Polskiego Radia]. Album. 12 V 1935 20 godzina minut 45. B.m.
[Warszawa], b.r. [1935], s. [48], 30 cm, bez opr.
80,Album wydany z okazji 10-lecia Polskiego Radia, zawierający liczne fotograﬁe (m.in. dyrekcji, spikerów, największych ówczesnych gwiazd, a także wyposażenia technicznego), wykresy i ilustracje.
Nowoczesna oprawa graﬁczna (w tym m.in. fotomontaże) Mariana Jerzego Malickiego (1895-1946),
malarza, legionisty, członka ugrupowania Praesens. Jego dorobek malarski nie przetrwał II wojny
światowej. Album wydany przez Biuro Prasy i Propagandy Polskiego Radia, pod redakcją Władysława
Kłyszewskiego. Pieczątka własnościowa, poza tym stan dobry.

237. [Felińska Ewa]. Revelations of Siberia. By a banished lady [...] T. 1-2 (2 wol.).
London (Londyn) 1853. Colburn and Co., s. XXIV, 295; X, 325, 20,5 cm, opr.
późniejsza, pł.
240,Wspomnienia z zesłania syberyjskiego Ewy Felińskiej z Wendorﬀów (1793-1859), powieściopisarki,
wielkiej patriotki i konspiratorki związanej ze Stowarzyszeniem Ludu Polskiego Szymona Konarskiego,
matki Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, świętego Kościoła
katolickiego. Oferowana edycja angielska opracowana przez Krystyna Lach-Szyrmę (1790-1866) obejmuje lata 1839-1840 (od wyruszenia z Kijowa do opuszczenia Berezowa). Opr.: bordowe pł., z tłocz.
i złoc. na grzbiecie. Nieaktualne pieczątki. Grzbiety nieco spłowiałe, poza tym stan bardzo dobry.

238. Fiedler Arkady. Dziękuję ci kapitanie. Warszawa 1946. Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik”, s. 237, [2], ilustr., 22 cm, oryg. okł. brosz.
60,-
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Powieść wojenna Arkadego Fiedlera (1894-1985), podróżnika, przyrodnika, autora książek dla dzieci
i młodzieży. Fiedler przedstawił w niej losy załóg polskich statków handlowych w czasie II wojny światowej, m.in. o bohaterskich ucieczkach statków z miejsc internowania w portach kolonii francuskich.
Drobny ubytek krawędzi okł. Stan bardzo dobry.

239. Fiedler Arkady. Dywizjon 303. Kraków 1946. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”,
s. 152, 22 cm, opr. wyd. brosz.
60,Pierwsze powojenne wydanie powieści „Dywizjon 303”, zawierające prawdziwe nazwiska bohaterskich
lotników. Najsłynniejsza powieść wojenna Arkadego Fiedlera (1894-1985) o udziale w Bitwie o Anglię
we wrześniu 1940 r. legendarnego polskiego Dywizjonu 303, zaliczanego do najlepszych jednostek
myśliwskich II wojny światowej. Jego bohaterskie dokonania w znaczny sposób przyczyniły się do
zwycięstwa Brytyjczyków i powstrzymania inwazji niemieckiej na Wielką Brytanię. Okładka projektu
J. Karolaka. Ilustracje na 12 osobnych tablicach, ze zdjęciami lotników. Uszkodzenia broszurowej
okładki, równomierne zażółcenie pap.

240. Firkowicz Szymon. Kołtchałar. Krótkie modlitwy karaimskie. Wilno 1935, Wyd.
autora, s. 32, 17 cm, oryg. okł. brosz.
40,Modlitwy karaimskiego duchownego z Trok, pisarza i poety związanego z Polską i Wileńszczyzną. Tekst
równoległy w jęz. pol. i karaimskim. Niewielkie przybrudzenia okł., zażółcenia, poza tym stan dobry.

241. Firkowicz Szymon. (Ułłu Hazzan). O Karaimach w Polsce. Troki 1938. Zakłady
Graﬁczne „Znicz”, s. 21, [2], ilustr. w tekście, 15 cm, oryg. okł. brosz.
40,Rozprawa dotycząca mniejszości karaimskiej w Polsce. Zawiera informacje m.in. na temat nazwy,
wyznania, dogmatów, stosunku do chrześcijaństwa i islamu, pochodzenia Karaimów polsko-litewskich,
osadnictwa pogranicznego, sytuacji Karaimów w Trokach, Łucku, Haliczu i Wilnie, języka, kultury
i folkloru karaimskiego. Na ilustracji herb karaimski. Stan dobry. Rzadkie.

242. [Galicja]. Przepis powszechny względem sposobu postępowania w sądach Galicyi
Zachodniey. Wiedeń 1801. Drukiem Józefa Hraszańskiego, s. 247, 19 cm, opr.
kartonowa.
180,Przepisy dotyczące postępowania sądowego, wydane dla Galicji Zachodniej (ziem przejętych przez
Austrię po trzecim rozbiorze). Regulacje określające m.in. instancje sądowe i zakres ich kompetencji,
zasady tworzenia protokołów, inwentaryzowanie majątków po zmarłych etc. Nieczytelne pieczątki.
Stan dobry.

243. Gawroński Franciszek Rawita [St. Wigura pseud.]. Dziesięciolecie cenzury rossyjskiej w Królestwie Polskiem (1880-1891). Kraków 1892. Nakładem Wydawnictwa
„Nowej Reformy”, s. [8], 96, 20 cm, opr. wyd. ppł.
120,Wydana pod pseudonimem w zaborze austriackim książka Franciszka Rawity-Gawrońskiego
(1846-1930), charakteryzująca działania cenzury rosyjskiej w Królestwie Polskim w latach 18801891. Naddarcia i zaplamienia okładki, nieaktualne pieczątki własnościowe, wewnątrz stan dobry.
Rzadkie.

244. Gibbon Edward. Rys historyczny prawa rzymskiego. Kraków 1830. Nakładem
Józefa Czecha, s. [6], 132, 23 cm, opr. wyd. brosz., papier ochronny.
150,Wyimek z dzieła „The history of the decline and fall of the Roman Empire”. Przełożył z angielskiego
i uwagami Gustawa Hugona powiększył J.H.S. Rzesiński. Edward Gibbon (1737-1794), jeden z najwybitniejszych historyków angielskich XVIII w., pionier w badaniach nad upadkiem państwa rzymskiego.
Praca dedykowana przez tłumacza Michałowi Wrońskiemu. Egzemplarz nierozcięty. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Papierowe okładki zabezpieczające z nowym papierowym grzbietem. Niewielkie
charakterystyczne przebarwienia papieru, wewnętrznie stan dobry.
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245. Giertych Jędrzej. My, nowe pokolenie! O harcerskiej służbie Polsce. Wydanie
drugie. Warszawa, b.r. Księgarnia Św. Wojciecha, s. VIII, 164, [4], 20 cm, oryg.
okł. brosz.
60,Książka Jędrzeja Giertycha (1903-1992) – polityka, dyplomaty, publicysty, czołowego działacza Stronnictwa Narodowego. „Książeczka ujęta jest więc w formie wskazań, zwróconych do wyznającej ideologię
harcerską młodzieży, studiującej na wyższych uczelniach, a zatem mającej zasilić szeregi najbardziej
za losy Narodu i Państwa odpowiedzialnej warstwy społecznej, jaką jest inteligencja” (z przedmowy).
Wydanie drugie z niewielkimi uzupełnieniami i z dodanym końcowym rozdziałem. Egzemplarz częściowo nierozcięty. Niewielkie naddarcia grzbietu, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

246. [Gluziński Tadeusz]. Krasnowski Tadeusz. Światowa polityka żydowska. Warszawa 1934. Tow. Wyd. „Patria”, s. [8], 181, [3], 24 cm, oryg. okł. brosz.
60,Dzieło polityka Obozu Narodowo-Radykalnego, autora głośnego opracowania „Zmierzch Izraela”. Wśród
rozdziałów m.in.: Idea „misji” narodu żydowskiego; Idea pokojowości żydostwa; Judaizm, czyli systemat
„kawałów żydowskich”; Dążność do obalenia układu życia, istniejącego u otoczenia, jako zjawisko
stałe w dziejach żydostwa. Egz. nierozcięty. Stan dobry.

247. Górnicki Łukasz. Droga do zupełnej wolności. Kraków 1858. Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, s. 272, [1], 20 cm, opr. ppł.
90,Traktat polityczny Ł. Górnickiego (1527-1603), pisarza politycznego epoki renesansu, poety, sekretarza i bibliotekarza Zygmunta Augusta, autora słynnego „Dworzanina polskiego”, zawierający analizę
i projekt reformy ustroju Rzeczpospolitej. Przetarcia oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe, ślady
kredki na wyklejce, przybrudzenia kart.

248. Hallez Théophile. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la cour de Russie,
sous les règnes de Pierre le Grand et de Catherine Ire. Paris (Paryż) 1853.
E. Dentu, s. XVI, 223, 21,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.
240,Egzemplarz z księgozbioru Piotra Aleksandra Wereszczyńskiego (1806-1879), autora pomysłu
założenia po upadku powstania styczniowego osady polskiej na wyspach Oceanii (ekslibris). Sekretne
pamiętniki do historii dworu rosyjskiego pod rządami Piotra I Wielkiego i jego żony cesarzowej Katarzyny I Aleksiejewny (urodzonej jako Marta Helena Skowrońska). Oprawa po konserwacji, na kartach
miejscami ślady zawilgocenia i charakterystyczne zażółcenia.

249. Harand Irene. Tak? czy tak? Prawda o antysemityźmie [!]. Tłum. z niem. E. Kleinmann. Kraków [1935]. Irena Harand, s. 24, 22,5 cm, oryg. okł. brosz.
30,Broszura wymierzona w rosnący antysemityzm i zdobywającą popularność ideologię nazistowską
opartą o rasizm. Autorką była Irene Harand (1900-1975), austriacka działaczka na rzecz praw człowieka, zwalczająca antysemityzm i nazizm. Opublikowała m.in. odpowiedź na „Mein Kampf” A. Hitlera.
Drobne przebarwienia, niewielkie naderwania grzbietu, poza tym stan dobry.

250. Hartleb Zygmunt. Szabla polska. Jej rozwój historyczno-techniczny. Z 12 tablicami. Lwów – Warszawa – Kraków 1926. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich, s. 59, [1], tabl. ilustr. 12, 22 cm, oryg. okł. brosz.
60,Rozprawa poświęcona historii szabli polskiej zilustrowana fotograﬁami różnych rodzajów głowni i rękojeści (od średniowiecza do XVIII w.). Egzemplarz nierozcięty i nieobcięty. Blok i część składek
poluzowana. Niewielkie zagniecenia, poza tym stan dobry.

251. Herb Łabędź i łabędź w herbie. (Seria: „Ikonograﬁa Herbów Polskich”). Szczecin
1992. Wyd. „Foka”, s. 96, ilustr., 16 cm, opr. oryg. wyd. karton.
100,Wyd. w nakł. 100 egz. (niniejszy egz. o nr 2) w oprac. Izabelli Aliny Dunin-Kwinty. Na odwrocie: „Edycja
imienia Ireny z Erben-Holanów Józefowej Dunin-Borkowskiej”. Obejmuje: Indeks rodzin pieczętujących
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się herbem „Łabędź” oraz kolekcję rysunków herbu z różnych zbiorów. Karton oklejony czerwonym
papierem. Na przednim licu herb Łabędź pod koroną hrabiowską, częściowo złocony. Niewielkie otarcia
opr., poza tym stan dobry. Rzadkie.

252. [Herbarz polski]. The Polish Armorial Polonaise. Rédaction et conception
D. Jelinska-Marchal. Collaboration de Z. Judycki. Illustrations Z. Odzirejko.
Château-Thierry, France 1988. Bibliothèque Albi Corvi, s. 233, [52]; 71, ilustr. 485
w tekście (herby), 21 cm, oryg. okł. brosz. wyd.
300,Herbarz polski obejmujący blazonowanie 71 najstarszych herbów polskich; listę alfabetyczną 8520
nazwisk szlachty polskiej; bibliograﬁę heraldyki polskiej; listę 5780 rodów szlacheckich z przypisanymi
herbami; 485 wizerunków polskich herbów szlacheckich podług herbarza Niesieckiego. Tekst równoległy
francusko-angielski. Papier kredowy. Stan dobry.

253. Ilustrowany Tygodnik Polski. Pismo poświęcone literaturze i sztuce pod redakcyą Lucyana Rydla i art. kierownictwem A.S. Procajłowicza. R. I. Nr 1-17 oraz
19-21 (1 sierpnia-19 grudnia). Kraków 1915. Wydawnictwo Naczelnego Komitetu
Narodowego, s. 16, [2], 16, 35-340, liczne ilustr. w tekście, 31 cm, opr. wyd.
brosz.
240,Tygodnik wydawany w eleganckiej szacie graﬁcznej, redagowany przez poetę młodopolskiego Lucjana
Rydla, pod kierownictwem artystycznym malarza i graﬁka Antoniego Procajłowicza. Na jego łamach
pojawiały się artykuły dotyczące historii, literatury, geograﬁi, sztuki oraz bieżących spraw politycznych
(zwłaszcza kwestii legionowych). W numerach m.in.: Nowe karty w dziejach Legionów; Puławy i XX
Czartoryscy; Wojenne dzieje Warszawy; Brześć Litewski i Kowno; Zapiski porucznika Pększyca-Grudzińskiego; Z dziejów Grodna; Wilno; Stanisław Witkiewicz; Legenda Drugiej Brygady; Warszawa
w pierwszych dniach wojny; Zeszyt monograﬁczny poświęcony rocznicy powstania listopadowego.
Brak numeru 18, drobne zagniecenia i uszkodzenia okładek broszurowych.

254. Instytut Nauk Judaistycznych w Warszawie. Warszawa 1927. Nakładem
T-wa Krzewienia Nauk Judaistycznych w Polsce, s. 42, [1], 23 cm, oryg. okł.
brosz.
30,Broszura poświęcona nauce judaistycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem planów powołania i przyszłej działalności Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie (działalność rozpoczął
w 1928 r.). Stan bardzo dobry.

255. Jabłonowski Stanisław. Wspomnienia o bateryi pozycyjnej artyleryi konnej
Gwardyi Królewsko-Polskiej, s. 164, adl.;
Chłapowski Dezydery. Wojna w 1807 roku, s. 71, mapa, adl.;
Górski Konstanty. Wojna 1792 roku, s. 117, mapa, adl.;
Chrzanowski Wojciech. Opisanie bitwy grochowskiej, s. XXIV, 112, adl.;
Górski Konstanty. Bitwa pod Racławicami, s. 40, mapa, adl.;
Erlach Franz L. von. Partyzantka w Polsce w r. 1863 w świetle własnych obserwacji zebranych na teatrze walki od marca do sierpnia 1863 roku, s. 239, mapa.
Pierwsze cztery tytuły nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N. w Krakowie, lata 1916-1917, dwa ostatnie nakładem M. Arcta w Warszawie w 1918 r.,
14 cm, opr. z epoki, ppł.
180,Zbiór sześciu prac wydanych w serii „Biblioteczka Legionisty” redagowanej przez Wacława Tokarza
(1873-1937), historyka, specjalizującego się w dziejach powstań narodowych i wojskowości. Prócz prac
Konstantego Górskiego są to dzieła autorstwa uczestników bądź obserwatorów opisywanych wydarzeń.
Poz. ostatnia to szczegółowa charakterystyka działań partyzanckich okresu powstania styczniowego
opracowana przez szwajcarskiego oﬁcera artylerii wysłanego do Polski przez Rząd Szwajcarski. Opr.:
biblioteczna, ppł., na licach pap. marm. Podpisy własnościowe. Stan dobry.
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256. Janik Michał. Dzieje Polaków na Syberji. Z 23 ilustracjami. Kraków 1928. Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, s. VIII, 472, tabl. ilustr. 15 (z 23 ilustr.),
20 cm, opr. wyd. pł. brązowe ze złoc. napisami.
80,Dzieje polskich zesłańców na Syberii od czasów pierwszych zesłań po upadku konfederacji barskiej
aż do roku 1923, kiedy na Syberii przebywało jeszcze ok. 200 tys. Polaków. Zawiera m.in. rozdziały:
Opisanie Syberii; Pierwsi Polacy na Syberii; Od Batorego do wielkiej wojny północnej; Od konfederacji
barskiej do wyprawy na Moskwę; Grupa orenburska; Powstanie polskie nad Bajkałem; Pamiętniki
wygnańców za rok 1863; Ruch rewolucyjno-społeczny przed wojną światową; Syberia w twórczości ogólnopolskiej. Oprawa wydawnicza wykonana w krakowskim zakładzie introligatorskim
Piotra Grzywy (sygnowana ślepym tłokiem): płótno brązowe ze złoconymi napisami na grzbiecie
i licu. Otarcia krawędzi oprawy, ostatnia tablica z mapką uzupełniona z reprintu, nieaktualne zapiski
własnościowe.

257. Kaden-Bandrowski Juliusz. Generał Barcz. Powieść. Warszawa, b.r. Towarzystwo Wydawnicze „Ignis” Sp. Akc., s. 515, [1], 18 cm, opr. wyd. płsk z tłocz.
i złoc.
120,Powieść polityczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego (1885-1944), polskiego pisarza, publicysty, kapitana piechoty Wojska Polskiego, opublikowana w 1923 r. Opowiada o tworzeniu się i umacnianiu
władzy w pierwszych miesiącach państwa polskiego. Stan dobry.

258. Kaden-Bandrowski Juliusz. Leopold Lis-Kula pułkownik. Warszawa 1937. Główna
Księgarnia Wojskowa, s. 37, [1], ilustr. w tekście, 17 cm, okł. brosz. wyd. 100,Wspomnienie Juliusza Kaden-Bandrowskiego (1885-1944), adiutanta Józefa Piłsudskiego, kronikarza
I Brygady o pułkowniku Leopoldzie Lisie-Kuli (1896-1919), wybitnym, wyrosłym ze skautingu, młodym
dowódcy Legionów, ulubieńcu Józefa Piłsudskiego, którego poczucie patriotyzmu i męstwo stało się
wzorem do naśladowania dla wielu żołnierzy i harcerzy. Stan bardzo dobry.

259. Kalendarz Macierzy Polskiej na rok pański 1898. Lwów [1897]. Nakładem
Macierzy Polskiej. Czcionkami drukarni E. Winiarza, s. 112, k. [11] (inseraty),
ilustr. w tekście (drzeworyty), 25 cm, opr. z epoki, ppł.
90,Czternasty rocznik kalendarza Macierzy Polskiej we Lwowie. Tom poświęcony Adamowi Mickiewiczowi. Zawiera m.in. życiorys wieszcza, relację z uroczystości złożenia prochów poety na Wawelu,
eseje o jego twórczości itd. Na końcu materiały reklamowe. Opr.: zielone ppł., na licach pap. marm.
Zachowane oryg. okł. brosz. Dawne pieczątki Biblioteki Ossolińskich.

260. Kamieński S. Komunizm a religja. Płock-Warszawa 1928. Dobra Prasa. Płockie
Zakłady Graﬁczne, s. 16, 16,5 cm, oryg. okł. brosz.
80,Broszura antykomunistyczna przedstawiająca represje stosowane przez komunistów w Rosji Sowieckiej
przeciwko wierze i religii. Tekst zakończony apelem: „Wszyscy do walki z bolszewikami! Precz z komunizmem – wrogiem Boga i Ojczyzny”. Na przedniej okładce postać sowieckiego sołdata rąbiącego
krzyż katolicki. Ubytki w dolnej części przedniej okładki, tylna okładka i ostatnia karta tekstu podklejone,
w dolnej części kart zażółcenia. Rzadkie.

261. Kamiński Aleksander. [J. Górecki pseud.]. Kamienie na szaniec. Opowiadanie
o Wojtku i Czarnym. Włochy 1945. Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu,
s. 64, 22,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Oferowana edycja stanowi przedruk z pierwodruku wykonany w Drukarni Polowej Oddziału Kultury
i Prasy 2. Korpusu gen. Andersa. Najsłynniejsza powieść Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) – prozaika, pedagoga, działacza harcerskiego, współtwórcy Szarych Szeregów. Oparta na autentycznych
wydarzeniach zbeletryzowana historia młodych żołnierzy walczących w oddziałach Szarych Szeregów.
Egzemplarz nierozcięty. Okładka z przebarwieniami, wewnątrz stan dobry.
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262. Kandziora Karol. Działalność P.O.W. w Poznaniu 1918-1919. Warszawa 1939.
Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski,
s. 238, [1], mapa (rozkł.), 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
60,Praca Karola Kandziory (1881-1944) przedstawiająca zarys przygotowań do powstania wielkopolskiego
oraz rolę, przebieg prac i znaczenie Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie zaboru pruskiego. Na
końcu dołączony rozkładany plan Poznania. Blok nieobcięty i nierozcięty. Stan dobry.

263. Kijeński Stanisław. Proces Eligiusza Niewiadomskiego o zamach na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabryela Narutowicza w dniu 16 grudnia 1922 r.
Warszawa 1923. Skład Główny W. Gołajewski, s. 112, 23,5 cm, opr. współcz. płsk,
zach. oryg. okł. brosz.
40,Z karty tyt.: „Specjalne sprawozdanie stenograﬁczne, mieszczące całkowity przewód sądowy, z podaniem dokumentów śledztwa wstępnego, przemówień stron, życiorysu i podobizny oskarżonego.
Wydanie drugie, poprawione i znacznie uzupełnione szczegółami dotyczącemi wykonania wyroku
i pogrzebu Niewiadomskiego, kilkoma urywkami ostatnich myśli Niewiadomskiego […].”. Opracowane
i wydane przez Stanisława Kijeńskiego (1857-1939), adwokata warszawskiego, działacza narodowego, słynnego obrońcę w wielu procesach politycznych. Na karcie tyt. druk: „Skład główny w księgarni
i składzie nut Perzyński, Niklewicz i Ska” zastąpiony stemplem: „Skład główny W. Gołajewski”. Po
konserwacji, stan dobry.

264. Kolonizacja Polska w Brazylji (Ameryka Południowa). Zeszyt I-szy Stan
Espirito Santo (Świętego Ducha). Warszawa 1930. Nakładem Towarzystwa
Kolonizacyjnego, s. 63, 19 cm, opr. wyd. karton.
40,Prospekt Polskiego Towarzystwa Kolonizacyjnego, przedstawiający warunki panujące w brazylijskim
stanie Espirito Santo, gdzie po wydzierżawieniu i rozparcelowaniu ziemi planowano osiedlanie rodzin
polskich emigrantów. Stan dobry.

265. Konarski Feliks (Ref – Ren). Piosenki z plecaka Helenki (z nutami). Rzym
1946. Nakładem autora, s. 172, [20 – nut], ilustr. w tekście, tabl. ilustr. 1, 17 cm,
opr. wyd. brosz. z ilustr. na licu.
70,Wspomnienia wojenne przeplecione tekstami piosenek autorstwa Feliksa Konarskiego (1921-1991),
poety, kompozytora i pieśniarza, który przeszedł cały szlak bojowy z armią gen. Andersa, począwszy od
pierwszych obozów tworzącej się w ZSRR Armii Polskiej, poprzez Persję, Irak, Palestynę, Egipt aż do
Włoch. Po wojnie Konarski stał się jednym z aktywniejszych organizatorów życia kulturalnego na emigracji, do Polski nigdy nie wrócił, zmarł kilkanaście dni przed planowanym przyjazdem. Wśród utworów tekst najsłynniejszej jego pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”. Na końcu nuty do 69
piosenek. Rdzawe plamki, zabrudzenia okładek, poza tym stan dobry.

266. Konarski Szymon. Regesty niektórych aktów stanu cywilnego paraﬁi kalwińskiej
w Sielcu koło Staszowa z lat 1826-1921. Buenos Aires – Paryż 1966. B.w., s. [4],
123-130, 26 cm, oryg. okł. brosz.
40,Wyciągi z metryk nieistniejącej paraﬁi kalwińskiej w Sielcu koło Staszowa. Obejmuje akty stanu cywilnego rodów szlacheckich wyznania kalwińskiego (wśród nazwisk m.in. Bobrownicki, Chrząstowski,
Karczewski, Konarski, Narzymski, Russocki, Skierski, Świda, Walewski i Wielowieyski). Stan dobry.

267. Konarski Szymon. Trzy przyczynki genealogiczne: Nadratowski, Nagórny i Pierożyński. Buenos Aires – Paryż 1971. [B.w.], s. [4], 155-162, 26 cm, oryg. okł.
brosz.
40,Genealogie trzech mało znanych rodów szlacheckich, ledwo wzmiankowanych w spisach szlachty
bądź herbarzach, a wylegitymowanych ze szlachectwa w XIX w. Stan bardzo dobry.
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268. Kozłowski Boleścic Stanisław. Józef książę Poniatowski i ród jego. Studjum
historyczne. Poznań 1923. Wielkopolska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego, s. 58,
tabl. genealog. 2, ilustr. 4, 25 cm, opr. oryg. okł. brosz.
40,Biograﬁa Józefa Poniatowskiego, bratanka ostatniego króla Polski, z uwzględnieniem genealogii rodu.
Zawiera sporo wiadomości o mniej znanych członkach rodu, informacje o nieślubnych potomkach
księcia „Pepi” oraz wywód jego przodków po mieczu i kądzieli. Egzemplarz nierozcięty i nieobcięty.
Stan dobry.

269. Kraszewski Józef Ignacy. Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya
do historyi ducha i obyczaju. Przedmowa prof. Szymona Askenazego. T. 1-3 (w 3
wol.). Warszawa 1902-1903. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, k. [2], s. XVI, 424, [1],
ilustr. w tekście 106, mapa 1; k. [2], s. 414, [1], ilustr. w tekście 97; k. [2], s. 563,
[1], ilustr. w tekście 89, 23,5 cm, opr. z epoki płsk z tyt. na grzbiecie.
600,Egzemplarz S. Krzyżanowskiego. Wydanie 2 (wyd. 1 ukazało się w latach 1873-1875). Najważniejsze
dzieło historyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887). Oparta na szerokim materiale źródłowym barwna panorama schyłkowych lat Rzeczypospolitej, obejmująca historię, politykę wewnętrzną
i zagraniczną, kulturę, wojskowość i obyczajowość. Zawiera m.in. dzieje Sejmu Wielkiego do uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, wojny z Rosją w obronie Konstytucji, Insurekcji Kościuszkowskiej aż do upadku
Rzeczypospolitej. Dzieło ozdobione prawie 300 ilustracjami zebranymi przez Aleksandra Kraushara.
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Grzbiety opraw reperowane, poza tym stan dobry.

270. Kraszewski Józef Ignacy. Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya
do historyi ducha i obyczaju. T. 3 (z 3). Poznań 1875. Nakładem J. K. Żupańskiego,
s. V, 689, 22,5 cm, opr. płsk z tłocz. na grzbiecie.
150,Wydanie 1. Najważniejsze dzieło historyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887). Oparta
na szerokim materiale źródłowym barwna panorama schyłkowych lat Rzeczypospolitej. W tym tomie
wojny z Rosją w obronie Konstytucji, Insurekcja Kościuszkowska i upadek Rzeczypospolitej. Niewielkie
przetarcia okładek, nieaktualne pieczątki. Stan dobry.

271. Kronika przez Brunona hrabię Kicińskiego i Teodora Morawskiego. Warszawa 1819. W Drukarni przy ulicy Gęsiej pod nr 2286, s. 173, [3], 16,5 cm,
bez opr.
120,Całość wydawnictwa. Czasopismo literacko-polityczne ukazujące się trzy razy w tygodniu, wydawane przez Brunona Kicińskiego i Teodora Morawskiego. Publikację czasopisma wstrzymano po
siedmiu numerach na skutek wprowadzenia cenzury prewencyjnej. M.in.: Uwagi o konstytucjach;
O ciemnocie, despotyzmie i niewoli; Rękopis z wyspy Elby; Korespondencja Jenerała Carnota z Napoleonem; Listy z Warszawy. Zażółcenia, zabrudzenia i zaplamienia. Na karcie tytułowej nieaktualna
pieczątka własnościowa.

272. Kronika Rodzinna. Pismo dwutygodniowe poświęcone literaturze, sprawom
społecznym i domowym. Rok 1882. Nr 1-24 (1 stycznia-2 grudnia). Warszawa
1883. W Drukarni Noskowskiego, s. [2], 768, 26 cm, opr. z epoki płsk z tłocz. i ze
złoc., brzegi kart barwione.
240,Rocznik dwutygodnika, redagowanego i wydawanego przez Aleksandrę z Chomętowskich Borkowską
(1828-1898). W tomie m.in.: Szkoła rzemiosł dla kobiet hr. Cecylii Platerówny, Wolnomularstwo we
Francji, Kościół i narodowość, wiadomości literackie i polityczne, życiorysy, opisy podróży i miejscowości, a także korespondencje ze świata. Niewielkie przetarcia skóry na grzbiecie i minimalne pęknięcie
jego dołu, minimalne naddarcia. Nieaktualne pieczątki, poza tym stan dobry.

273. [Królowie Francji]. Portraits des rois de France, depuis Pharamond jusqu’à
S.M. Louis XVIII [...] Paris (Paryż) [ok. 1820]. Pierre Blanchard, frontispis (miedzioryt), s. [1], 146, portretów 68 (miedzioryty), 22 cm, opr. z epoki, płsk.
240,-
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Poczet władców francuskich od legendarnego Faramunda do Ludwika XVIII Burbona. Do opisu panowania każdego władcy dołączony jego portret. Opr. wykonana przez amsterdamskiego introligatora
J. H. Petersa (sygnowana nalepką): brązowy płsk z szyldzikiem, na grzbiecie złoc., na licach i wyklejkach pap. marm. Stan bardzo dobry.

274. Księga jazdy polskiej. Warszawa 1938. Zakłady Graﬁczne Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”, s. 429, [3], tabl. kolor. 24, liczne ilustr. w tekście, 31 cm,
opr. wyd. skóra.
900,Bogato ilustrowana monograﬁa jazdy polskiej od początków państwowości do odzyskania niepodległości i wskrzeszenia Wojska Polskiego, opracowana pod redakcją gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Zawiera m.in. rozdziały: Kawaleria Polski przedrozbiorowej; Jazda epoki napoleońskiej;
Jazda Polski Odrodzonej; Artyleria konna; Metryki pułków; Sztandary, Koń kawaleryjski; Szabla; Szkoła
Podchorążych Kawalerii. W części końcowej lista kawalerzystów poległych w latach 1914-1920 (ponad
5500 nazwisk), a także lista odznaczonych. Kierownictwo i opracowanie graﬁczne Stanisław Haykowski.
Luksusowa oprawa wydawnicza: skóra czerwona ze złoceniami na grzbiecie i licu. Niewielki ubytek
skóry opr., pęknięcie na krawędzi, poza tym stan dobry.

275. Kucharzewski Jan. Maurycy Mochnacki. Kraków 1910. Drukarnia Uniwersytetu
Jagiellońskiego, k. [3], s. 550, k. [2], portret 1, 23 cm, opr. płsk ze zwięzami i złoc.
tłocz. na grzbiecie.
440,Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (na licu opr. tłoczony, złocony herb Pilawa).
Biograﬁa Maurycego Mochnackiego (1803–1834), teoretyka romantyzmu polskiego, publicysty i polityka, członka sprzysiężenia Piotra Wysockiego, które w 1830 r. doprowadziło do wybuchu
powstania listopadowego (w zrywie tym wziął czynny udział, który przyniósł mu złoty krzyż Orderu
Virtuti Militari). Po upadku powstania czynnie uczestniczył w życiu Wielkiej Emigracji we Francji, przynależąc do stronnictwa księcia Adama Czartoryskiego. Do tomu dołączone zostały dodatki źródłowe:
raport Mochnackiego do biura cenzury z 1827 r. oraz jego list do Józefa Kalasantego Szaniawskiego
z tego samego roku. Nieaktualne pieczątki własnościowe, nowe wyklejki, poza tym stan bardzo dobry.

276. Kukiel Marian. Książe Adam. Paryż 1952. B.w., s. 66, 21 cm, opr. pł.

120,-

Z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (pieczątka). Monograﬁa poświęcona księciu Adamowi
Jerzemu Czartoryskiemu napisana przez Mariana Kukiela (1885-1973) – historyka, ucznia Szymona
Askenazego, jednego z najwybitniejszych napoleonistów polskich, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, generała i polityka emigracyjnego. Drobne wgniecenie opr., zażółcenia k., poza tym stan dobry.

277. Kultura staropolska. Kraków 1932. Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności,
s. VI, [2], 752, 23 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
90,Praca zbiorowa stanowiąca plon naukowego Zjazdu im. Jana Kochanowskiego, zorganizowanego
przez Polską Akademię Umiejętności w dniach 8-10 czerwca 1930 r. Zawiera 17 rozpraw czołowych
historyków polskich okresu międzywojennego, m.in.: Franciszka Bujaka, Stanisława Kutrzeby, Stanisława Estreichera („Kultura prawnicza w Polsce XVI w.”), Kazimierza Dobrowolskiego, Stanisława
Łempickiego („Renesans i Humanizm w Polsce”), Aleksandra Brücknera, Henryka Barycza, Kazimierza
Piekarskiego („Książka w Polsce XV i XVI w.”), Juliana Krzyżanowskiego, Stefana Komornickiego,
Majera Bałabana („Umysłowość i moralność żydostwa polskiego XVI w.”), Stanisława Kota. Oprawa
zabrudzona, nieaktualny podpis własnościowy, poza tym stan dobry.

278. Kwiatkowski Antoni Wincenty [Antoni Starodworski pseud.]. Katolicyzm a komunizm. Warszawa 1936. Wydawnictwo Instytutu Naukowego Badania Komunizmu,
s. 55, tabl. 1 (rozkł.), ilustr. w tekście, 22,5 cm, oryg. okł. brosz.
80,Broszura przedstawia stosunek komunizmu do religii katolickiej, zawiera m.in.: Istota i treść ateizmu bolszewickiego; Książkowo-prasowy front bolszewicki; Metoda i zasięg ateistycznej działalności
bolszewickiej; Atak bolszewizmu na papieża, na Watykan i Kościół Katolicki; Katolicyzm w Polsce
a komunizm; Kościół a państwo. Niewielkie zaplamienia okładki, stan dobry.
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279. Lakaz Lucien. Cztery lata służby wywiadowczej. Moskwa 1944. Wydawnictwo
Literatury w Językach Obcych, s. 126, [1], 16 cm, opr. wyd. pap.
30,Wspomnienia autora z czasów I wojny światowej, podczas której służył we francuskim wywiadzie na
terytorium Szwajcarii. Opis pracy operacyjnej wywiadu wojskowego z perspektywy przyfrontowych
jednostek wywiadowczych. Lekkie zagięcia brzegów oprawy, poza tym stan dobry. Rzadkie.

280. Lelewel Joachim. Pythéas de Marseille et la géographie de son temps. Ouvrage
publié par Joseph Straszéwicz, orné de trois cartes géographiques, dressées
et gravées par l’auteur. Paris (Paryż) 1836. Imprimerie de Bourgogne et Martinet, s. 74, [2], mapy 3 (miedzioryt rozkł. kolor.), ilustr. w tekście, 21,5 cm, opr.
oryg. brosz.
240,Rozprawa na temat Pyteasza z Massalii i geograﬁi starożytnej. W tekście podobizny medali greckich i monet Merowingów. Nieaktualna pieczątka własnościowa, nierozcięte karty, pęknięcia grzbietu
sklejone, zabrudzone i naderwane okładki.
Lit.: Bibliograﬁa utworów Joachima Lelewela, poz. 377.

281. Lelewel Joachim. Rozmaitości (Polska, dzieje i rzeczy jej. Tom XIX). Poznań
1865. Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, s. XI, [1], 296, tabl.
ryc. 3 (litograﬁe rozkł.), 22,5 cm, opr. późniejsza ppł.
150,Zbiór tekstów historyczno-literackich. Zawiera m.in.: Czy Słowian początek od Indian pochodzi?; Spór
z jezuitami połockimi o Husa; Co o mnie mówią arystokraci, demokraci i doktrynerzy?; Wieca królowej Polski w Sokalu; Wspomnienie o konstytucji 3 maja; Sprawa żydowska w roku 1859; Kopernika
tudzież innych astronomów polskich w geograﬁi zasługi. Niewielkie naddarcia kartonu oprawy, podpis
własnościowy, stan dobry.
Lit.: Bibliograﬁa utworów Joachima Lelewela, poz. 823.

282. Lenardowicz Mieczysław. Za czerwonym kordonem. Wspomnienia z pobytu
w Rosji Sowieckiej (Biblioteka Społeczna. Nr 8). Warszawa 1931. Wojskowy
Instytut Naukowo-Wydawniczy, s. [4], 51, [1], ilustr. w tekście, 19,5 cm, oryg. okł.
brosz.
80,Wspomnienia z przejazdu przez Rosję Sowiecką po odbyciu katorgi na Wyspach Sołowieckich. Tekst
zakończony przesłaniem: „I Wam, kochani czytelnicy, powtarzam tę opowieść, abyście przestrzegali
wszystkich przed złudami komunizmu, który bogatą niegdyś Rosję zamienił w ruinę. Nie wolno nam
tej zarazy puszczać do Polski”. Stan dobry.

283. Leszczyński Stanisław. Głos wolny wolność ubezpieczający. Wydanie Kazimierza
Józefa Turowskiego. Kraków 1858. Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej,
s. 180, 19 cm, opr. z epoki płsk.
120,Utwór wydany w języku polskim w Nancy ok. 1743 r., stanowi szczytowe osiągnięcie polskiej myśli
reformatorskiej 1. połowy XVIII w. W treści autor analizuje słabości ustroju Rzeczypospolitej, wskazuje propozycje reform koniecznych do uzdrowienia państwowości polskiej. Za niezbędny warunek
autor uznał przede wszystkim zmianę sytuacji chłopów w społeczeństwie, zapewnienie im ochrony
prawnej i wolności osobistej. Niewielkie ubytki kartonu oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe,
poza tym stan dobry.

284. Lewin Aron. Pamięci Wodza. Przemówienia wygłoszone na uroczystych akademjach żałobnych ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rzeszów 1935. Z Drukarni
M. Goldberg, s. 31, 23 cm, oryg. okł. brosz.
50,Mowy rabina Arona Lewina (1879-1941), posła na Sejm II RP, społecznika, samorządowca, wygłoszone w czasie uroczystości zorganizowanych przez społeczność żydowską. Drobne zagniecenia
i przybrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.
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285. Libert Feliks. Materiały do bibliograﬁi wojny polsko-sowieckiej. Warszawa 1935.
Wojskowe Biuro Historyczne, s. [2], XIV, 162, 24,5 cm, opr. z epoki pł. ze złoc.
napisami na grzbiecie, zach. przednia okł. brosz.
120,Bibliograﬁa notuje 2720 pozycji (książki, broszury, artykuły z czasopism) dotyczących wojny polsko-sowieckiej 1919-1920 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej. Na końcu
szczegółowe skorowidze ułatwiające korzystanie z bibliograﬁi. Nieaktualne zapiski, pieczątki i nalepki
własnościowe na oprawie, poza tym stan dobry.

286. Ligęza Mikołaj Spytek. Pisma kasztelana sandomierskiego, starosty bieckiego,
ropczyckiego etc. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1859. Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, s. 51, [1], adl.;
Karnkowski Stanisław. Pisma [...] arcyb. gnieźnieńskiego, prymasa kor. etc.
Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1859. Nakładem Wydawnictwa
Biblioteki Polskiej, s. 43, adl., 19 cm, opr. późniejsza, ppł.
50,Zbiory pism dwóch przedstawicieli elit Rzeczypospolitej. Poz. 1. Pisma polityczne Mikołaja Spytka Ligęzy (1562-1637), kasztelana sandomierskiego, właściciela Rzeszowa, który przyczynił się do znacznego
rozwoju miasta. Poz. 2. Pisma polityczne Stanisława Karnkowskiego (1520-1603), sekretarza wielkiego
koronnego, pisarza politycznego i religijnego. Ekslibrisy, pieczątki i podpisy własnościowe. Stan dobry.

287. Limanowski Bolesław. Historja ruchu narodowego od 1861 do 1864 r. T. 1-2.
(1 wol.). Lwów 1882. Księgarnia Polska, s. 183, [1]; 264, [1], 22 cm, współopr.,
opr. z epoki pł. z szyldzikiem.
120,Wydana anonimowo historia działań niepodległościowych w XIX w. do upadku powstania styczniowego,
opracowana przez Bolesława Limanowskiego (1835-1935) – historyka, socjologa, działacza politycznego, senatora II RP. Tom pierwszy opisuje działania niepodległościowe do wybuchu powstania, tom
drugi poświęcony jest w całości powstaniu styczniowemu. W części końcowej wybór dokumentów powstańczych. Brak ostatniej karty w t. II. Zabrudzenia oprawy, nieaktualne nalepki i pieczątki
własnościowe, poza tym stan dobry.

288. Lipiński Wacław. [Gwido (pseud.)]. Polityka zagraniczna Piłsudskiego i Becka
(próba syntezy). Warszawa 1943. Wydawnictwo Konwentu Organizacji Niepodległościowych, s. 63, [1], 18 cm, oryg. okł. brosz.
50,Druk konspiracyjny. Broszura wydana pod pseudonimem przez Wacława Lipińskiego (1896-1949) –
historyka, publicystę, dyrektora Instytutu Józefa Piłsudskiego, po wojnie skazanego przez komunistów
na karę śmierci. Egzemplarz nierozcięty. Zagniecenia, poza tym stan dobry.

289. Lipiński Wacław. Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. Wydanie
2, rozszerzone. Warszawa 1935. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski,
s. XX, [2], 486, [1], liczne ilustr. oraz mapy i szkice w tekście, 23,5 cm, opr. wyd.
brosz.
120,Udział formacji wojskowych w walce o niepodległość. Omówiono m.in. Polską Organizację Wojskową,
Polskie Siły Zbrojne, Polski Korpus Posiłkowy; Wojsko polskie na wschodzie (Legion Puławski, Polska
Brygada Strzelecka, Pierwszy Korpus na Białorusi, Drugi Korpus i bój pod Kaniowem, Trzeci Korpus
na Ukrainie, Dywizja Syberyjska); Wojsko polskie na zachodzie (Oddział Bajończyków, Armia Polska
we Francji). Zabrudzenia okładek, minimalne zagięcie i naderwanie tylnej okładki, poza tym stan dobry.

290. Lubecki Józef. Historja prostytucji w starożytności i wśród Kościoła chrześcijańskiego według najnowszych badań i źródeł. Warszawa 1878. W Drukarni
Władysława Dębskiego, s. [4], IV, 5-160, [4], 23 cm, opr. późniejsza ppł. z napisem
na grzbiecie.
90,-
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Historia prostytucji od czasów starożytnych do ery chrześcijańskiej. Brak s. 55-58, pieczątki własnościowe, ślady zalania, naderwania (częściowo podklejone), otarcia oprawy. Rzadkie.

291. Lutosławski Kazimierz. Hasła rewolucji w świetle nauki katolickiej. Głos kapłana
do braci w Chrystusie o tem, jak w samym zaczątku uniknąć drogi, po której ojczyzna w przepaść bolszewizmu stoczyćby się musiała. Warszawa 1919. E. Wende
i Spółka, s. 42, 22,5 cm, oryg. okł. brosz.
80,Tekst zakończony ostrzeżeniem: „kto głosi walkę klas, kto głosi rewolucję, ten w otchłań bolszewizmu
spycha Ojczyznę; nie dajcie mu bezkarnie jej gubić”. Okładka nieco zakurzona, egzemplarz nierozcięty, stan dobry.

292. Łodzia Jan. Walka o polski stragan. Historyczne przemiany w Radomskiem.
Obrazki z życia. Poznań b.r. (ok. 1936). Nakł. i czcionki Drukarnia Polska, Spółka
Akcyjna, s. 48, 23 cm, opr. późniejsza, ppł.
40,Dodatek dla abonentów „Wielkopolanina” i „Pomorzanina” – endeckich pism lokalnych skierowanych
do ludności wiejskiej i małomiasteczkowej. Fabularyzowana relacja z bojkotu handlu żydowskiego
i antysemickich zamieszek w Przytyku w 1936 r. Stan dobry.

293. Maciejowski Józef. Dwaj Marszałkowie. Ks. Józef Poniatowski – Józef Piłsudski.
Warszawa 1928. Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Strzelczyk i Kąsinowski, s. 126, [2], 22,5 cm, opr. z epoki ppł. ze złoc. napisem, zach. przednia okł.
brosz.
80,Porównanie życia i działalności wojskowej dwóch wybitnych dowódców. Zachowana barwna okładka
broszurowa z panopliami i portretami obu wodzów. Zaplamienia oprawy, naddarcia karty tytułowej,
nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

294. [Mikołaj I]. Programme du cérémonial conﬁrmé par Sa Majesté l’Empereur Nicolas
Premier, Autocrate de toutes les Russies, pour Son Entrée Solemnelle dans la
Capitale de Moscou et Son Couronnement. Moscou [Moskwa 1826]. Auguste
Semen, s. 14, 38 x 25 cm, oryg. poszyt wyd.
300,Program ceremonii zatwierdzony przez Jego Cesarską Mość Mikołaja I, władcę Rosji, dotyczący jego
uroczystego wjazdu do Moskwy i koronacji w dniu 3.IX.1826 r. W programie wiele szczegółowych
wskazówek i informacji, m.in. przydzielenie (wg rangi) miejsc dla uczestników uroczystości, opisanie
wystroju Soboru Uspieńskiego, miejsca koronacji oraz Granowitej Pałaty na Kremlu. Ślady składania,
naddarcia i postrzępienia, zwłaszcza przy górnej krawędzi i zbrązowienia, poza tym stan dobry.

295. [Mikołaj I]. Z Bożéy Łaski My Mikołay Cesarz i Samowładca Wszech Rossyi, Król
Polski etc. etc. etc. Z poprzednich Manifestów i Odezw Naszych, wiadomo iest
wszystkim wiernym poddanym Naszym, z iak głębokiem uczuciem Oycowskiego
smutku, Uznaliśmy nieuchronném użyć siły oręża dla poskromienia wynikłego
w Królestwie Polskiem rokoszu .... Dan w Moskwie dnia 20 października / 1
listopada roku Pańskiego 1831, a panowania naszego szóstego ..., s. [2], 36 x
21 cm, arkusz wyd.
120,Carski akt amnestii skierowany do uczestników powstania listopadowego 1831 r., z wyłączeniem
m.in. przywódców buntu, członków Rządu Narodowego, posłów na Sejm, który zdetronizował cara
Mikołaja I jako króla Polski oraz powstańców pochodzących z Litwy i Rusi. Kontrasygnowany przez
Stefana hr. Grabowskiego, byłego ministra Królestwa Polskiego i członka rosyjskiej Rady Państwa.
Wydano w niecały miesiąc po upadku powstania listopadowego i blisko dwa miesiące po upadku
Warszawy. Język równolegle pol. i ros. Ślady składania, zagniecenia, przybrudzenia i niewielkie postrzępienia górnej krawędzi.
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296. Mołotow Wiaczesław. Noty komisarza ludowego spraw zagranicznych ZSRR:
W sprawie oburzających bestialstw, popełnianych przez władze niemieckie na
radzieckich jeńcach wojennych, 25 listopada 1941 r.; W sprawie powszechnej
grabieży, zrujnowania ludności, 6 stycznia 1942 r.; W sprawie potwornych zbrodni, bestialstw i gwałtów niemieckich, 27 kwietnia 1942 r.; W sprawie masowego
uprowadzania przemocą w niemiecką niewolę faszystowską radzieckiej ludności
cywilnej, 11 maja 1943 r. Moskwa 1945. Wydawnictwo literatury w językach
obcych, s. 82, [1], 19,5 cm, oryg. okł. brosz.
60,Cztery noty sowieckiego komisarza spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa. Okładka zaplamiona
z niewielkimi ubytkami, wewnątrz stan dobry.

297. Morawski Szczęsny. Lechia: sarmaty, puny i ślachta. Zbadał i wydał … Kraków
1896. Nakł. W. Ciesielski, s. [2], 78, 20 cm, oryg. okł. brosz.
40,Kontrowersyjne studium etymologiczno-onomastyczne o charakterze słownikowym. Ideą autora,
Szczęsnego Morawskiego (1818-1898), archeologa i historyka, było zilustrowanie pochodzenia nazw
słowiańskich i ich domniemanych związków ze światem starożytnym. Zawiera liczne etymologiczne
wyjaśnienia usiłujące uzasadnić, że Fenicjanie (Puny) zamieszkiwali ziemie sarmackiej Lechii. Niewielkie przybrudzenia, stan dobry.

298. Morawski Zdzisław. Z odrodzenia włoskiego. Kraków 1922. Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, k. [2], s. 146, [2], tabl. ilustr. 7, 24 cm, opr. z epoki,
płsk.
100,Egzemplarz z księgozbioru Adama Paczosińskiego (pieczątka). Zbiór trzech tekstów poświęconych
renesansowej Italii autorstwa Zdzisława Morawskiego (1859-1928), prawnika i publicysty. Zawiera
esej o piętnastowiecznych dziejach Wenecji oraz dwie prace o literaturze Odrodzenia. Opr.: brązowy
płsk, z tłocz. i złoc. na grzbiecie, na wyklejkach pap. marm. Zabrudzenia opr., poza tym stan dobry.

299. Muszyński Jerzy [Zygmunt Zbaraski pseud.]. Geneza masonerji. Warszawa
[1938]. Księgarnia Alfons Prabucki i Aleksander Płocha, s. 24, 16,5 cm, oryg. okł.
brosz.
50,Broszura krytyczna wobec masonerii. Niewielkie naddarcia okładki na grzbiecie, w tekście odręczne
korekty piórem, stan dobry. Rzadkie.

300. Nakwaska z Potockich Karolina. Pamiętnik o Adamie Hr. Potockim Pułkowniku
11 pułku jazdy Księstwa Warszawskiego. Kraków 1862. Nakład J. Wildta – czcionkami
Drukarni „Czasu”, s. 68, 19 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i tłocz. na grzbiecie. 100,Z księgozbioru Adama Sawczyńskiego (1892-1975), polskiego historyka wojskowości, pułkownika artylerii Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych (piecz.). Na karcie przedtytułowej litografowany portret
Adama hr. Potockiego wykonany w zakładzie E. Klimka w Bielsku – Białej. Lekkie zabrudzenia kart,
poza tym stan dobry.

301. Naruszewicz Adam. Historya narodu polskiego. Tom I. Część I. i Tom I. Część II.
(w 2 wol.). Z rękopisma Biblioteki Puławskiey i Józefa hrabiego Sierakowskiego;
staraniem i nakładem Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk
wydana. Warszawa 1824. Drukiem N. Glücksberga, s. [18], XXVI, 294, mapy 4
(litograﬁe rozkł.); s. [13], 295-848, XXXXIV, [4], mapa 1 (litograﬁa rozkł.), 22,5 cm,
okł. ochronna kartonowa z epoki.
440,Wydanie 1. Najważniejsze dzieło w dorobku Adama Naruszewicza (1733-1796), napisane na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Naruszewicz przygotował do druku najpierw tom II
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(Dzieje Piastów), który wydał w 1780 r. Do 1786 r. opublikował pozostałych pięć tomów. Na koniec
pozostawił sobie do opracowania tom I, który miał zawierać dzieje bajeczne, stale go uzupełniał „ale
do ostatecznych wyników nie doszedł”, pochłonięty bieżącymi wydarzeniami politycznymi i pracą na
Sejmie Czteroletnim. Dopiero w 1824 r., ponad ćwierć wieku po śmierci autora, staraniem Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk wydrukowano tom pierwszy w dwóch częściach.
Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty, zażółcenia, poza tym stan dobry.

302. Niemcewicz Julian Ursyn. Śpiewy historyczne. Tom 1-6 (w 1 wol.). Paryż b.r.
(1867). Księgarnia Luxemburska, s. [2], VII, 56; 72; 71, [1]; 64; 51, [1]; 43, [1],
12 cm, opr. ppł.
80,Książka wydana przez Księgarnię Luksemburską Władysława Mickiewicza w Paryżu w serii: „Biblioteka Ludowa Polska”. W ramach serii opublikowano wiele dzieł historycznych i utworów literackich
zakazanych przez cenzurę zaboru rosyjskiego. Miniaturowy format książek miał ułatwić ich przenikanie
przez granice Królestwa Polskiego. Egzemplarz Polskiego Czerwonego Krzyża we Francji, oprawiony przez uchodźców polskich ośrodka PCK w Hyeres – 1941 – pieczątki. Poszczególne tomy
z różnych wydań. Zabrudzenia grzbietu, w tomie IV karta 19-20 naderwana z ubytkiem i szkodą dla
tekstu. Charakterystyczne zażółcenie w tomie IV, pozostałe tomy w stanie dobrym.

303. Nowak-Jeziorański Jan. Kurier z Warszawy. Przedmowa Edward Raczyński.
Londyn 1978. Odnowa, s. 468, tabl. ilustr. 14, 15 cm, oryg. okł. brosz.
150,Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja autora z 1983 r. Najgłośniejsza książka Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005), będąca pamiętnikiem emisariusza Armii Krajowej, opisującym życie
codzienne w okupowanej Warszawie, próby wydostania się z kraju i przekazania aliantom informacji
z Polski. Stan bardzo dobry.

304. Nowi Wisti. Stinna Gazieta dlia Ukraińskich Sielian Gienerał Gubernatorstwa. Rik
III, czisło 37, listopad II. 1943. Krakiw [Kraków] 1943. Redakcia i Widawnictwo
„Telepries”, k. [1], ilustr., 63 x 94 cm.
90,„Nowe Wieści” – oﬁcjalna ścienna gazeta ukraińska dla ludności wiejskiej, wydawana za zgodą niemiecką na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Język ukraiński. Zawiera materiały propagandowe
o charakterze antykomunistycznym (m.in. fotoreportaż z otwarcia wystawy antybolszewickiej w Marsylii,
karykaturę Stalina i przywódców alianckich). Wśród tekstów artykuł „Alianci zdradzili Europę” i relacja
ze spotkania Ukraińskiego Komitetu z generał gubernatorem Hansem Frankiem we Lwowie oraz notatka o poddaniu się Niemcom 600 żołnierzy I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino.
Ślady składania i przetarcia w miejscu złożenia, poza tym stan dobry.

305. Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik Historyczny, Polityczny, Tudzież Nauk i Umieiętności. Rok 1805. Kwartał drugi. Nr 52-54 (trzy numery: kwiecień,
maj, czerwiec). Warszawa 1805. Drukarnia Pijarów, s. 376, 18 cm, opr. pap.
marm.
120,„Nowy Pamiętnik Warszawski”, miesięcznik polityczno-literacki ukazywał się w latach 1801-1805.
W numerach m.in.: „Rzut oka na Indie Wschodnie”, „O kawie i herbacie”, „Ustawy Warszawskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, „Swactwa, wesela i urodziny u ludu ruskiego na Rusi Czerwonej”.
Zachowane oryg. okł. brosz. dwóch numerów. Miejscami zaplamienia, poza tym stan dobry.

306. Österreich-Este Ferdinand [Karl] von. Kreisschreiben des k.k. galizischen
Landesguberniums. Nro. 40272. [Inc.:] Regulaminy i instrukcyje dla Władz Galicyjskiego Stanowego Instytutu Kredytowego. Lwów 1842. B.w., k. [1], 36 (właśc.
71), 33,5 cm, opr. współcz. ppł.
140,Estreicher nie notuje. Statut Galicyjskiego Stanowego Instytutu Kredytowego we Lwowie ogłoszony
austriackim najwyższym patentem z dnia 3 listopada 1841 r. Okólnik Cesarsko-Królewskiego Gubernium
Galicyjskiego wydany przez gubernatora Galicji, Ferdynanda Karola von Österreich-Este (1781-1850).
Tekst równoległy w języku niemieckim i polskim. Nieaktualny wpis własnościowy, stan dobry.
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307. Olszewski Józef, Tatarczuch Stanisław. Belgia i jej opieka społeczna w czasie
wojny. Lwów 1917. Sumptem JWPani Elżbiety hr. Potockiej, s. [4], 292, 21,5 cm,
opr. z epoki ppł. z szyldzikiem i złoc., górny brzeg kart barwiony, papier okł. marm.,
zach. przednia okł. brosz.
120,Charakterystyka opieki społecznej w Belgii w okresie I wojny światowej. Książka wydana nakładem hr.
Elżbiety Matyldy z Radziwiłłów Potockiej (1861-1950), drugiej żony Romana hr. Potockiego, Prezesowej
Komitetu Dam Towarzystwa „Czerwonego Krzyża”. Oprawa w typie opraw wykonywanych we Lwowie
przez Aleksandra Semkowicza. Stan dobry.

308. Ołpiński Stefan [Chwilowo Niemowa pseud.]. Podnieśmy ją wzwyż. Tom
I. Przygotowania naszych sąsiadów a nasz potencjał wojenny. Kraków [1938].
Nakładem i czcionkami Drukarni „Powściągliwość i Praca”, s. 447, 25 cm, oryg. okł.
brosz.
240,Wydanie 1. Więcej tomów nie wydano. Kontrowersyjna książka autorstwa Stefana Ołpińskiego (18981944) – szpiega, „aferzysty” (PSB), redaktora naczelnego agencji prasowej „Europa-Press” w Berlinie.
W pracy autor zawarł informacje o potencjale wojennym sąsiadów Polski w przeddzień wybuchu wojny,
wskazał również militarne słabości i sposoby ich rozwiązania. „Książka ta została przez władze
skonﬁskowana w 1939 r.” (PSB), ocalałe egzemplarze były ponadto niszczone w okresie PRL-u.
Ślady po owadach na marginesach kart, nieaktualne pieczątki własnościowe, egzemplarz nieobcięty,
stan dobry. Rzadkie.

309. Orobkiewicz Władysław. Z dziejów walk i cierpień na kresach. Lwów 1919.
Książnica Polska Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, s. 96, ilustr. 12, 29,5 cm,
opr. oryg. brosz.
120,Zbeletryzowane wspomnienia z okresu I wojny światowej w Galicji (m.in. Legiony Polskie) oraz bitwy
o Lwów 1918-1919. Okładka projektu Michała Sozańskiego (1853-1923) z apoteozą miasta Lwowa.
Naddarcia i podklejenia okładek, ubytki jej krawędzi. Ślad zalania na tylnej okładce i kilku końcowych
kartach, gdzieniegdzie zażółcenia.

310. Orzechowski Tadeusz Oksza. Endecja bez maski. 2-gi nakład wydanie rozszerzone. Warszawa [1936]. Nowoczesna Spółka Wydawnicza, s. 31, [1], 17,5 cm,
oryg. okł. brosz.
60,Tytuł według okładki. Broszura zawiera krytyczne oceny działalności endecji i jej przywódców (Zygmunta
Balickiego, Romana Dmowskiego). Książka podzielona jest na rozdziały: Endecja hamulcem postępu
społecznego; Mason [Zygmunt Balicki], odstępcy socjalizmu i wyłudzone pieniądze; „Mnóstwo Kainów
jest pośród nas...”; Jad nienawiści Cytat z zakończenia: „I cóż czytelniku, wolny Obywatelu Wolnej
Polski? Czy zrozumiałeś jak wielkiego wysiłku woli i oﬁary trzeba było ze strony Józefa Piłsudskiego
i tych wszystkich co z Nim wytrwale tyle dziesiątków lat walczyli – wobec takiego źródła gangreny
narodowej i społecznej, jaką była endecja?”. Zaplamienia, otarcia i niewielkie naddarcia okładki, wewnątrz stan dobry. Rzadki druk antyendecki!

311. Orzeszkowa Eliza. O Żydach i kwestyi żydowskiej. Wilno 1882. Druk Józefa
Ungra. Skład główny w Księgarni E. Orzeszkowej i S-ki, s. 104, [2], 21 cm, oryg.
okł. brosz.
90,Wydanie 1. Słynna broszura publicystyczna Elizy Orzeszkowej (1841-1910), będąca jednym z najważniejszych tekstów programowych polskiego pozytywizmu dotyczących kwestii asymilacji Żydów na
ziemiach polskich. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Drobne zagniecenia okł., zabrudzenia. Rzadkie.
Lit.: H. Gacowa, Eliza Orzeszkowa. Bibliograﬁa, poz. 263.

312. Pamiętnik I Konferencji Żydoznawczej odbytej w grudniu 1921 roku w Warszawie. Warszawa 1923. Towarzystwo „Rozwój”, k. [2], 123, 20,5 cm, opr. wyd.
brosz.
60,-
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Materiały z antysemickiej konferencji zorganizowanej w Warszawie w 1921 r. przez Towarzystwo
Popierania Przemysłu i Handlu Polskiego „Rozwój” – nacjonalistyczną organizację, dążącą do ograniczenia konkurencji przez wypieranie z rynku przedsiębiorstw żydowskich. Podniszczone okładki
i grzbiet z niewielkimi ubytkami. Egzemplarz nierozcięty. Stan dobry.

313. Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 8 i 9 czerwca
1930. Kraków 1931. PAU, s. IV, 505, 1, 24 cm, opr. współcz., pł. oraz:
Wystawa zabytków sztuki i kultury z epoki polskiego renesansu. Kraków 1930.
PAU, s. 33, [1], 24 cm.
60,Materiały ze Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego. Zawiera teksty części referatów oraz zapis
dyskusji w poszczególnych sekcjach, m.in. M. Bałaban, Drukarstwo żydowskie w Polsce XVI w.; I. Ohijenko, Wpływ języka polskiego na ukraiński w w. XIV-XVI oraz liczne wystąpienia z sesji poświęconej
twórczości Kochanowskiego. Dołączono ulotkę informacyjną o odbywającym się z okazji zjazdu ogólnym
zebraniu towarzystw biblioﬁlskich oraz katalog wystawy towarzyszącej zjazdowi. Stan bardzo dobry.

314. Piasecki Bolesław. Przełom Narodowy. B.m. 1937. Odbitka z miesięcznika „Ruch
Młodych”, Druk. B-ci de Larzac W-wa, s. 7, 22,5 cm, opr. wyd. brosz.
30,Bolesław Piasecki (1915-1979), polski polityk nacjonalistyczny, twórca Stowarzyszenia „Pax”. Publikacja
nawiązuje do koncepcji narodowej rewolucji, w której słaba i bierna Polska ma się przeobrazić w silne
Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Lekko naderwany grzbiet, poza tym stan dobry.

315. Pierwsza Dywizja Pancerna w walce. Praca zbiorowa. Bruksela 1947. La
Colonne, s. 401, [3], LXXXV, mapy, ilustracje, fotograﬁe w tekście i na tablicach,
24 cm, oryg. okł. brosz.
120,Monumentalna praca poświęcona 1. Dywizji Pancernej i jej udziałowi w walce w trakcie II wojny
światowej. Prócz szczegółowych kalendarzy działań z każdego etapu walk zawiera też teksty wspomnieniowe, poezje oraz bogaty materiał ilustracyjny. Zabrudzenia i zażółcenia, poza tym stan dobry.

316. Pietrzak Józef Stanisław. Księża powstańcy 1863. Wydanie drugie, znacznie
pomnożone. Kraków 1916. Nakładem G. Gebethnera i Spółki, s. 118, 20,5 cm,
opr. z epoki pł.
80,Praca dedykowana przez autora w druku ks. Wincentemu Bogorya-Podlewskiemu, przeorowi OO.
Dominikanów w Krakowie i Jarosławiu, opiekunowi księży powstańców. Zawiera krótkie biogramy
księży walczących i niosących pomoc w powstaniu styczniowym. Grzbiet oprawy wypłowiały, podpis
własnościowy, poza tym stan dobry.

317. Pikiel Witold. Piechota. Broń Pancerna. Warszawa [1938-1939]. Wyd. „Arma”
(Druk. „Rotofot”). Koperta, fot., 12 x 16 cm.
60,Reprodukcje fotograﬁi Witolda Pikiela przedstawiające piechotę polską podczas parady oraz czołgistów
podczas posiłku przy czołgu Vickers E. Koperta popularyzująca Wojsko Polskie ze schyłku lat 30. XX
w. z propagandowym hasłem: „Największym skarbem narodu jest Niepodległość!”. Stan bardzo dobry.

318. Piłsudska Aleksandra. Memoirs of Madame Pilsudski. Illustrated. London (Londyn) 1940. Hurst and Blackett, s. 352, [4], tabl. ilustr. 7, mapa w tekście, 22 cm,
opr. wyd., pł.
30,Wydanie angielskie wspomnień Aleksandry Piłsudskiej (1882-1963) – działaczki PPS i POW, drugiej
żony Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na przedniej wyklejce wpis dedykacyjny po polsku i angielsku.
Stan bardzo dobry.

319. Piłsudski Józef. Pisma – mowy – rozkazy. Wydanie zbiorowe prac dotychczas
ogłoszonych. Komitet redakcyjny: Michał Sokolnicki i Julian Stachowicz. T. 1-8
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(w 8 wol.). Warszawa 1930-1931. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski.
Towarzystwo Wydawnicze „Polska Zjednoczona”, s. XX, 448, XXXII; VIII, 362,
XIX, [2]; IX, [1], 388, XXIII, [2] mapy; XV, [1], 470, LXXVI, mapy; XIX, [1], 329, [1],
LXIV; XIV, [2], 335, [1], XXX; 332, VI, [1]; [4], 517, [1], LXXXV, 19,5 cm, jednolita
opr. wyd. pł. bordowe ze złoc. napisem na grzbiecie; oraz:
Piłsudski Józef. Poprawki historyczne. Warszawa 1931. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, s. 100, II, [1], 19,5 cm, opr. wyd. pł. bordowe ze złoc. napisem
na grzbiecie; oraz:
Piłsudski Józef. 1926-1930. Przemówienia, wywiady, artykuły. Wydanie nowe,
uzupełnione. Zebrali i do druku przygotowali: Antoni Anusz i Władysław Pobóg-Malinowski. Warszawa 1931. Nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Polska
Zjednoczona”, s. XVI, 344, XCI, 19,5 cm, opr. wyd. pł. bordowe ze złoc. napisem
na grzbiecie.
500,Pierwsza zbiorowa edycja pism Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zawiera przedruk większości drukowanych tekstów, książek (m.in. dotyczących powstania styczniowego i wojny polsko-sowieckiej 1920
roku), broszur, rozpraw, artykułów, przedmów, wywiadów, mów i odezw okolicznościowych. Jednolita
oprawa wydawnicza: płótno wiśniowe ze złoconymi napisami na grzbiecie. W tomie I blok poluzowany,
na oprawach kilku tomów niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Ładny komplet.

320. [Piłsudski i podziemie niepodległościowe]. Mirski Henryk. Józef Piłsudski. Od
bojówki do buławy. Warszawa [1933]. Wydawnictwo „Universum”, s. 64, adl.;
Karlin St. Dzieciństwo Józefa Piłsudskiego. [Warszawa 1935]. Zakł. Graf. A. Pański i S-ka, s. 63, [1], adl.;
Mirski Henryk. Jak wykradziono Józefa Piłsudskiego z cytadeli warszawskiej
(Polska Podziemna). [Warszawa 1932]. Grafja, s. 64, adl.;
Lideczko S. Akcja bezdańska (zamach 3 premjerów polskich). [Warszawa 1933.
Wydawnictwo „Universum”], s. 64, adl.;
Styczeń F. Legjony Piłsudskiego. Warszawa 1934. Wydawnictwo „Universum”,
s. 64, adl.;
[Kraenzler J.] Kajot (pseud.) Bunt legjonistów polskich w obozach internowanych.
[Warszawa 1934. Wydawnictwo „Universum”], s. 64, adl.;
Polska armja podziemna. [Warszawa 1934. Wydawnictwo „Universum”], s. 64,
adl.;
Wojna polsko-bolszewicka. [Warszawa 1934. Wydawnictwo „Universum”], s. 64,
adl.;
Reński L. Zgon Marszałka Józefa Piłsudskiego. [Warszawa 1935. Wydawnictwo
„Universum”], s. 127, [1], adl., 15,5 cm, opr. z epoki, pł.
80,Zbiór broszur poświęconych Józefowi Piłsudskiemu i podziemnej działalności niepodległościowej.
Większość opublikowana przez wydawnictwo „Universum”. Opr.: brązowe pł.. Otarcia, odbarwienia,
poza tym stan dobry.

321. [Plan sześcioletni]. Szczegółowy 6-letni plan rozwoju gospodarczego i budowy
podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. Tom II. [Warszawa 1950]. Państwowa
Komisja Planowania Gospodarczego, s. [2], 102, liczne tabele w tekście, 32,5 cm,
opr. wyd. pł. czerwone ze złoc. na licu.
120,Na oprawie i karcie tytułowej nadruk „POUFNE”. Dotyczy tzw. planu sześcioletniego, programu
gospodarczego zaplanowanego na lata 1950-1955. W książce przedstawiono zbiorcze zestawienia
wskaźników rozwoju dla całego kraju oraz najważniejsze wskaźniki rozwoju dla Warszawy, Łodzi
i poszczególnych województw. Odbarwienia płótna oprawy, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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322. Pluta Jan. Świat za drutem kolczastym. Poznań 1945. Wydawca: Związek Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Więzień
w Poznaniu, s. 46, [2], 20 cm, opr. wyd. brosz.
50,Rozprawa na temat niemieckich obozów koncentracyjnych, m.in.: Przełożeni obozu; Rodzaje przestępstw; Życie obozowe; Metody wykańczania; Społeczeństwo niemieckie i obozy koncentracyjne
i Społeczeństwo polskie a obozy koncentracyjne. W tekście 15 fotograﬁi. Przebarwienia okładek,
poza tym stan dobry.

323. Płonka Piotr. Ziemia mogił i krzyżów. Opracował na podstawie notatek żołnierza
armii niemieckiej [...] z Piekar Śląskich Maksymilian Kluck. [Chorzów] 1938.
Nakładem Spółki Wydawniczej „Zjednoczenie” w Chorzowie, s. 164, 22,5 cm,
opr. ppł.
60,Wspomnienia z I wojny światowej Ślązaka służącego w armii niemieckiej na froncie zachodnim. Dedykacja. Otarcia, zażółcenia, ślady pierwotnego szycia. Stan dobry.

324. Pobóg-Malinowski Władysław. Józef Piłsudski 1867-1901: w podziemiach
konspiracji. Warszawa 1935. Gebethner i Wolﬀ, s. 373, tabl. ilust.15, 20 cm,
opr. pł.
60,Pierwsza część monumentalnej biograﬁi Józefa Piłsudskiego. Oprawa pł. z naklejoną na licu zachowaną
oryginalną okładką broszurową. Nieliczne zaplamienia, poza tym stan dobry

325. [Pobór rekruta]. Nastavlenie o priemě rekrut Carstva Pol’skago v Voennoe
vědomstvo i o soderžanii ih na městah nabora. Warszawa 1853. Voenno-pohodn.
tip. Glavnago Štaba Dějstvuûŝej Armii, s. 54, 22,5 cm, opr. brosz.
90,Instrukcja do poboru rekrutów w Królestwie Polskim i utrzymywania ich w miejscach poboru. Druk
w języku rosyjskim. Nieaktualne pieczątki. Stan dobry.

326. Polkowski Ignacy. Żywot Mikołaja Kopernika. Gniezno 1873. Drukiem J. B. Langiego, s. [6], V, 356, 23,5 cm, opr. z epoki, płsk z bogatymi złoc., brzegi k.
złoc.
240,Dzieło biograﬁczne poświęcone Mikołajowi Kopernikowi, autorstwa Ignacego Polkowskiego (18331888), historyka, członka Akademii Umiejętności. Polkowski był jednym z inicjatorów i organizatorów
uroczystych obchodów 400-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1873 r. i z tej okazji przygotował
oferowaną publikację. Efektowna oprawa z epoki w wiśniowy półskórek, bogato złocony, grzbiet sześciopolowy, w drugim polu tytulatura. Niewielkie zaplamienia opr., drobne przybrudzenia kart. Stan
ogólny dobry. Ładny egzemplarz.

327. Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Erste Folge (Auswärtiges
Amt 1940 Nr 3). Berlin 1940. Gedruckt im Deutschen Verlag, k. [123, w miejsce
126; wiele liczbowań], 29,5 cm, brak okł.
100,Wydany w Berlinie zbiór polskich materiałów źródłowych z okresu poprzedzającego wybuch II wojny
światowej. Część dokumentów w formie faksymile, część z klauzulami „Tajne” i „Poufne”. Brak
oprawy, nowy papierowy grzbiet, na końcu brak 3 kart, karta tytułowa uzupełniona z ubytkami, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

328. [Powstanie styczniowe]. Éphémérides Polonaises. Février et Mars 1863. Paris
(Paryż) 1863. Eduard Dentu. Librairie Centrale, s. 190, [1], tabela rozkł. 1, 18,5 cm,
oryg. okł. brosz.
90,Numer wydawanego po francusku czasopisma poświęconego wydarzeniom w Polsce w czasie powstania styczniowego, powstającego w środowisku Hotelu Lambert. Redagowane było przez Leona
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Kaplińskiego (1826-1873) od stycznia 1863 do września 1864 r. Egzemplarz nieobcięty. Zagniecenia
krawędzi, poza tym stan dobry.

329. [Powstanie w getcie warszawskim]. Remember the Warsaw Ghetto. In tribute
to the heroes. Second Impression. Foreword prof. S. Brodetsky. Londyn [1944].
Federation of Polish Jews in Gt. Britain, s. 15, [1], ilustr. w tekście, 18 cm, oryg.
okł. brosz.
120,Tytuł według okładki. Anglojęzyczna broszura upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim w kwietniu 1943 r. Na stronach 8-9 lista poległych w obronie getta oraz portret Michała Klepﬁsza, pośmiertnie
odznaczonego orderem Virtuti Militari. Stan dobry.

330. [Powstanie Warszawskie]. Green W. J. Faithful unto death. B.m. 1944. John
Sands, s. 35, [1], 21, 5cm, oryg. okł. brosz.
40,Napisana jeszcze w 1944 r. broszura historyczna poświęcona Powstaniu Warszawskiemu, przybliżająca okoliczności zrywu mieszkańcom Nowej Zelandii i Australii. Zagniecenia, zażółcenia, poza tym
stan dobry.

331. Praca. Tygodnik ilustrowany ekonomiczno-społeczny i beletrystyczny [Album].
B.m. (Poznań), b.r. (XIX/XX w.), k. [64], 33 cm, opr. ppł.
180,Album tygodnika ukazującego się w Poznaniu w latach 1896-1926, założonego przez bankiera i działacza narodowego Marcina Bidermanna, zasłużonego dla krzewienia polskiej kultury na terenie zaboru
pruskiego. Na reprodukcjach obrazy historyczne Jana Matejki, Artura Grottgera, Walerego Eliasza
Radzikowskiego, Jana Styki, portrety (np. Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, wielkopolskiego działacza Maksymiliana Jackowskiego). Osobną grupę stanowią patriotyczne
kompozycje alegoryczne, np. „Wiwat wszystkie stany”, „Niech żyje Słowiańszczyzna”, „Módl się i pracuj,
reszty Bóg dokona”. Całości dopełniają obrazy religijne, przede wszystkim według dzieł Piotra Stachiewicza. Przed kartami albumu wprawiono kartę tytułową tygodnika „Praca”, nr 12, Poznań, niedziela
18 marca 1900 r. Rok IV. Na oprawie stempel introligatora Mariana Pukackiego z Inowrocławia. Wpis
własnościowy Teoﬁla Pukackiego (ojca cichociemnego Franciszka Pukackiego, urzędnika Ubezpieczalni
Krajowej w Krotoszynie). Zabrudzenia i uszkodzenia poszczególnych kart.

332. Przepis musztry dla piechoty. Paryż 1860. Druk J. Claye, s. 285, 15 cm, opr.
ppł.
60,Zawiera: Szkoła żołnierza, Szkoła roty, Nauka tyralierów, Szkoła hufcu. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Na grzbiecie naklejone płótno. Stan dobry.

333. Przepis ubioru polowego Wojsk Polskich r. 1919. Warszawa 1920. Główna
Księgarnia Wojskowa, Zakłady Graﬁczno-Wydawnicze „Książka”, s. 45, XXXV
tablic ilustrowanych, 19 cm, opr. wyd. brosz.
60,Zbiór przepisów szczegółowo określających ubiór polowy Wojska Polskiego. Na końcu 35 tablic przedstawiających detale munduru (m.in. naramienniki), pokazane w wielkości naturalnej. Stan dobry.

334. Putek Józef. Mroki średniowiecza. Obyczaje, przesądy, fanatyzm, okrucieństwa
i ucisk społeczny w dawnej Polsce. Kraków 1938. Nakładem autora. Drukarnia
Przemysłowa w Krakowie, s. 279, tabl. ilustr. 16, 25,5 cm, oryg. okł. brosz. 60,Wydanie 2. Słynna książka Józefa Putka (1892-1974), prawnika, posła i pisarza. Wbrew tytułowi dotyczy
nie tylko średniowiecza, lecz także okresu do upadku I Rzeczypospolitej. Wiele miejsca poświęcono roli
(czasami niechlubnej) Kościoła na wsi. Zagniecenia, postrzępienia i ubytki okł., poza tym stan dobry.

335. Radziwiłł Katarzyna. Meine Erinnerungen. Aus dem Englischen übertragen von
Beppina Freifrau von Weinbach. Mit Porträt. Autorisierte Ausgabe. Leipzig 1905.
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Heinrich Szmid und Carl Günther, s. XI, 276, portret 1, 23,5 cm, opr. wyd. pł.
niebieskie ze złoc., brzegi kart barwione.
120,Wspomnienia Katarzyny z Rzewuskich Radziwiłłowej (1858-1941) – publicystki, pamiętnikarki, powieściopisarki, od 1873 r. żony ks. Wilhelma Adama Radziwiłła, aferzystki, znanej z podrabiania podpisów
brytyjskiego przedsiębiorcy Cecila Rhodesa i ze sfabrykowania listów Eweliny z Rzewuskich Hańskiej
do Honoré’a de Balzaca. Oprawa wydawnicza wykonana w lipskiej introligatorni Hübel & Denck (sygnowana ślepym tłokiem). Stan bardzo dobry.

336. Rawita-Gawroński Franciszek. Kwestya ruska wobec Austryi i Rosyi. Kraków
1913. Nakł. Autora, s. 24, 24 cm, oryg. okł. brosz.
30,Pieczęć: „Dr Zygmunt Rawita-Gawroński” (syn autora, znany indolog). Polityka Austrii i Rosji wobec
sprawy ukraińskiej. Autor przedstawił m.in. sylwetki polityków ukraińsko-galicyjskich oraz obwinił Austrię
za podtrzymywanie ducha nacjonalizmu ukraińskiego. Stan bardzo dobry.

337. Reluton. Gazetka Polowa 4. Pułku Piechoty. Organ Relutoński. R. III, nr 27. Łomża,
d. 20 V 1917, s. 15, [1], ilustr. (hektograf), luźne składki wyd., 27 x 18 cm. 50,Pismo publicystyczno-satyryczne środowiska 4 Pułku Piechoty Legionowej pod redakcją Tadeusza
Dalewskiego (1894-1976), późniejszego dziennikarza. Zawiera materiały z życia pułku stacjonującego
wówczas w Łomży, wraz z ilustracjami. Numer powstał w drukarni prywatnej w Łomży, a 9 rycin odbito
na powielaczu „Relutona”. Drobne naddarcia przy krawędzi oraz przykurzenia okł. Same ilustracje
miejscami dość słabo odbite. Stan ogólny dobry.

338. Rocznik Oﬁcerski 1923. Warszawa 1923. Ministerstwo Spraw Wojskowych. Sztab
Generalny – Oddział V, s. XV, [1], 1852, [8], 22 cm, opr. współcz. płsk z szyldzikiem
i złoc., brzegi kart prószone.
800,Rocznik oﬁcerski za rok 1923. Zawiera pełny skład korpusu oﬁcerskiego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, zestawienie członków Sztabu Generalnego oraz dowódców i oﬁcerów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych wraz z listami starszeństwa. Luksusowa oprawa współczesna: półskórek brązowy,
na grzbiecie czerwony szyldzik ze złoconą tytulaturą, brzegi kart prószone. Nieaktualne pieczątki
własnościowe, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.

339. [Rokosz Zebrzydowskiego]. Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. Wydał Jan Czubek. T. 1-3 (w 3 wol.). Kraków 1916-1918. Nakładem
Akademii Umiejętności, s. XI, [1], 406, [1]; XV, [3], 480; [4], 463, 24,5 cm, oryg.
okł. brosz.
300,Pisma polityczne z okresu buntu szlachty przeciwko Zygmuntowi III Wazie w latach 1606-1607, kierowanego przez Mikołaja Zebrzydowskiego, Jana Szczęsnego Herburta, Stanisława (Diabła) Stadnickiego i Janusza Radziwiłła. Tom pierwszy zawiera poezję rokoszową, tomy drugi i trzeci zawierają
prozę podzieloną na: inwektywy, satyry, mowy, dialogi, listy, skrypty i rozprawy. Naderwanie tylnej
okładki na grzbiecie tomu pierwszego, poza tym stan bardzo dobry. Cenne źródło do dziejów rokoszu
Zebrzydowskiego.

340. Rostworowski Jan. Ś.P. hrabia Michał Sobański wspomnienie pośmiertne.
Kraków, b.r. (1935), Drukarnia „Przeglądu Powszechnego”, s. 27, 18 cm, okładka
brosz. przewiązana sznurkiem.
30,Drukowane jako rękopis. Biograﬁa Michała Sobańskiego (1858-1934) – właściciela m.in. Guzowa
i pałacu w Al. Ujazdowskich w Warszawie, działacza charytatywnego. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan bardzo dobry.

341. Rousseau Jean-Jacques. Considérations sur le gouvernement de Pologne, et sur
sa réformation projettée. [B.m. B.r. B.w.], s. 3-282, 13,5 cm, opr. pł.
240,-
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Dzieło Jeana-Jacques’a Rousseau (1712-1788), jednego z najważniejszych myślicieli oświecenia.
Słynna diagnoza polskiej anarchii, w której autor „Umowy społecznej” przedstawił projekty reform
ustrojowych i społecznych, akcentując rolę świadomości narodowej dla zachowania niepodległości
i samego bytu narodu. Od s. 199 „Discours sur l’économie politique”, napisany przez Rousseau na
żądanie Michała Wielhorskiego w pierwszej połowie 1771 r. Tom z niezidentyﬁkowanej edycji zbiorowej
pism Rousseau, zapewne z początku XIX w. Brak k. tytułowej. Na wyklejkach pap. marm. Stan dobry.

342. [Rozwadowski Tadeusz Jordan]. Generał Rozwadowski. Kraków 1929. Czcionkami Drukarni „Głosu Narodu”, s. 223, [5], tabl. ilustr. 22 (w tym 1 rozkł.), faksymile
12, mapa 1 (rozkł.), 25,5 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.
120,Ilustrowana biograﬁa Tadeusza Jordan Rozwadowskiego (1866-1928) – generała broni, szefa Sztabu
Generalnego w 1920 r., Inspektora Armii, kawalera krzyża komandorskiego orderu Virtuti Militari,
w czasie przewrotu majowego dowódcy wojsk wiernych rządowi (przedwcześnie zmarłego – istnieją
tezy o jego otruciu w czasie lub po wyjściu z aresztu). W części końcowej głosy i wspomnienia o gen.
Rozwadowskim. Pieczątki własnościowe małżeństwa Gołogórskich: Jerzego (1900-1939), kapitana
oraz Heleny Znanieckiej herbu Krzywda. Przetarcia i zabrudzenia okładek, pęknięcia grzbietu, liczne
zażółcenia. Kilka kart i mapa delikatnie naderwane.

343. Rudnicki Klemens. Na polskim szlaku (wspomnienia z lat 1939-1947). Londyn
1952. Gryf Publications, s. 207, 22 cm, opr. pł.
90,Z odręczną dedykacją autora dla Arkadiusza Tarnowskiego (dat. 13 VIII 1952). Klemens Rudnicki
(1897-1992), oﬁcer Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, generał brygady.
Wspomnienia z okresu od wybuchu II wojny światowej do rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych w 1947 r.
Opr.: pł. naturalne, na przednim licu naklejony fragment oryg. okł. brosz. Stan dobry.

344. Rys życia Jego Cesarzewiczowskiey Mości Wielkiego Xięcia Konstantego Pawłowicza. Podług wydania Rossyiskiego w Moskwie. Cz. 1-2 (w 1 wol.). Warszawa
1833. B.w., k. [2], s. 1-86; k. [1], s. 87-184, k. [1], portret (litograﬁa), 15,5 cm, opr.
z epoki, ppł.
180,Egzemplarz z księgozbioru Adama Sawczyńskiego (1892 – 1975), historyka wojskowości, pułkownika
artylerii Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych. Krótka biograﬁa Wielkiego Księcia Konstantego
(1779-1831), naczelnego wodza armii Królestwa Polskiego, pełniącego obowiązki gubernatora wojskowego Królestwa Polskiego. Została przełożona z rosyjskiego wydania, które ukazało się w Moskwie
wkrótce po śmierci carewicza. K. przedtytułową poprzedza portret Konstantego. Przetarcia oprawy,
charakterystyczne przebarwienia papieru, kilka kart z niewielkimi ubytkami marginesów, poza tym
stan dobry.

345. Rzepecki Jan. Działania bataljonu. Atlas. Warszawa 1929. Główna Księgarnia
Wojskowa, tabl. (15 x 22 cm); mapki 4 złoż. (50 x 51 cm – 38 x 70 cm); oleaty złoż.
21 (22-25 x 26-36 cm); szkice 5 (22-42 x 33 x 64 cm), 28 cm, oryg. pap. koperta
wyd.
300,Atlas do ćwiczeń z taktyki wojskowej, stanowiący integralną część podręcznika pod tym samym tytułem. Zawiera rozkładane mapki, oleaty i szkice wraz z legendą na osobnej tablicy. Autorem dzieła
był ówczesny wykładowca w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie kpt. dypl. Jan Rzepecki
(1899-1983), późniejszy pułkownik, wykładowca w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Egzemplarz był własnością mjr. dypl. kawalerii Marcina Freymana (1898-1940), absolwenta Wyższej Szkoły
Wojennej i kawalera Virtuti Militari, późniejszej oﬁary zbrodni katyńskiej (pieczęcie, podpisy). Rzadkie (przeważnie spotykany tylko sam podręcznik bez atlasu), w zbiorach bibliotecznych odnotowano
pojedyncze egzemplarze. Zagniecenia, otarcia i przybrudzenia na kopercie wydawniczej, poza tym
stan dobry.

346. Rzepecki Karol. Historya ustawy wyborczej pruskiej oraz wyniki wyborów do
sejmu pruskiego z 1903 i 1908 r. na ziemiach polskich. Poznań 1903. Nakładem
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autora, dział tekstowy czcionkami „Pracy”, dział statystyczny czcionkami „Drukarni Dziennika Poznańskiego”, s. 128, XCV, 2 mapy (rozkł.), 25 cm, opr. wyd.
brosz.
50,Książka przedstawia historię, zastosowanie, wyniki i wady systemu wyborczego do pruskiej izby deputowanych, autorstwa Karola Rzepeckiego (1865-1931) – księgarza, działacza społecznego i politycznego,
redaktora „Sokoła”, posła na Sejm I kadencji w II RP. Zawiera 2 rozkładane kolorowe mapy oraz liczne dane
statystyczne w postaci tabel. Blok częściowo nierozcięty. Podniszczony grzbiet i okładki, poza tym stan dobry.

347. Saint-Yves d’Alveydre Joseph Alexandre. Mission des Juifs. Paris 1884. Calmann
Lévy, portret (fotograwiura), k. [3], s. 947, 24,5 cm, opr. z epoki, skóra.
200,Traktat Josepha Alexandre’a Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909), francuskiego okultysty, myśliciela
politycznego, rozwijającego pojęcie synarchii jako idealnej formy rządów. Książka poświęcona okultystycznemu wymiarowi judaizmu, znaczeniu i roli Żydów w historii świata (w okultystycznej wizji autora).
Luksusowa oprawa: czarna skóra, na grzbiecie i licach tłocz. i złoc., na wyklejkach pap. marm., brzegi
k. złoc. Miejscami zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

348. Sanguszkowa Klementyna. Roman Sanguszko zesłaniec na Sybir z r. 1831
w świetle pamiętników matki ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz
korespondencji współczesnej. Warszawa 1927. Gebethner i Wolﬀ, s. XIII, [3], 209,
[2], tabl. ilustr. 15 (rotograwiury), map 2, 24,5 cm, opr. pł. współcz. z zach. oryg.
okładkami.
90,Wydano 2200 egz. na papierze bezdrzewnym (niniejszy bez numeru). Z niewydanych dokumentów
tłumaczyła i przypisami opatrzyła K. Firlej-Bielańska, słowo wstępne Józefa hr. Potockiego, przedmowa
Henryka Mościckiego. Roman Stanisław Adam Sanguszko (1800-1881), działacz społeczny i polityczny,
ziemianin. Za udział w powstaniu listopadowym zesłany na Sybir, skąd powrócił dopiero po czternastu
latach. Osiadłszy w rodzinnym majątku w Sławucie na Wołyniu, założył fabrykę sukna i hodowlę koni
arabskich, zgromadził słynne zbiory książek i kolekcję obrazów. Nieaktualne podpisy własnościowe.
Zachowane oryginalne okładki wydawnicze z niewielkimi ubytkami i zabrudzeniami. Karta tyt. i portret
wzmocnione paskiem papieru, poza tym stan dobry.

349. [Schaﬀgotschowie]. Fest-Gabe ihro Erlaucht der Frau Reichsgräﬁn Josephine
Schaﬀgotsch, als unsrer gnaedigen hohen Herrin und Grundfrau mit tiefer Ehrerbietung zugeeignet von dem Frauen und Toechter-Vereine der Orts-Richter, Gerichtschreiber und Gerichtsgeschwornen der Hochreichsgraeﬂichen Besitzungen
den 1ten April 1834. Hirschberg (Jelenia Góra) [1834]. Gedruckt bei J. S. Landolt,
k. [3], 24,5 cm, opr. kart.
120,Druk okolicznościowy oﬁarowany hrabinie Josephine von Schaﬀgotsch (z domu von Ziethen), żonie
hrabiego Leopolda Christiana, właściciela dóbr w Cieplicach. Zawiera pieśń na część arystokratki.
Na k. przedtytułowej herb – pod koroną hrabiowską połączone dwie tarcze z herbami rodów von
Schaﬀgotsch i von Ziethen. Zażółcenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

350. Schmidt Fryderyk August. Dzieje Królestwa Polskiego, krótko lat porządkiem
opisane przez Jana Albertrandego. Wydanie drugie, w dwóch tomach, powiększone dodatkami. Tom I. Obejmuje panowanie książąt i królów polskich od roku
964 do roku 1798. Lwów 1846. Nakładem Kajetana Jabłońskiego, s. [6], 355, [1],
20,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.
360,Kompendium rocznikarskie dziejów Polski od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego ułożone
w tabelach według kolejno panujących. Zawiera informacje na temat małżonek, potomstwa, ministrów,
wojowników, uczonych i sławnych ludzi. Oryginał, napisany w języku francuskim przez saskiego urzędnika Schmidta na podstawie zbiorów biblioteki Załuskich, ukazał się w Dreźnie w 1763 r. Wydanie
polskie zostało przetłumaczone i opracowane przez Jana Albertrandiego. Niewielkie przetarcia krawędzi
oprawy, nieaktualne zapiski własnościowe, stan dobry.
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351. Sikorski Władysław. Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920
roku. Londyn 1940. M. I. Kolin (Publiszers) Ltd., s. XI, 275, 24,5 cm, map i szkiców
rozkł. luzem 9, tabl. rozkł. 7, 25,5 cm, opr. wyd. pł.
180,Ze wstępem napisanym przez autora w Londynie 1940 r. (w którym generał obala tezę, jakoby niełatwy,
lecz szybki sukces w 1920 r. stał się źródłem naszej gwałtownej klęski w 1939 r.). Szczegółowe studium wojny polsko-sowieckiej 1920 roku wraz z dołączonymi mapami ilustrującymi działania wojenne,
spisane przez gen. Władysława Sikorskiego (1881-1943), ówczesnego dowódcę 5-tej Armii. Zawiera
m.in. rozdziały: Pochód na Warszawę; Tajemnica i znaczenie polskiego zwycięstwa nad Wisłą 1920 roku
(uchroniło Europę przed komunizmem). Egzemplarz Towarzystwa Polskiego w Londynie i Polskiego
Związku Oﬁcerów Marynarki Handlowej – pieczątki. Zabrudzenia okładek, niewielkie przebarwienia
papieru, poza tym stan bardzo dobry.

352. Skarbek Fryderyk. Dzieje Księstwa Warszawskiego. Z przedmową Piotra Chmielowskiego. T. 1-3 (w 1 wol.). Warszawa [1897]. Drukarnia Artystyczna Saturnina
Sikorskiego, s. 158, II; 173, II; 148, II, 18 cm, opr. z epoki płsk z tłocz. i złoc. na
grzbiecie.
240,Syntetyczny zarys dziejów Księstwa Warszawskiego opracowany przez Fryderyka Skarbka (17921866) – historyka, ekonomistę. Tom pierwszy opisuje wydarzenia do pokoju tylżyckiego, tom drugi
charakteryzuje utworzenie Księstwa Warszawskiego oraz wyprawy wojenne wojsk polskich (Hiszpania-Somo-Sierra, wojna z Austrią 1809), w tomie trzecim autor przedstawił przyłączenie Galicji do
Księstwa, kampanię rosyjską 1812 roku oraz końcowy okres funkcjonowania Księstwa. Niewielkie
przebarwienia okładek, gdzieniegdzie rdzawe plamki, poza tym stan dobry.

353. Skrudlik Mieczysław. Z tajemnic masonerii. Warszawa 1927. Druk. archidiecezjalna „Polak-Katolik”, s. 142, [1], 18 cm, oryg. okł. brosz.
40,Opracowanie dziennikarza i publicysty, demaskujące współczesną masonerię oraz jej związki z sektami
religijnymi. Egzemplarz częściowo nierozcięty, stan dobry.

354. Skrzydlata Polska. R. 10 (1934). Nr 10 Październik. Warszawa 1934. Wydawnictwo Skrzydlata Polska, s. CV-CXVI, [2], 301-380, CXXV-CXXX, ilustracje w tekście
i na tabl., 30,5 cm, oryg. okł. brosz.
90,Jubileuszowy numer polskiego czasopisma poświęconego lotnictwu sportowemu. W latach 1924-1930
ukazywało się jako „Młody Lotnik”. Po przekształceniu w „Skrzydlatą Polskę” podkreślano ciągłość
wydawniczą, m.in. wydając oferowany numer z okazji dziesięciolecie pisma. Liczne zdjęcia, ilustracje
i schematy. Podkreślenia i zaznaczenia. Brak ok. połowy karty 320/321. Stan dobry.

355. Solidarność. Miesięcznik. Warszawa 1948. Centrala Spółdzielni Wytwórczych
„Solidarność”, nr 7-8: czerwiec – lipiec 1948, s. 51, [1], fot., ilustr., mapki, wykresy,
29 cm, oryg. okł. brosz.
60,Numer poświęcony spółdzielczości żydowskiej na Ziemiach Odzyskanych. Centrala Spółdzielni
Wytwórczych „Solidarność” została powołana w lutym 1946 r. do koordynowania działalności organizacji żydowskich. Zajmowała się produkcją głównie odzieży i wyrobów skórzanych. Była autonomiczną
inicjatywą lewicowych środowisk Żydów polskich (osobno istniały też syjonistyczne kibuce). W niniejszym bogato ilustrowanym numerze zamieszczono kilkadziesiąt artykułów omawiających działalność
żydowskich spółdzielni na Dolnym Śląsku. Stan dobry.

356. Solidarność – 500 pierwszych dni; Zespół „4R” przedstawia. [Łódź – Warszawa
1984 b.w.], s. 16, rys., 30 cm, oryg. okł. wyd.
200,Pierwszy komiks wydany w podziemiu przedstawiający dzieje NSZZ „Solidarność” od 7 sierpnia
1980, kiedy to zwolniono z pracy Annę Walentynowicz, a kończący się o północy 13 grudnia 1981,
gdy nagle zamilkły telefony. Autorami wydawnictwa byli: Jacek Fedorowicz, Jan Marek Owsiński,
Wojciech Starzyński i Andrzej Witwicki. Publikacja ukazywała się w zbliżonej formie w latach 1984-
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1985, m.in. w podziemnym wydawnictwie „Kurs”. Na przedniej okł.: „Wszystkie dialogi w tej opowieści
są fragmentami autentycznych wypowiedzi”. Na odwrocie wizerunki kilkudziesięciu osób związanych
z ruchem „Solidarność”, m.in. A. Walentynowicz, L. Wałęsy, A. Gwiazdy, J. Kuronia, Z. Romaszewskiego, A. Michnika i J. Olszewskiego. Stan dobry.

357. Spisek niemiecko-bolszewicki. Dokumenty dotyczące związku bolszewików
z niemieckiem naczelnem dowództwem, wielkim przemysłem i ﬁnansami, oraz
reprodukcja fotograﬁczna dokumentów. Wydane w Bernie w r. 1919 przez Committee on Public Information United States of America. Warszawa 1919. Zakłady
Graﬁczne Ars, s. 103, [1], tabl. faksymile 4, 21 cm, oryg. okł. brosz.
80,Zbiór dokumentów wymienionych między rządem niemieckim a rosyjskim rządem bolszewickim. „Z dokumentów tych wynika, że obecni przywódcy rządu bolszewickiego Lenin, Trocki i sp. są niemieckimi
agentami, że bolszewicka rewolucja została przygotowana przez niemiecki sztab generalny i subsydiowana przez niemiecki bank państwowy i inne instytucje ﬁnansowe” (ze wstępu). Okładka lekko
zakurzona, stan dobry.

358. [Stalingrad]. 100 godzin Stalingradu; oprac. graf. Mieczysław Berman. Warszawa
[1949]. „Prasa Wojskowa”, s. 31, [1], fot., fotograwiury, ilustr., 26 cm, oryg. okł.
brosz.
60,Rocznicowa broszura propagandowa sławiąca zwycięską operację „Uran” Armii Czerwonej, która
w listopadzie 1942 r. doprowadziła do przełomu w bitwie stalingradzkiej: kontratak wojsk radzieckich
zamknął w okrążeniu niemiecką 6. Armię pod dowództwem feldmarszałka von Paulusa. Broszura
w oprac. graﬁcznym Mieczysława Bermana (1903-1975), ilustratora specjalizującego się w fotomontażu politycznym, który lata II wojny światowej spędził w ZSRR. Nieaktualna pieczęć, nieznaczne
ubytki pap. okładki, poza tym stan dobry.

359. Staszewski Janusz. Źródła wojskowe do dziejów Pomorza w czasach Księstwa
Warszawskiego. Część I: Zajęcie Pomorza 1806/7 r. Toruń 1933. Nakładem
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, s. IX, [3], 436, [4], 23,5 cm, opr. późniejsza
ppł.
120,Ukazała się tylko część 1! Zbiór 394 dokumentów (w większości już dziś nieistniejących), dotyczących
zajęcia Pomorza przez wojska napoleońskie w okresie od 23 listopada 1806 do 6 marca 1807 r.
Zawiera m.in. korespondencję gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Amilkara Kosińskiego, Antoniego
Kruszyńskiego, Jana Dziewanowskiego, Franciszka Garczyńskiego, Michała Sokolnickiego, ponadto
odezwy, relacje, rozkazy i raporty. Nieaktualne zapiski i pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

360. Stefański Edward. Zbrodniarze ludzkości. Warszawa 1940. Wydawnictwo
Nowoczesne sp. z o. o., s. 104, 20 cm, opr. wyd. karton.
40,Propagandowy tekst z czasów II wojny światowej, wydany pod okupacją hitlerowską, skierowany
przeciwko polityce Anglii, tzw. „gadzinówka”. Karykatury w tekście. Przybrudzenia, poza tym stan dobry.

361. Studnicki Władysław. Wyodrębnienie Galicyi. Lwów 1901. Polskie Towarzystwo
Nakładowe, s. [2], XIV, 101, 2, 23,5 cm, opr. późniejsza, imitacja skóry.
60,Monograﬁa procesu zwiększania autonomii Galicji w obrębie monarchii habsburskiej. Praca Władysława
Studnickiego (1867-1953), polityka i publicysty, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej
myśli politycznej przełomu XIX i XX w., założyciela II Proletariatu, który w późniejszych latach zmienił
orientację z socjalistycznej na narodową. Zachowana oryg. okł. brosz. Stan bardzo dobry.

362. Stuletniej niewoli rok pierwszy. Dzieło zbiorowe. Poznań 1872. Nakładem
Tygodnika Wielkopolskiego, s. VII, [7], 288, 210, ilustr. w tekście, 21,5 cm, opr.
z epoki ppł.
180,-
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Egzemplarz z księgozbioru Zygmunta Klukowskiego (ekslibris). Książka składa się z dwóch części.
Część pierwszą w całości zajmuje rozprawa Artura Wołyńskiego „Kopernik w Italii czyli dokumenta
italskie do monograﬁi Kopernika”, tom drugi zawiera sześć rozpraw historycznych: „Rzecz o Konfederacjach” (L. Winkler); „Pamiętnik o rewolucji w Polsce 1794” (J. Kalkstein); „Z pamiętników Helminy
de Chézy. Przyczynek do dziejów ojczystych”; „Książęta Czartoryscy. Krótki rys historyczny” (J.N. Janowski); „Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września
1868 roku” (A. Giller); Zjazd Malborski 1872. Z. Klukowski (1885-1959) – lekarz, oﬁcer Armii Krajowej,
biblioﬁl, historyk regionalista. Nieaktualne zapiski i pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

363. Szpakowski Olgierd. Polska przeciw marksizmowi. Warszawa 1936. Nakładem
„Ruchu Młodych”, s. 24, 22 cm, oryg. okł. brosz.
80,Zawiera m.in.: Siła marksizmu; Marksizm i Z.S.S.R.; Dzisiejsza walka z marksizmem; Polska zwycięska
(tu m.in. o Żydach). Okładka nieco odbarwiona, stan dobry.

364. Szpidbaum Henryk. O typach żydów jasnowłosych w Polsce. Warszawa 1929.
Nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, s. 25, tabele, 27 cm, oryg. okł.
brosz.
50,Praca warszawskiego lekarza związanego z Polskim Towarzystwem Eugenicznym. Zawiera podsumowanie badań antropologicznych przeprowadzonych przez autora wśród polskich Żydów. Wydane
pod auspicjami Instytutu Nauk Antropologicznych w Warszawie. Opis wg okł. Tytuł i treść równolegle
w jęz. pol. i niem. Stan dobry.

365. Sztakelberg Jurij I. Pieczęcie powstańcze 1863-1864. Przekład autoryzowany
Wiktorii Śliwowskiej. Przedmową poprzedził Stefan Kieniewicza. Warszawa 1988.
Państwowe Wyd. Naukowe, s. 388, [3], tabl. ilustr. 16, 24,5 cm, opr. wyd. pł.,
obwoluta.
60,Wyd. 1. Odbito w nakładzie 2250 egz. Podstawowe i niezastąpione opracowanie zawierające monograﬁczny rys historyczny oraz szczegółowy opis kilkuset pieczęci, uzupełniony 20 tablicami ukazującymi
ponad 200 ich wizerunków. Niewielkie naderwanie obwoluty, poza tym stan dobry.

366. Taran. Jednodniówka Podchorążych Broni Pancernej. Zawsze wierna broń pancerna. Irak 1943. Komitet redakcyjny: Z. Łukasiewicz, K. Marchewko, I. Modelski,
W. Toczyłowski, s. 56, 29,5 cm, opr. wyd. brosz.
90,Drukowane w Tel-Avivie, bogato ilustrowane, w starannej szacie graﬁcznej źródło do historii Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wydano w nakładzie 800 egzemplarzy numerowanych na papierze kredowym, oferowany nosi nr 193. W tekście 136 fotograﬁi, rysunków, winiet i linorytów. Okładka i opracowanie graﬁczne Stanisława Gliwy (1911-1986), wybitnego graﬁka, absolwenta krakowskiej Szkoły
Sztuk Pięknych, uczestnika bitwy o Monte Cassino, jednego z ostatnich polskich artystów-typografów.
Wśród artykułów m.in.: „Polska Broń Pancerna”; „Szkoła Podchorążych Broni Pancernej II Promocji.
Od Szachriziabsu do Iraku”, liczne wspomnienia żołnierzy, wiersze oraz artykuły kreślące plany na
przyszłość („O ducha przyszłej Polski”). Przed tekstem portret generała Gustawa Paszkiewicza, dowódcy II Samodzielnej Brygady Pancernej oraz jego odręczny wpis. Drobne uszkodzenia okładek.
Rzadkie.

367. [Telekomunikacja wojskowa]. Unieruchamianie urządzeń telekomunikacyjnych. B.m., marzec 1945. Inspektorat do Spraw Zarządu Wojskowego. Wydział
Łączności, s. [2], 26, 33 cm, poszyt.
150,Maszynopis powielony. Instrukcja przeznaczona do użytku oﬁcerów telekomunikacji. Omawia sposoby
unieruchamiania i uszkadzania urządzeń telekomunikacyjnych stosowane przez wojsko niemieckie.
Materiał pomocniczy dla szybkiego odnalezienia miejsc uszkodzeń i przywrócenia urządzeń do pracy.
Instrukcja odwołuje się do rysunków do niej załączanych, których tu brak. Tłumaczenie z niem. instrukcji
„Unterbrechen von Nachrichtenanlagen”. Stan dobry.
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368. Teslar Tadeusz. Narody w sieci Sowietów: Białoruś, Ukraina, Żydzi, Polacy umarli.
Warszawa 1927. Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Strzelczyk i Kąsinowski,
s. 31, [1], 24 cm, oryg. okł. brosz.
80,Rozprawa Tadeusza Teslara (1894-1969) przedstawiająca politykę sowiecką wobec mniejszości narodowych żyjących na terenie Związku Sowieckiego (Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi). Okładka
naddarta i zaplamiona, w dolnej części kart ślad zacieku, podkreślenia w teście.

369. Tokarz Wacław. Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831. Warszawa 1930. Wojskowy
Instytut Naukowo-Wydawniczy, s. XXXII, 635, 24,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
na licu i grzbiecie.
120,Wydanie 1. Opus magnum pułkownika Wacława Tokarza (1873-1937) – historyka wojskowości, edytora
źródeł, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego, kierownika Wojskowego Instytutu
Naukowo-Wydawniczego. Oparta na szerokim materiale źródłowym synteza dziejów politycznych i militarnych powstania listopadowego. Autor stawia tezę o największym, pierwszorzędnym znaczeniu tego
powstania w historii wojen polskich w XVIII i XIX w. z dużą szansą na zwycięstwo, na co wskazują
przytoczone źródła. Przyczyn upadku upatruje „w braku wiary i mocnej woli zwycięstwa u góry powstania i braku nacisku żywiołowego patriotyzmu od dołu”. Brak atlasu. Przetarcia i podniszczenia góry
grzbietu, pęknięcie. Nieaktualny wpis własnościowy, na kilku pierwszych kartach podkreślenia kredkami.

370. Trocki Lew. Moje życie. Próba autobiograﬁi. Autoryzowany przekład z rosyjskiego
Jana Barskiego [właśc. Jadwiga Barbanell] i Stanisława Łukomskiego [właśc.
Julian Maliniak]. Warszawa 1930. Nakładem Spółki Wydawniczej „Bibljon”, s. 662,
[2], tabl. ilustr. 8, 24,5 cm, opr. wyd. brosz.
100,Wydanie 1. Autobiograﬁa Lwa Trockiego (właśc. Lejba Bronsztejna 1879-1940) – rewolucjonisty,
jednego z twórców i przywódców Związku Sowieckiego, komisarza ludowego spraw zagranicznych,
zamordowanego z rozkazu Stalina w Meksyku. Praca napisana w 1929 r. na wygnaniu w Konstantynopolu, po deportowaniu Trockiego za działalność kontrrewolucyjną. Zabrudzenia okładek, przebarwienia
papieru, ubytek grzbietu, kilka luźnych kart.

371. Tygodnik Illustrowany. 1901. Nr 1-52 (5 stycznia-28 grudnia). T. 1-2 (w 2 wol.).
Redaktor Józef Wolﬀ. Warszawa 1901. Gebethner i Wolﬀ. Druk Warszawskiego
Towarzystwa Akcyjnego Artystyczno-Wydawniczego, s. [4], 516; [4], 517-1028,
tabl. ilustr. 1 (kolor., rozkł.), ilustr. w tekście 2 (kolor., całostronicowe), liczne
ilustr. w tekście, 38,5 cm, jednolita opr. wyd. pł. brązowe z bogatymi złoc.
i tłocz.
1000,Rocznik jednego z najpopularniejszych polskich czasopism ilustrowanych, wydawanego w latach 18611939. W treści m.in.: Kilka słów o powstaniu pierwszej powieści Sienkiewicza; Podziemia warszawskie;
Dwie chwile z życia Modrzejewskiej; Źródło stylu zakopiańskiego; Wojciech Gerson; Krzemieniec;
Krzyże na Żmudzi i Litwie; W Borejkowszczyźnie; Bielany; Kościół św. Piotra w Wilnie; Pod Somo-Sierra; Z pobytu Napoleona na wyspie św. Heleny. Wyciąg z pamiętników lekarza; Lublin. Szkic
historyczno-monograﬁczny z okazji wystawy; Rozwód Napoleona Igo; Częstochowa w historii; Polska
sztuka stosowana; Ignacy Łopieński; Kościół farny w Żółkwi; Polacy i Czesi w Księstwie Cieszyńskim;
Wystawa w Mińsku; Wśród Kaszubów; Stanisław Potocki jako felietonista; Pamiątki polskie w Paryżu
(W. Mickiewicz); Wielki poeta. Stanisław Wyspiański; O „Morskie Oko”. Ankieta „Tygodnika Ilustrowanego”; Kaplica Witkiewicza pod wezwaniem św. Jana w kościele zakopiańskim. Jednolita oprawa
wydawnicza wykonana w warszawskiej introligatorni Jana Franciszka Pugeta (sygnowana ślepym
tłokiem): płótno brązowe z bogatymi złoceniami i tłoczeniami (m.in. na licu widok Kolumny Zygmunta
w Warszawie), brzegi kart marmurkowane. Niewielkie zaplamienia i przetarcia płótna na krawędziach,
miejscami niewielkie naddarcia na marginesach kart, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

372. Tygodnik Illustrowany. 1910. Nr 27-53 (2 lipca-31 grudnia). Redaktor Józef Wolﬀ.
Warszawa 1910. Gebethner i Wolﬀ. Druk Piotra Laskauera, s. 8, 537-1082, liczne
ilustr. w tekście, 38,5 cm, opr. wyd. pł. brązowe z bogatymi złoc. i tłocz.
500,-
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Półrocznik jednego z najpopularniejszych polskich czasopism ilustrowanych, wydawanego w latach
1861-1939. W treści m.in.: Czerwińsk-Grunwald; nr 28 – numer jubileuszowy poświęcony bitwie pod
Grunwaldem; Zwycięstwo Jagiełłowe; Powieść litewska; Zgony tajemnicze w historii; Pamiątki polskie
w bożnicach żydowskich; Kościół św. Jakuba w Sandomierzu; Oﬁary Tatr; Zjazd w Puławach w roku
1814 (Sz. Askenazy); Napoleon II i kobiety; Konkurs na dworek polski; Wystawa sztuki w Zakopanem;
Czarnobylskie dęby. Nowela (T. Miciński); Marymont; Testament Żółkiewskiego; Polacy w Egipcie;
Wyprawa austriacka na Warszawę w r. 1809; Dramat bez tytułu (B. Prus); Notatki wołyńskie; Z głuszy
poleskiej; Nr 50 poświęcony Warszawie; Pamięci Poczobutta-Odlanickiego. Oprawa wydawnicza
wykonana w warszawskiej introligatorni Jana Franciszka Pugeta (sygnowana ślepym tłokiem):
płótno brązowe z bogatymi złoceniami i tłoczeniami (m.in. na licu widok Kolumny Zygmunta w Warszawie). Niewielkie zaplamienia i przetarcia płótna na krawędziach, poza tym stan dobry. Ładny
egzemplarz.

373. [Uniwersytet Hebrajski]. Scopus. Wydawnictwo poświęcone sprawom Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. [Warszawa 1948]. Towarzystwo Przyjaciół
Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w Polsce, s. 43, 29,5 cm, oryg. okł.
brosz.
80,Broszura poświęcona powołanemu w sierpniu 1948 r. uniwersytetowi. Zawiera m.in. teksty Tadeusza
Kotarbińskiego, Walerego Goetla, Artura Bardacha, Adolfa Bermana. Zagniecenia, poza tym stan dobry.

374. Ustawa celna dla Królestwa Polskiego przełożona z textu rossyjskiego potwierdzonego przez Najjaśniejszego Pana w Carskiem Siele 5 listopada 1850 r. Warszawa 1850. Nakładem i Czcionkami Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu,
s. [2], 117, k. [23], 33,5 cm, bez opr.
120,Zbiór przepisów celnych wydanych dla Królestwa Polskiego w 1850 r. przez cara Mikołaja I. Na stronach
nienumerowanych aneksy, w których m.in. opis umundurowania poszczególnych stopni służby
celnej, spis przepisowego ekwipunku i uzbrojenia. Dawne pieczątki bibliotek urzędów państwowych
(sprzed 1939 r.). Blok rozszyty, zagniecenia i drobne naddarcia, poza tym stan dobry.

375. Uth Grzegorz. Szkic historyczno-biograﬁczny zakonu augustiańskiego w Polsce.
Kraków 1930. Nakładem OO. Augustianów w Krakowie, s. VIII, 379, tabl. ilustr.
10, ilustr. w tekście, 24 cm, oryg. okł. brosz.; oraz:
Uth Grzegorz (wyd.). Mój „Szkic historyczno-biograﬁczny zakonu augustiańskiego
w Polsce” w oświetleniu krytyki. Kraków 1932. Druk W. L. Anczyca i Spółki, s. 12,
22 cm, brosz.
80,Dzieje zakonu na ziemiach polskich przedstawione przez o. Grzegorza Utha (1872-1941), augustianina,
historyka. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Pęknięcia grzbietu, poza tym stan dobry.

376. Volpe Gioacchino. Rozwój historyczny faszyzmu. Tłumaczyła H. Mirecka. Warszawa 1933, Nakładem księgarni F. Hoesicka, s. 84, k. [2], 23 cm, opr. wyd.
brosz.
80,Narodziny i rozwój faszyzmu we Włoszech, opisane z pozycji akceptującej. Część składek luzem,
zaplamienia okładki, nieaktualna pieczątka. Stan dobry.

377. Wańkowicz Melchior. Monte Cassino. Warszawa 1957. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, s. 642, [2], mapa (rozkł.), 23,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
na grzbiecie i licu.
60,Opublikowane po raz pierwszy w Polsce, na fali odwilży. Jest to skrócona wersja relacji Melchiora
Wańkowicza (1892 – 1974), wydanej wcześniej we Włoszech. Dołączona rozkładana mapa pokazująca Cassino-Piedimonte. W tekście liczne ilustracje. Obwoluta podniszczona, poza tym stan bardzo
dobry.
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378. [Warszawski Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych]. Systematyczny sposób
wykładu nauki religii i moralności dla głuchoniemych używany i opisany przez
nauczycieli religii. Cz. II. Kurs lat następnych. Warszawa 1876. Druk i nakład
Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, s. [4], 256, XIII, [4], 23 cm, oryg. okł.
brosz.
80,Fascynujący wykład metodyki nauczania religii osób głuchoniemych, opracowanej i stosowanej przez
nauczycieli Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, funkcjonującego w Warszawie od 1817 r. Egzemplarz nierozcięty i nieobcięty. Drobne ubytki i zagniecenia pap. okł., zabrudzenia, poza tym stan dobry.

379. Wasilewski Leon. Skład narodowościowy państw europejskich. Warszawa 1933.
Skład główny: Kasa im. Mianowskiego, Instytut Popierania Nauki, Druk St. Niemiry
i S-ka, s. 150, 20 cm, opr. oryg. brosz.
40,Zawiera analizę składu narodowościowego państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem
struktury językowej mniejszości narodowych i grup etnicznych. Dołączona rozkładana, kolorowa mapa
narodowościowo-językowa. Nieobcięty blok. Niewielkie naderwania okładki, poza tym stan dobry.

380. Wdowiszewski Zygmunt. Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519-1793).
Buenos Aires – Paryż 1971. [B.w.], s. 78, 25 cm, oryg. okł. brosz.
60,Indygenaty królów polskich od Zygmunta Starego do Stanisława Augusta Poniatowskiego, uznające
obce szlachectwo w Polsce, obejmujące 413 osób. Niektóre z nich były w istocie formą nobilitacji
lub legalizacją szlachectwa. Dodatkowo indygenaty nadane przez biskupów krakowskich jako książąt
siewierskich w XVI-XVIII w. Stan dobry.

381. Weh Albert. Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami i skorowidzem. 1 wyd. uzup., 15.2.41. Krakau (Kraków) 1941. Nakładem
„Institut für deutsche Ostarbeit”, k. 570, 23 cm, luźne karty.
240,Zbiór praw obowiązujących na obszarze Generalnego Gubernatorstwa według stanu z dnia 15 lutego
1941 r., zawierający teksty rozporządzeń. Zażółcenia, zaplamienia i zagięcia kart. Wydawnictwo luźnokartkowe, umożliwiające dokładanie kart w celach urzędniczych, numeracja nieciągła. Nieaktualna
pieczątka własnościowa.

382. Wichura-Zajdel Edward i inni. Śląsk Warszawie, krajowi i sobie. Katowice 1960.
Komitet Wojewódzki SFOS w Katowicach, s. 169, tabel 5, liczne ilustr. w tekście,
20,5 cm, oryg. okł. brosz.
40,Wydawnictwo Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy poświęcone udziałowi i wkładowi Śląska w odbudowę powojennej Polski. Liczne zdjęcia. Tekstu o charakterze propagandowym. Stan dobry.

383. Wieliczko Maciej. Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Warszawa 1931. Nakład Bibljoteki Albumów
i Reprodukcji, s. 257, [1], tabl. ilustr. 1 (barwna), tabl. faksymile 1 (rozkł.); acc.:
Wieliczko Maciej. Polska w pierścieniu prób i ognia. Rok 1918-1926. Pamiątkowy
zbiór fotografji i dokumentów. Warszawa 1933. Nakładem Drukarni i Introligatorni
„Twór”, s. 317, err., tabl. barwna 1, liczne ilustr. w tekście, 34 cm, współopr., opr.
wyd. pł. czarne ze złoc. na grzbiecie i licu.
400,Poz. 1. Album przedstawiający działania żołnierzy polskich na wszystkich frontach I wojny światowej, ze
szczególnym uwzględnieniem walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Przy fotograﬁach komentarze objaśniające tło wydarzeń. Na rozkładanej tablicy podobizny ważniejszych odezw, obwieszczeń
i rozporządzeń z lat 1914-1918. Poz. 2. Album ilustrujący najważniejsze wydarzenia historii Polski z lat
1918-1926 (m.in.: Odzyskanie niepodległości; Obrona Lwowa; Walki niepodległościowe lat 1919-1921;
Wojna polsko-sowiecka 1920 r.; Sprawa Śląska; Gabinety polityczne II Rzeczypospolitej; Przewrót ma-
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jowy). Oprawa wydawnicza: płótno czarne ze złoceniami na grzbiecie i licu. Naddarcia górnej i dolnej
krawędzi grzbietu, na grzbiecie doklejona płócienna łata, wewnątrz stan dobry.

384. Wiesenthal Szymon. Judenhetze in Polen. (Vorkriegsfaschisten und NaziKollaborateure in Aktionseinheit mit Antisemiten aus den Reihen der KP Polens).
Eine Dokumentation von [...] Bonn 1969. Rolf Vogel, s. 44, ilustr. w tekście, 21 cm,
oryg. okł. brosz.
150,Broszura dokumentacyjna poświęcona antyżydowskiej propagandzie w Polsce i ludziom ją tworzącym.
Przedstawia współpracę na tym polu polskich komunistów, przedwojennych działaczy nacjonalistycznych (związanych m.in. z ONR) i kolaborantów. Liczne podobizny karykatur antysemickich i antyizraelskich z „Żołnierza Wolności”. Stan dobry.

385. Wizerunki i Roztrząsania Naukowe. Poczet Nowy. Tomik siedemnasty. Wilno 1837.
Józef Zawadzki własnym nakładem, s. 150, [1], 19 cm, oryg. okł. brosz.
90,Tom wileńskiego pisma naukowo-literackiego wydawanego przez Józefa Zawadzkiego w latach 18341843. Zawiera m.in.: Wpływ Walter-Skott’a na bogactwo, moralność i szczęście obecnej społeczności;
Zingarelli; Nomenklatura chemiczna Berzelinsa; Katana-Etna. Blok nieobcięty i nierozcięty. Defekty
okł., poza tym stan dobry.

386. Wizerunki i Roztrząsania Naukowe. Poczet Nowy. Tomik dwudziesty trzeci. Wilno
1838. Józef Zawadzki własnym nakładem, s. 176, [1], 20 cm, oryg. okł. brosz. 90,Zob. poz. poprzednia. Zawiera m.in.: O zachowaniu się wstrzemięźliwem i wpływie jego na zdrowie;
Jan-Sebastyan Bach organista; Rozprawa Cycerona o stylu. Blok nieobcięty i nierozcięty. Defekty
okł., poza tym stan dobry.

387. [Wojna francusko-pruska – Zbiór oﬁcjalnych pruskich telegramów informacyjnych]. Oﬃziele Telegramme. Nr 1-168. Landeshut (Kamienna Góra) 1870-1871.
Druck von Th. Schimoneck, 16,5 x 22 cm, opr. nieco późniejsza, ppł.
120,Interesujący zbiór oﬁcjalnych telegramów informacyjnych z czasów wojny francusko-pruskiej. Depesze
z krótkimi informacjami o przebiegu zmagań i rozmów pokojowych, datowane od 4 sierpnia 1870 do
8 marca 1871 r. Opr.: zielone ppł. Pieczątka Real-Gymnasium w Kamiennej Górze. Otarcia opr., poza
tym stan bardzo dobry.

388. Wojnar Kasper. Dzieje Polski w ostatnich stu latach 1795 – 1895. W setną rocznicę trzeciego rozbioru w krótkości opowiedział... Część I. Kraków 1895. Nakładem
dra Z. Kostkiewicza i K. Wojnara, s. 94, [2], ilustr. w tekście, 18 cm, opr. z epoki
płsk z tyt. na grzbiecie.
90,Część 1. dotyczy dziejów Polski w zaborze rosyjskim, z krótką historią przedrozbiorową (zgodnie
z informacją autora, cz. 2. dotyczyć miała zaboru pruskiego i austriackiego). Książka napisana dla
podtrzymania nadziei na wolność i nieustannego dążenia do niepodległości (która, wg autora, nadejdzie, bo tego dowodzi stuletnia walka Polaków z ciemięzcami). Ładna oprawa z epoki w brązowy
półskórek i skórzane narożniki. Stan bardzo dobry.

389. Wrzos Konrad. Pułkownik Józef Beck. Warszawa 1939, wyd. Gebethner i Wolﬀ,
s.104, [4], tabl. ilustr. 4, 18 cm, opr. wyd. brosz., obwoluta.
380,Monograﬁa ostatniego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, autorstwa znanego dziennikarza
warszawskiego Konrada Wrzosa (właściwie Rosenberg), autora kilkunastu książek i setek artykułów.
Pracował w Kurierze Polskim i IKC, robiąc wywiady z Józefem Piłsudskim i innymi znanymi politykami.
Zachowana oryginalna obwoluta autorstwa T. Piotrowskiego. Książka ukazała się na kilka miesięcy
przed wybuchem wojny, większość nakładu nie została sprzedana i uległa zniszczeniu. Stan dobry,
uszkodzenia obwoluty.
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390. Wykład teoretyczny i praktyczny działań wojennych drugiego rzędu. Warszawa 1830.
S. 687, tabl. ryc. 24 (litograﬁe, rozkł.), tab. rozkł. 2, 21,5 cm, opr. płsk. 320,Estreicher notuje jedynie tytuł, nie podając szczegółów, co świadczy o braku dostępu do konkretnego
egzemplarza. Ukazał się jedynie niniejszy tom 1. Tekst równolegle w języku polskim i francuskim. Obszerny, anonimowy traktat taktyczny, wydany zapewne tajnie przed wybuchem powstania listopadowego. Zawiera szczegółowe informacje o przednich pocztach, patrolach, rozpoznaniu wojskowym,
o marszach, walce w tyralierze, obronie i ataku w lesie, o wojnie w górach, a także działaniach
wojennych w warunkach wiejskich. Litografowane mapy, wykonane w Litograﬁi Sztabu Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska, ilustrują elementy poszczególnych działań wojennych. Nieaktualne
pieczątki własnościowe. Ślad zalania góry kilkudziesięciu pierwszych kart. Tablica VI z zabrudzeniami
marginesów, tablica XVII z niewielkim zabrudzeniem, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

391. [Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie]. La force morale. Vademecum Rocznika
W.S.W. 1922-1924. B.m. [1934]. B.w., s. 115, [1], liczne ilustracje w tekście, 20 cm,
opr. z epoki, pł.
60,Wydano na prawach rękopisu. Książeczka z żartobliwymi wierszykami i karykaturami przygotowana
na zjazd koleżeński absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej. Na odwrocie k. tyt. informacje: „zrobili
piórem i piórkiem WIN i WIL”, „Dozwolone dla użytku ściśle poufnego wyłącznie dla b. słuchaczy
W.S.W. rocznika 1922-24, z uwagi na fachowe terminy i powiedzonka, niedostępne dla profanów”.
Opr.: zielone pł., z tłocz. i złoc. Liczne pieczątki biblioteczne. Otarcia, zabrudzenia i przebarwienia,
poza tym stan dobry.

392. Z dziejów kontrwywiadu w Polsce Ludowej (wybór dokumentów 1944-1984).
Tom I. Redakcja Czesław Białowąs. Dokumenty wybrali: Stanisław Bigda, Kazimierz Bratkowski, Zbigniew Cieślikowski, Zenon Daroszewski, Emil Podpora.
Warszawa 1987. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW,
s. 463, 20,5 cm, oryg. okł. brosz.
240,Na okładce i karcie tytułowej nadruk „TAJNE”. Wydano w nakładzie 300 numerowanych egzemplarzy (egz. 183). „Intencją zespołu autorskiego było ukazanie, na podstawie wyselekcjonowanych
dokumentów, dorobku organów kontrwywiadu PRL w okresie 40 lat ich istnienia” (ze wstępu). Praca
podzielona na dwie części: Tworzenie i organizacja kontrwywiadu i Środki, formy i metody pracy
kontrwywiadu. Na końcu obu części obszerny wybór dokumentów. Niewielkie naddarcie okładki, stan
dobry. Bardzo rzadkie.

393. Zaderecki Tadeusz. Z Biblją i Talmudem w walce. Warszawa – Lwów 1936. B.w.,
s. 147, [1], 21,5 cm, oryg. okł. brosz.
80,Dedykacja autora. Praca polemiczna mająca obnażać ignorancję ks. Stanisława Trzeciaka w kwestiach
żydowskich, zwłaszcza w badaniach nad Talmudem, za znawcę którego uchodził wśród polskiego
duchowieństwa i ruchów narodowych. Niewielkie zabrudzenia i przebarwienia okładek. Stan dobry.

394. Zając Józef. Dwie wojny. Mój udział w wojnie o niepodległość i w obronie powietrznej Polski (Seria czerwona „Biblioteki Polskiej”. T. 63). Londyn 1964. Katolicki
Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, s. 477, [1], portret 1, 19 cm, opr. wyd. pł. ze złoc.
i obwoluta.
80,Wspomnienia wojskowe gen. Józefa Zająca (1891-1963) – żołnierza Legionów, pilota Polskich Sił Zbrojnych, uczestnika kampanii wrześniowej. Wspomnienia obejmują okres 1914-1918 (udział w kampaniach
karpackiej, bukowińsko-besarabskiej, wołyńskiej) oraz przygotowania obrony powietrznej Polski i wojnę
obronną 1939 roku. Niewielkie naddarcia obwoluty, podpis własnościowy, poza tym stan bardzo dobry.

395. Zakrzewski Stanisław. Bolesław Chrobry Wielki. Lwów b.r. (1925). Wyd. Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, s. VII, 439, tabl. ilustr. 12 (w tym 1 kolor. i 1 rozkł),
tabl. genealog., mapa (rozkł.), ilustr. w tekście, 22,5 cm, opr. pł. z tłocz.
120,-
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Autor opisuje czasy Bolesława Chrobrego, kreśli panoramę walk i działań dyplomatycznych księcia.
Ocenia stosunek władcy do własnego społeczeństwa, jak i do obcych. Niewielkie przebarwienia strony
tytułowej, poza tym stan bardzo dobry.

396. Zamorski Kazimierz, Starzewski Stanisław [Sylwester Mora-Piotr Zwierniak
pseud.]. Sprawiedliwość sowiecka. Włochy 1945. B.w., s. 175, tabl. ilustr. 18
(dwustronne), tabl. 1 (rozkł.), 21,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Książka składa się z dwóch części, część pierwsza zawiera analizę sowieckiego prawa karnego,
procedury sądowej, zasady organizacji więziennictwa i łagrów oraz charakterystykę funkcjonowania
bolszewickiej sprawiedliwości. W części drugiej przedstawiono realia sowieckie ukazane na podstawie
relacji i wspomnień byłych więźniów z lat 1939-1941. Ubytki okładki na grzbiecie, brak mapy, podpis
własnościowy, wewnątrz stan dobry.

397. Zan Tomasz. Z wygnania. Dziennik z lat 1824-1832. Z autografu wydała Marja
Dunajówna. Wilno 1929. Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, s. III,
231, [1], 25,5 cm, oryg. okł. brosz.
50,Dziennik Tomasza Zana (1796-1855), poety, przyrodnika, współzałożyciela Towarzystwa Filomatów,
przyjaciela Adama Mickiewicza. Obejmuje okres zesłania, m.in. współpracę z Humboltem, wyprawę
na Ural. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Zagniecenia i załamania krawędzi okł., zażółcenia, poza
tym stan dobry.

398. Zaremba Zygmunt. Powstanie Sierpniowe. Londyn 1946. Polska Partia Socjalistyczna, Druk: Polskie Zakłady Graﬁczne i Wydawnicze, s. X, 94, zdjęcie (rozkł.),
21,5 cm, opr. wyd. brosz.
60 ,Wydanie III, poprawione i uzupełnione. Pierwsza praca na temat powstania, napisana w kraju i przemycona spod okupacji niemieckiej za granicę. Opracowana przez Zygmunta Zarembę (1895-1967)
– publicystę, działacza politycznego, członka PPS. Liczne ilustracje, na końcu dołączona rozkładana
tablica ze zdjęciem lotniczym płonącej Warszawy. Stan bardzo dobry.

399. Zawadzki Stanisław (wyd.). Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim.
T. 2 (z 3). Warszawa 1861. Nakł. wydawcy. W Drukarni Karola Kowalewskiego,
k. [2], XVI, s. 948, 19 cm, opr. pł.
280,Edycja aktów prawnych Królestwa Polskiego, przygotowana przez Stanisława Zawadzkiego, rejenta
Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej. W wydaniu znalazły się m.in. Ustawy Hypoteczne,
Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Handlowy, Przepisy o dyetach i kosztach sądowych, Organizacya Notarjatu. Zabrudzenia oprawy, niewielkie nadpęknięcie i ubytki grzbietu. Nieaktualne pieczątki
własnościowe. Stan dobry.

400. Zbiór urzędowy poglądów Prezydenta Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska
z dziedziny praw mniejszościowych wydanych na podstawie przepisów części
III polsko-niemieckiej Konwencji Genewskiej z dnia 15 maja 1922 w czasie od
15 czerwca 1922 do 15 lipca 1937. Cieszyn 1937. Nakł. i drukiem Druk. Dziedzictwa w Cieszynie, s. XXXI, 633, 23,5 cm, opr. brosz.
180,Przepisy regulujące prawa mniejszości na Górnym Śląsku zgodnie z wytycznymi konwencji genewskiej.
Tytuł i tekst równolegle w jęz. polskim i niemieckim. Zaplamienia oprawy, przybrudzenia brzegów kart,
poza tym stan dobry.

401. Zbrodniarze. Generał Tadeusz Rozwadowski, generał Włodzimierz Zagórski, gen.
Michał Żymierski, gen. Bolesław Jaźwiński, Edward Ligocki i Adam Nowicki. Bibljoteka Odrodzenia Moralnego. Tom II. Warszawa 1926. Wydawnictwo Tygodnika
„Głos Prawdy”, s. 48, 22 cm, oryg. okł. brosz.
60,-
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Ostra w tonie broszura skierowana przeciwko głównym oponentom Józefa Piłsudskiego w czasie
przewrotu majowego 12-15 maja 1926 r.: „P. Jaźwiński to typ tak mizerny, tak małostkowo nikczemny,
że naprawdę jedynie twarda służba może zmusić publicystę do zajmowania się tego rodzaju osobą
[...] Edward Ligocki, jedna z najciemniejszych i plugawszych postaci naszych czasów [...]. Adam
Nowicki to piękny, dojrzały, cuchnący wrzód na ciele publicystyki polskiej”. Papier kruchy i pożółkły,
okładka z ubytkami, luzem.

402. [Zbrodnie niemieckie]. German atrocities in Poland. Some facts with an introduction by J. L. Garvin. Free Europe Pamphlet No. 1. London (Londyn), b.r. (1940),
Free Europe, s. 35, 21,5 cm, opr. wyd. karton.
200,Język angielski. Praca dokumentująca zbrodnie, jakich dopuszczali się Niemcy na zajętych w 1939 r.
ziemiach polskich (aresztowania, egzekucje, przesiedlenia, niszczenie pamiątek narodowych, zamykanie szkół, prześladowanie duchownych – wraz z wymieniem konkretnych miejsc i nazwisk). Broszura
opracowana na podstawie zeznań Polaków, którzy zdołali uciec z kraju, złożonych przed Polskim
Rządem na Uchodźstwie. We wstępie artykuł Jamesa Louisa Garvina (1868-1947), dziennikarza brytyjskiego, zamieszczony w „The Observer” (28 stycznia) oraz wypowiedzi Winstona Churchilla na temat
sytuacji w Polsce (z 1.10.1939 oraz 27.01.1940). Broszura ukazała się w serii wydawanej przez „Free
Europe”, naświetlającej sytuację w krajach zajętych przez III Rzeszę. Stan dobry. Rzadkie.

403. Zdziarski Stanisław. Dżingis-chan zmartwychwstały. Studja z psychopatologji
rosyjskiej. Tom 1-2 (w 2 wol.). Poznań 1919. Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha, s. X, 220, [1]; [4], 244, [1], 23 cm, oryg. okł.
brosz.
120,Monograﬁa Stanisława Zdziarskiego (1878-1928) – historyka literatury, slawisty, folklorysty. Składki
w większości nierozcięte. Okładki naddarte z ubytkami na grzbiecie, bloki poluzowane.

404. Zieliński Stanisław. Bitwy i potyczki 1863-1864. Na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Rapperswil
1913. Nakładem Funduszu Wydawniczego Muzeum Narodowego w Rapperswilu,
s. [4], 559, [1], mapy 2 (litograﬁe rozkł.), 24,5 cm, opr. późniejsza pł. ze złoc.,
zach. przednia okł. brosz.
700,Jedna z podstawowych monograﬁi dziejów militarnych powstania styczniowego, opracowana przez Stanisława Zielińskiego (1880-1936) – działacza niepodległościowego, publicystę, bibliotekarza Biblioteki
i Muzeum Narodowego Rapperswilu. Zawiera spis wszystkich bitew stoczonych w czasie powstania,
ułożony według województw (Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie, Sandomierskie, Krakowskie, Kaliskie,
Płockie, Augustowskie, Wileńskie, Kowieńskie, Witebskie, Mohylewskie, Mińskie, Grodzieńskie, Wołyń
i zagranica, Ukraina). W części końcowej spis chronologiczny potyczek, spis alfabetyczny miejscowości oraz indeks nazwisk. Na końcu dwie duże litografowane mapy z znaczeniem miejsc walk
w Królestwie Polskim (65 x 88 cm) oraz na Litwie i Rusi (65 x 44 cm). Brak tabeli statystycznej,
zaplamienia płótna oprawy, poza tym stan dobry. Podstawowe do dziś opracowanie dziejów powstania.
Lit.: E. Kozłowski, Bibliograﬁa powstania styczniowego, poz. 8538.

405. Zjazd ziemiański 5-ciu województw centralnych odbyty w Warszawie, dnia 7 lutego 1939 r. Warszawa 1939. Druk St. Niemiry Syn i S-ka, s. 112, ilustr. w tekście,
22,5 cm, oryg. okł. brosz.
80,Sprawozdanie ze zjazdu Związku Ziemian, odbytego w Warszawie 7 lutego 1939 r. Przemówienia
i referaty J. Cichomskiego, St. Wańkowicza, K. Światopełk-Mirskiego, J. Rostworowskiego. Okładka
broszurowa naderwana, zaplamiona, z ubytkami na grzbiecie, podpis własnościowy ołówkiem, na
bocznym marginesie kart niewielki ślad zawilgocenia, wewnątrz stan dobry. Książka wydana w 1939 r.,
ze względu na wybuch wojny rzadka w handlu antykwarycznym.
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406. Churchill Winston S. Krok za krokiem. B.m, 1939. Towarzystwo Wydawnicze
Załoga, s. 76, [3], 19 cm, opr. wyd. brosz.
60,Wydawnictwo konspiracyjne. Zbiór 34 artykułów z lat 1936–1939 wybranych i przygotowanych do
druku przez Marię Kann. Artykuły dotyczą polityki międzynarodowej prowadzonej w latach 1918–1939,
autor ostrzegał w nich Europę przed groźbą niemieckiej agresji. Ubytki pap. grzbietu, przebarwiona
okładka z lekkim naddarciem.
Lit.: W. Chojnacki, Bibliograﬁa zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych…, poz. 119.

407. Demokrata. Codzienne pismo ilustrowane. Warszawa 1944. [Sp. Wyd. „Prasa”].
R. II, nr 170 (393): 17 VIII 1944, s. 6, 30 x 22 cm, oryg. składki wyd.
150,Dziennik wydawany przez Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa”. Kryptonim ten oznaczał grupę dziennikarzy umiarkowanej lewicy, działających pod kierunkiem Grzegorza Załęskiego i Rafała Pragi. Zawiera
wiadomości z pola walki powstańczej stolicy oraz sytuacji na froncie (m.in. tekst „Czy armia sowiecka
naciera na Warszawę?”). Maszynopis powielany. Ślady składania, zażółcenia i niewielkie zagniecenia,
poza tym stan dobry. (Dobroszycki, poz. 142).

408. Fakty na Tle Idei. Dodatek polityczny Konfederacji Narodu („Nowej Polski”).
Warszawa 1941. [Konfederacja Narodu], nr 2: 21 VIII 1941; 29 IX 1941; 15 X
1941; 26 XI 1941, s. 8; 8; 8; 8, 24 cm, oryg. składki wyd.
150,Cztery numery dwutygodnika Konfederacji Narodu działającej pod przywództwem Bolesława Piaseckiego. Pismo było wydawane od nr 2 do końca 1941 r. jako dodatek do „Nowej Polski” (potem
zastąpione tytułem „Do Broni!”). Po numerze 3 zaprzestano podawania numeracji. Oprócz informacji
w stałych rubrykach zamieszczono obszerne artykuły problemowe (m.in. Orientacje polityczne w getcie warszawskim; Akcja dyplomatyczne w sprawie granic Polski; Rola mechanizacji we współczesnej
wojnie). Stan dobry. (Dobroszycki, poz. 192).

409. Ikwina. Testament. [Warszawa] 1944. Wydaw. W., s. 20, 17 cm, powielacz, oryg.
okł. brosz.
100,Zbiór trzech opowiadań okupacyjnych (Zostawcie miejsce. Krzysztof. Testament), z których dwa ostatnie
dotyczą stosunków polsko-ukraińskich na Wołyniu. Dodatek do pisma „Przez Walkę do Zwycięstwa”
z dn. 20 III 1944 r. Luźne składki wydawnicze. Zażółcenia przy grzbiecie okł., poza tym stan dobry.
(Chojnacki, BDK, poz. 324).

410. Insurekcja. [Warszawa] 1943 [Armia Krajowa]. TWZW, z. 11 (32): listopad 1943;
z. 12 (33): grudzień 1943, s. 16, fot. 2; s.15, 22 x 15 cm, oryg. składki wyd. 100,Dwa numery miesięcznika o tematyce historyczno-wojskowej, drukowane w Tajnych Wojskowych Zakładach Wydawniczych. Wśród tekstów m.in.: „Z ostatnich działań lotnictwa sprzymierzonych”. W zeszycie
drugim wspomnienia pośmiertne o gen. bryg. Tadeuszu Klimeckim i płk. dypl. Andrzeju Mareckim, którzy
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406. Wydawnictwo konspiracyjne. 1939.

416. „Sowiety napadają na Polskę”. 1944.

408. Dwutygodnik Konfederacji Narodu. 1941.

417. Konspiracyjna ulotka AK. 1944.
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418. Komisja Propagandy AK. 1942.

423. Ulotka antykomunistyczna. 1944.

422. Propagandowa ulotka sowiecka. 1943.

429. Miesięcznik „Żołnierz polski”. 1944.
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zginęli wraz z gen. Władysławem Sikorskim w katastroﬁe gibraltarskiej. Zażółcenia w pierwszym numerze, drugi numer stanowi nierozcięty arkusz wyd. w bardzo dobrym stanie. (Dobroszycki, poz. 302).

411. Jestem Polakiem, nr 1: 23 IV 1942. [B.m.] 1942 [b.w.], s. 6, 30 cm, zszywka
wyd.
150,Pismo konspiracyjne jednej z narodowych grup zbliżonych do środowiska Narodowej Organizacji
Wojskowej. Nienotowane w Centralnym Katalogu Czasopism Polskich BN oraz w bibliograﬁach druków
konspiracyjnych. Pismo zawiera jedynie wiadomości lokalne z Lublina, co sugeruje rejon wydawnictwa
(w okolicach Janowa Lubelskiego – Kraśnika organizacje narodowe stanowiły najliczniejszą konspirację). Zawiera m.in. tekst „Żydzi i Meﬁsto” o eksterminacji ludności żydowskiej pod niemiecką
okupacją. Ślady składania, drobne naddarcia i zażółcenia. Stan dobry.

412. [Krajowa Rada Narodowa]. Do narodu polskiego! Obywatele! Zwycięskie Armie
ZSRR wkroczyły na ziemie polskie. [B.m.] lipiec 1944. Krajowa Rada Narodowa,
s. [2], 21 x 16 cm.
80.Ulotka propagandowa Krajowej Rady Narodowej wydana po 22 lipca 1944 r., wzywająca całe społeczeństwo do walki totalnej z niemieckim okupantem. Zawiera elementy propagandowe związane
z częścią Armii Krajowej, która przyłączyła się rzekomo do I Armii Wojska Polskiego. Zażółcenia,
zagniecenia i drobne naddarcia, poza tym stan dobry.

413. Kronika Tygodniowa. [Grodzisk Mazowiecki] 1944. [Armia Krajowa]. R. V, nr 7
(188): 17 II 1944 r., s. 8, 22 x 15 cm, oryg. składki wyd.
60,Tygodnik podwarszawski ZWZ/AK wychodzący od 1942 r. Zawiera wiadomości polityczne i militarne
z frontów ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich. Apel kilkudziesięciu organizacji politycznych „Do Narodu Polskiego” przeciwko PPR jako obcej agenturze politycznej. Stan bardzo dobry.
(Dobroszycki, poz. 378).

414. Kurier Powszechny. Kraków 1944. [Delegatura Rządu]. R. I, nr 5: 16 IX 1944,
s. [4], 27 x 18 cm, oryg. składki wyd.
150,Pismo nieregularne Wydziału Prasy i Informacji Okręgowej Delegatury Rządu w Krakowie. Zawiera
m.in. informacje radiowe, bieżące oraz przegląd prasy. Zażółcenia, poza tym stan dobry. (Dobroszycki,
poz. 395)

415. Lipiński Wacław [Gwido]. Bilans czterolecia 1939-1943. Warszawa 1944. Wydawnictwo Konwentu Organizacyj Niepodl…, s. 63, 17 cm, opr. wyd. brosz.
50,Druk konspiracyjny. Praca Wacława Lipińskiego (1896-1949) – pseud. Gwido, Socha, Aleksander;
historyka, publicysty, podpułkownika W.P., przedstawiająca bilans czterech lat II wojny światowej. Blok
nierozcięty. Okładka i grzbiet podniszczone, poza tym stan dobry.
Lit.: W. Chojnacki, Bibliograﬁa zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych…, poz. 624.

416. Mordercy Polski! 1919 r. – Sowiety napadają na Polskę, rabują i mordują na
Kresach, we Lwowie i Wilnie …. [B.m. przed sierpniem 1944]. Piłsudczycy, k. [1],
22 x 16 cm.
80,Druk ulotny zawierający chronologię stosunków polsko-sowieckich z lat 1919, 1939 i 1944, związaną z agresją Armii Czerwonej na ziemie polskie, w tym Lwów i Wilno. Autorzy ulotki zalecają m.in.
sposób postępowania w obliczu sowieckiego zagrożenia na ziemiach wschodnich w 1944 r. Wydano
przed Powstaniem Warszawskim. U góry tekstu w ramce litery: J.P. [Józef Piłsudski]. Stan dobry.
Bardzo rzadkie.

417. Polacy! Bestia niemiecka osaczona ze wszystkich stron przez zwycięskie Armie
Sprzymierzonych … [Warszawa 1944]. KWZW, k. [1], 21 x 15 cm.
80,-
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Ulotka wzywająca do oporu w obliczu klęski Niemiec w 1944 r. na wszystkich frontach, wydana przez
Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej w drukarni Konspiracyjnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Niewielkie ślady składania, poza tym stan bardzo dobry.

418. Poznajesz? Czy poznajesz na którymś z tych obrazków siebie? [Warszawa maj
1942]. KOPR [Komisja Propagandy], s. [4], ilustr., 18 x 13 cm.
40,Humorystyczna ulotka wydana przez Komisję Propagandy (Biura Informacji i Propagandy Komendy
Głównej Armii Krajowej), w drukarni Konspiracyjnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Obejmuje
7 scenek okupacyjnych, z wierszykami piętnującymi wysługiwanie się niemieckim okupantom.
Uszczerbek narożnika stron 3-4 z częściowym ubytkiem tekstu i dwóch rysunków. Naddarcia, zażółcenia, poza tym stan dobry. (Chojnacki, BDK, poz. 1021)

419. [Powstanie Warszawskie]. Zarządzenie. Powtarzające się często wypadki
strzelania z dachów i okien domów są jednym ze źródeł niepokoju i zamętu
wśród ludności naszego Rejonu. Warszawa, dn. 9.VIII.1944. Druk. Stronnictwa
Ludowego. Dowódca Rejonu I AK, k. [1], 25 x 18 cm.
120,Zarządzenie Dowódcy Rejonu I w Obwodzie I Armii Krajowej mjr. Stanisława Błaszczaka (1901-1983)
w sprawie zorganizowania specjalnej służby we współpracy z OPL monitorującej niepożądane działania.
Drobne zagięcia, poza tym stan bardzo dobry.

420. [Propaganda Armii Krajowej]. An die Deutsche Wehrmacht: Deutsche Soldaten in Warschau! Von der Nazipropaganda belogen, kennt Ihr die wirkliche
Kriegslage nicht … Die Polnische Wehrmacht [Warschau 1944 b.w.], k. [1], 24 x
16 cm.
120,Ulotka propagandowa Armii Krajowej w języku niemieckim z okresu Powstania Warszawskiego, wydana
pod koniec sierpnia 1944 r., po zdobyciu gmachu „Pasty”. Zawiera informacje m.in. o zajęciu Paryża
przez aliantów, przejściu Rumunii na stronę aliantów, wzięciu Warszawy w kleszcze przez Rosjan
i zajęciu przez Polskie Siły Zbrojne (AK) większości Warszawy. W obliczu klęski III Rzeszy wzywa żołnierzy niemieckich do złożenia broni i stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla każdego z nich.
U dołu krótki tekst w jęz. pol. i niem. oraz godło państwowości polskiej. Zabrudzenia, podklejenia na
odwrocie, minimalny ubytek poza tekstem w górnej części, poza tym stan dobry.

421. [Propaganda niemiecka]. W piątą rocznicę... 31 marca 1939 oświadczył premier
Chamberlain w parlamencie angielskim dosłownie: „Aby uczynić zupełnie jasnym
stanowisko rządu angielskiego, muszę poinformować Izbę, że …”. [B.m. 1944
b.w.], k. [1], 27 x 20 cm.
80,Druk ulotny propagandy niemieckiej, „demaskujący” angielską politykę wobec Polski. Zawiera m.in. wypowiedzi premierów brytyjskich Chamberlaina i Churchilla odnośnie poparcia Polski
w 1939 r. oraz gwarancji jej granic w 1944 r. Zażółcenia, drobne zagięcia i ślad po złożeniu, poza tym
stan dobry.

422. [Propaganda sowiecka]. Co powiedział Stalin o Polsce? Bracia Polacy! Moskiewski
korespondent amerykańskiej gazety „New York Times” i angielskiej gazety „Times”
– pan Parker zwrócił się do Przewodniczącego … Józefa Stalina z listem, w którym
prosił o udzielenie mu odpowiedzi na dwa pytania, interesujące społeczeństwo
amerykańskie i angielskie … [B.m.] 1943 [b.w.], s. [2], 20 x 14 cm.
80,Propagandowa ulotka sowiecka zrzucana z samolotów bombardujących Warszawę 12/13 V 1943 r.
Zawiera wypowiedź Józefa Stalina na temat przyszłej niepodległej Polski w sojuszu z ZSRR. Na
odwrocie tekst wzywający naród polski do totalnej wojny z okupacją niemiecką. Wspomnianego bombardowania stolicy dokonano po odkryciu grobów katyńskich i zerwaniu stosunków dyplomatycznych
przez ZSRR z rządem polskim w Londynie. Stan bardzo dobry.
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423. [Ulotka antykomunistyczna]. 12 pytań dla „Polskiej” Partii Robotniczej. Polaku!
Jeśli masz znajomego w tak zwanej „Polskiej” Partii Robotniczej, a chcesz się
przekonać, czy jest on rzeczywiście Polakiem, czy też tylko się za takiego podaje
– to zażądaj od niego odpowiedzi na poniższe dwanaście pytań … [Warszawa
1944 b.w.], s. [2], 24 x 16 cm.
80,Ulotka antykomunistyczna skierowana do sympatyków PPR. Zawiera 12 pytań, głównie odnośnie
stosunków polsko-radzieckich, związanych z agresją ZSRR na Polskę i eksterminacyjną polityką wobec ludności polskiej. Dopisek ołówkiem z epoki: „kwiecień 1944”. Zażółcenia, poza tym stan bardzo
dobry. (Chojnacki, BDK, poz. 2077).

424. [Ulotka antykomunistyczna]. Linia Curzona – to linia 3-go rozbioru. Linia Curzona, wskrzeszona oświadczeniem rządu sowieckiego zaprząta dziś umysły nie
tylko mężów stanu, lecz najszerszych rzesz obywateli polskich (…) Nie damy
Wschodu Polski. [B.m. 1944. Społeczny Komitet Antykomunistyczny], s. [4], 14 x
11 cm.
150,Ulotka antykomunistyczna z kolorowanym rys. przedstawiającym mapę Polski w postaci przepołowionego Orła Białego z zakreślonymi granicami sowieckiego zaboru i postulowanymi zmianami. Tekst
zawiera genezę historyczną linii Curzona. Na ostatniej stronie mapa przedwojennej Polski (skala
1:12.000.000) z zaznaczeniem większych miast i linii Curzona. Drukowana na grubszym papierze.
Niewielkie zabrudzenia na krawędziach ostatniej strony oraz ślady niebieskiej kredki na mapie, poza
tym stan dobry. (Chojnacki, BDK, poz. 2261)

425. Wiadomości Polskie. [Warszawa] 1944. [Armia Krajowa]. TWZW, nr 13 (93): 14 VII
1943; nr 24 (104): 22 XII 1943, s. 8; 8, 22 x 16 cm, oryg. składki wyd.
100,Dwa numery pisma drukowanego w Tajnych Wojskowych Zakładach Wydawniczych, średnio 2-3 razy
w miesiącu, w latach 1939-1944 kolejno przez Służbę Zwycięstwu Polsce, Związek Walki Zbrojnej
i Armię Krajową. Numer pierwszy żałobny, wydany po śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Następny
zawiera teksty o problematyce głównie politycznej, m.in.: Oświadczenie rządu polskiego w sprawie
deklaracji teherańskiej. Zażółcenia (numer pierwszy), poza tym stan dobry. (Dobroszycki, poz. 947)

426. Wiadomości Polskie. Warszawa 1944 [Armia Krajowa]. TWZW, nr 1 (105):
5 I 1944; 9 (113): 12 V 1944; 10 (114): 26 V 1944, s. 8; 8; 8, 23 cm, oryg. składki
wyd.
120,Trzy numery pisma o charakterze dwutygodnika, zawierające artykuły polityczno-programowe (m.in.
„Idea przyszłej Polski” czy „Brytyjczyk do Polaków”) oraz stałe działy (Przegląd polityczny; Położenie
wojskowe; Na emigracji). Stan dobry. (Dobroszycki, poz. 947).

427. [Wrzesień 1939]. Kampania wrześniowa w oświetleniu niemieckim. [Cz. 2].
Walki o swobodę działania: 9-20 września 1939 r. [Zebrał i oprac. Alojzy Horak].
Warszawa listopad 1941 [Związek Walki Zbrojnej], s. 30, 18 cm, oryg. brosz.
wyd.
80,Część druga opracowania ppłk. dypl. Alojzego Horaka (1891-1943), wydana konspiracyjnie w Tajnych
Wojskowych Zakładach Wydawniczych. Zawiera fragmenty niemieckich dzieł i wspomnień o kampanii
wrześniowej w Polsce, drukowanych również w dodatku do „Wiadomości Polskich” (1940-1944). Autor
opracowania w 1939 r. dowodził m.in. obroną twierdzy Brześć, zaś w konspiracji był komendantem
warszawskiego ZWZ i zginął z rąk niemieckich. Luźne składki wydawnicze, nierozcięte. Zbrązowienia,
przebarwienia okł., poza tym stan dobry. (Chojnacki, BDK, poz. 473).

428. [Zaremba Zygmunt]. Powstanie sierpniowe. Wyd. 2. Warszawa [czerwiec 1945].
Polska Partia Socjalistyczna, s. 40, 17 cm, oryg. okł. brosz.
90,-
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Druga edycja konspiracyjnej pracy, z anonimową przedmową autora, powstałej już we wrześniu 1944 r.
i wydanej w listopadzie 1944 r. Zygmunt Zaremba (1895-1967) był podczas okupacji jednym z przywódców podziemnej PPS (WRN). Praca powstała w kilka dni na polecenie władz PPS jako „dokument naocznego świadka”. Jest to rodzaj kroniki Powstania Warszawskiego doprowadzony do upadku
Starego Miasta. Opis wg okł. Zażółcenia i drobne notatki na okł., poza tym stan dobry. (Chojnacki,
BPPP, poz. 681).

429. Żołnierz Polski. Warszawa 1944. [Armia Krajowa]. TWZW, nr 1 (36): styczeń
1944; nr 4 (39): kwiecień 1944, s. 15, [1]; 15, [1], 18 x 13 cm, oryg. składki
wyd.
100,Dwa numery miesięcznika historyczno-wojskowego drukowanego w Tajnych Wydawniczych Zakładach
Wojskowych. Wśród tekstów m.in. Żołnierz powstania 1863 r.; Z kart powstańczych (artykuł nawiązujący
do walk ulicznych w 1794 r. i 1830 r. – „Oczekująca nas walka powstańcza będzie głównie walką
o miasta, a w miastach szturmem na budynki obsadzone przez Niemców”); Użycie małych zespołów
pancernych w pościgu. Numer pierwszy stanowi nierozcięty arkusz wyd. w bardzo dobrym stanie.
Kolejny numer z przebarwieniami, poza tym stan dobry. (Dobroszycki, poz. 1080).
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430. Andrzejewski Jerzy. Miazga. Warszawa 1981. Państwowy Instytut Wydawniczy,
s. 524, [3], 19 cm, opr. wyd. karton, obwoluta pap.
120,Pierwsze oﬁcjalne wydanie krajowe głośnej powieści Jerzego Andrzejewskiego (1909-1983). Ukończona w 1970 r., miała być odpowiednikiem „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, osadzonym w realiach PRL końca lat 60. XX w. Po kilkuletnich zabiegach autora o wydanie utworu w państwowych
wydawnictwach oraz odmowie ze strony Jerzego Giedroycia publikacji w kształcie proponowanym
ostatecznie przez pisarza, „Miazga” ukazała się w podziemnej oﬁcynie Nowa w 1979 i w 1981 roku
w Londynie. Oferowane wydanie ukazało się na fali posierpniowej odwilży (z datą „1982” na stronie
redakcyjnej) za zgodą autora, jednak w mocno okrojonej formie. Pełne wydanie opublikowano oﬁcjalnie
dopiero w 1992 r. Stan dobry.

431. Andrzejewski Jerzy, Zagórski Jerzy. Święto Winkelrida. Widowisko w trzech
aktach. Napisane wiosną 1944 przez […] skrócone latem 1946. Kraków 1946.
Nakładem Związku Zawodowego Literatów Polskich oddział Kraków, s. 59, [4],
31 cm, opr. karton. wyd.
80,Odręczna dedykacja Jerzego Zagórskiego, datowana 11.IX.1949. Utwór napisany w czasie okupacji,
drukowany w „Twórczości” tuż po wojnie (1946), wydarzeniem stał się w okresie „odwilży” dzięki inscenizacji Kazimierza Dejmka. Sztuka, której akcja rozgrywa się w rzekomej Szwajcarii, a przedstawia
tragifarsę polskiej rzeczywistości, napisana została przez Jerzego Andrzejewskiego (1909-1983) oraz
Jerzego Zagórskiego (1907-1984). Okładka oraz ilustracje wybitnego rysownika Antoniego Uniechowskiego (1903-1976). Tekst w luźnych składkach w tece. Ślady zalania prawego marginesu, drobne
zabrudzenia, stan dobry.

- Pierwszy polski przekład Hamleta –
432. Bogusławski Wojciech. Dzieła dramatyczne [...] T. 4. Warszawa 1821. W Drukarni
N. Glücksberga, s. [10], 239, 5-382, [2], tabl. ryc. 2 (miedzioryt, litograﬁa), 20 cm,
opr. z epoki, płsk.
150,Tom dzieł zebranych Wojciecha Bogusławskiego (1757-1829), aktora, reżysera, tłumacza, trzykrotnego
dyrektora Teatru Narodowego. Zawiera utwory własne oraz przekłady, m.in. pierwszy polski przekład
„Hamleta”. Książkę otwiera druga część „Dziejów Teatru Narodowego”. Portret Barbary Sierakowskiej
w sygnowanej litograﬁi Józefa Sonntaga (1784-1834), malarza, miniaturzysty, litografa. Opr.: brązowy
płsk, na licach pap. marm., brzegi k. barw. Nieaktualne nalepki i podpisy własnościowe. Ubytki skóry
i otarcia opr., drobne ślady po owadach. Nieznaczne przebarwienia k. Stan dobry.

433. Borowski Tadeusz. Pożegnanie z Marią. Warszawa 1948. Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, s. 178, [2], 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
60,-
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466. A. Mickiewicz. Pisma 1844.

468. Polihymnia. Pierwodruk A. Mickiewicza.
1827.

519. Rocznik religijny. 1841.

488. A. Pope. Poezje. 1816.
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494. H. Sienkiewicz. Bez dogmatu. 1891.

454. J. Kochanowski. Wybór pism. 1900.

522. Królowa Niebios. 1895.

520. Biblia Tysiąclecia. 1990.
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440. A. Fredro. Komedye. 1826.

499. A. Stern. Wiersze. 1957.

475.Cz. Miłosz. Zdobycie władzy. 1955.

506. M. Wańkowicz. Prosto od krowy. 1965.
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530. Jak Pan Bóg Niemca pokarał. 1945.

541. Stroje ludowe 9 regionów. 1930.

540. I. Tuwim (tłum.). Fernando. 1957.
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W opowiadaniu autor przedstawia realia okupowanej Warszawy z wyraźnym nawiązaniem do własnych przeżyć czasu wojny. Tadeusz Borowski (1922 – 1951) – poeta, prozaik i publicysta. Okładka wg projektu M. Hiszpańskiej Neumann. Nowy papierowy grzbiet, uzupełnienia okładki, poza tym
stan dobry.

434. Brückner Aleksander. Dzieje literatury polskiej w zarysie. T. 1-2 (w 2 wol.).
Warszawa 1903. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. VI, [1], 476, III; [2], 497, [1], VII,
[1], II, 22,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie.
180,Wydanie 1. Syntetyczny zarys dziejów literatury polskiej od powstania państwa do początku XX w.,
opracowany przez Aleksandra Brücknera (1856-1939) – wybitnego slawistę, edytora, historyka literatury i języka polskiego. Niejednolite oprawy półskórkowe. W tomie I zachowana oryg. przednia okł.
wyd. Przetarcia grzbietów, podniszczone okładki, charakterystyczne zażółcenia papieru, podkreślenia
kolorową kredką i ołówkiem w tomie II, poza tym stan dobry.

435. Brückner Aleksander. Mikołaj Rej. Studjum krytyczne. Kraków 1905. Skład główny
w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, s. VI, 418, 25 cm, opr. ppł., zachowana
oryg. okł. brosz.
120,Z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok). Obszerna biograﬁa Mikołaja Reja, wzbogacona
analizą głównych dzieł literackich: Postylli, Wizerunku, Zwierzyńca, Zwierciadła. Na końcu: Znaczenie
i zasługi Rejowe, z których dwie główne to uwolnienie literatury narodowej polskiej od służby duchownej,
religijnej; a także wyemancypowanie literatury polskiej od łacińskiej (zerwanie z jej naśladownictwem
i stworzenie własnej literatury ziemiańskiej). Oprawa ppł., zachowana przednia część oryginalniej
okładki broszurowej. Stan dobry.

436. Bryll Ernest. Na szkle malowane. Warszawa 1970. Instytut Wydawniczy Pax,
s. 152, 17 cm, opr. wyd. pł., obwol.
40,Wydanie I góralsko-zbójnickiej śpiewogry pióra Ernesta Brylla (ur. 1935), poety, pisarza, autora tekstów
piosenek (w tym sztuki wystawianej wielokrotnie z muzyką Katarzyny Gärtner). Obwoluta, wyklejka
i ilustracje Kazimierza Hałajkiewicza (1936-1994), malarza i graﬁka. Na karcie tyt. stempel: „Egzemplarz okazowy”. Naderwania obwoluty, poza tym stan dobry.

437. Brzostowska Janina. Płomień w cierniach. Warszawa, Kraków 1947. Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana, s. 108, 22 cm, opr. wyd. brosz.
40,Tomik poezji Janiny Brzostowskiej (1897-1986), pochodzącej z Wadowic poetki, powieściopisarki,
najmłodszej członkini grupy poetyckiej „Czartak”, redaktorki pisma „Skawa”. Okładka projektu
malarza i graﬁka Witolda Kalickiego (1915-1983). Wpis własnościowy oraz pieczątka pracującego na
Śląsku księdza Feliksa Świdra. Egzemplarz częściowo nierozcięty. Stan dobry.

438. Chimera. Miesięcznik poświęcony sztuce i literaturze. Tom V. Zeszyt 13. Lipiec
1902. Warszawa 1902. Zenon Przesmycki, s. 158, [2], tabl. ilustr.1, ilustr. w tekście,
24,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Sztandarowe czasopismo Młodej Polski, propagujące nowe kierunki w literaturze i sztuce. Stworzone
i redagowane przez Zenona Przesmyckiego (1861-1944), wychodziło w latach 1901-1907 w nakładzie
ok. 620 egz. Łącznie ukazało się 30 zeszytów. W zeszycie m.in.: pierwodruki: Cypriana Norwida (Milczenie) i Tadeusza Micińskiego (W mroku gwiazd). Naderwanie i postrzępienie brzegów okładki,
tylna karta okładki luźna, nieliczne zaplamienia kart, poza tym stan dobry.

439. Erenburg Ilja. Oblicze wojny. Warszawa 1926. Dom Książki Polskiej. Drukarnia
Narodowa w Krakowie, s. 210, [1], 28,5 cm, opr. z epoki, pł.
60,Okrucieństwa wojny przedstawione w reportażowym ujęciu przez Ilję Erenburga (1891-1967), rosyjskiego pisarza, poetę i publicystę. Książka stanowi wyraz pacyﬁstycznych przekonań autora, opowiadając
przede wszystkim o wydarzeniach z frontu zachodniego I wojny światowej. Opr. biblioteczna, pł.
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niebieskie. Zachowana awangardowa przednia okł. broszurowa. Zabrudzenia i zaplamienia, zażółcenia
marginesów. Ubytek marginesu jednej karty.

440. Fredro Aleksander. Komedye. Tom I. Wiedeń 1826. Drukiem Pichlera, s. [6], 357,
[2], 21 cm, opr. XX-wieczna ppł.
600,Wydanie 1. Pierwszy tom komedii Aleksandra Fredry (1793-1876) – komediopisarza, poety, oﬁcera,
uczestnika kampanii napoleońskich 1809-1812. Tom zawiera utwory: Pan Geldhab; Cudzoziemczyzna;
Damy i huzary; Zrzędność i przekora. Po karcie tytułowej lista prenumeratorów. Jedna karta z podklejonym bocznym marginesem, na kartach charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

441. Gawroński Franciszek Rawita. Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi.
Warszawa-Kraków [1924]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. XII, 266, [4], 19 cm,
opr. płsk współcz. ze złoc. tyt. na grzbiecie, zachowane oryg. okł. brosz. 240,Zawiera m.in.: Chazarowie i ich stosunek do Żydów w Polsce i na Rusi; Liczebność Żydów według
województw; Pojawienie się Żydów na Rusi i ich rozrost; Hajdamaczyzna i Koliszczyzna. Oprawa
J. Jakubiak: płsk z tłoczeniami i bogatymi złoceniami. Przebarwienia okładek wydawniczych, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

442. Grzegorzewska Sabina. Pamiętniki. Warszawa 1888. Nakładem Redakcyi
„Kroniki Rodzinnej”, s. 258, 17,5 cm, opr. z epoki ppł. z szyldzikiem.
120,Wydanie 1. Pamiętniki Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej (1808-1872) – pisarki, pamiętnikarki,
właścicielki salonu literackiego w Warszawie. Nieaktualne pieczątki własnościowe, na kilku końcowych
kartach podklejenia, poza tym stan dobry.

443. Helsztyński Stanisław. Międzyrzecze (Chodzież-Czarnków-Oborniki). Szamotuły
1932. Drukarnia nakładowa Józefa Kawalera w Szamotułach, s. 47, [1], 15 cm,
opr. wyd. karton.
40,Z dedykacją autora: „Drogiemu koledze Janowi Baumanowi z uściskiem dłoni. Autor 7.IV.1932”. Zbiór
sonetów autorstwa prof. Stanisława Helsztyńskiego, tłumacza, wybitnego znawcy literatury angielskiej.
Przybrudzenia okładki, niewielkie zażółcenia, poza tym stan dobry.

444. Iłłakowiczówna Kazimiera. Śmierć Feniksa. Toruń – Warszawa – Siedlce 1922.
Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”. Drukarnia Jana Buriana, s. 83, [3], 18,5 cm,
oryg. okł. brosz.
60,Odbito w nakładzie 2200 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi numer 941. Tomik poezji Kazimiery Iłłakowiczówny (1888-1983), poetki, tłumaczki, osobistej sekretarki Józefa Piłsudskiego. Egzemplarz nieobcięty. Drobne zagniecenia okł., miejscami przebarwienia, poza tym stan dobry.

445. Iłłakowiczówna Kazimiera. Zwierciadło Nocy (Pod Znakiem Poetów. Serja Nowa).
Warszawa 1928. J. Mortkowicz, s. [4], 90, [6], 19,5 cm, opr. wyd brosz.
50,Wydanie 1. Tom poezji Kazimiery Iłłakowiczówny (1888-1983) – poetki, tłumaczki, dramatopisarki, wnuczki Tomasza Zana, osobistej sekretarki Marszałka Józefa Piłsudskiego. Niewielkie zagięcia
okładek. Stan dobry.

446. Iwaszkiewicz Jarosław. Lato w Nohant. Komedja w trzech aktach. Warszawa
1937. Skład główny w Księgarni Przeworskiego, s. 61, [3], 25,5 cm, oryg. okł.
brosz.
120,Wydanie 1 osobne (pierwodruk ukazał się na łamach Skamandra). Utwór dedykowany Marii Przybyłko-Potockiej. Okładka broszurowa projektu Stanisława Łuckiewicza (sygnowana: „Łuckiewicz KAGR”). Niewielkie ubytki okładki na grzbiecie, nieaktualne pieczątki i zapiski własnościowe, wewnątrz stan dobry.
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447. Jakubowski Franciszek. Poezje. Warszawa 1831. B.w., s. [4], 40, 15 cm, okł.
brosz.
150,Zbiór poezji Franciszka Jakubowskiego (ok. 1798-1868), poety i dramaturga. Dedykowany Julianowi
Ursynowi Niemcewiczowi. Egzemplarz nieobcięty. Zagniecenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

448. Jeż Teodor Tomasz (właśc. Zygmunt Miłkowski). Niezaradni. Warszawa 1884.
Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 473, 18,5 cm, opr. z epoki, płsk.
120,Powieść Zygmunta Miłkowskiego [pseud. Teodor Tomasz Jeż] (1824-1915), pisarza, publicysty, działacza niepodległościowego, poświęcona życiu polskiej szlachty. Oprawa wykonana we lwowskim
zakładzie introligatorskim Jana Teodora Hewaka (niesygnowana): brązowy płsk, na grzbiecie dwa
szyldziki, złoc. tytulatura, brzegi k. marmurkowane, na wyklejkach pap. marm. Spękania jednego
z szyldzików, drobne otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

449. Kaden-Bandrowski Juliusz. W cieniu zapomnianej olszyny. Rzym 1945. Nakład
Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu. Tłoczono w Drukarni Polowej, s. 110, [1],
23 cm, oryg. okł. brosz.
60,Druk polowy 2. Korpusu. Tom opowiadań dla młodzieży Juliusza Kaden-Bandrowskiego (1885-1944),
pisarza historycznego, adiutanta Józefa Piłsudskiego. Stanowi kontynuację zbioru „Miasto mojej matki”.
Wydanie I ukazało się w 1926 r. Pieczątki i ekslibrisy polskich organizacji katolickich w Wielkiej Brytanii
(m.in. Ruchomej Biblioteki Lotniczej Biskupa Polowego WP). Drobne zagniecenia i zabrudzenia,
poza tym stan dobry.

450. Kamiński Aleksander. [Juliusz Górecki pseud.]. Kamienie na szaniec. Wydanie
trzecie, pierwsze na Obczyźnie. Z przedmową Tomasza Arciszewskiego. Londyn
1945. Wydawnictwo Światowego Związku Polaków zza Granicy, s. VIII, 123, [1],
ilustr. w tekście, 18,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Emigracyjne wydanie (powtórzenie II wydania konspiracyjnego) powieści Aleksandra Kamińskiego
(1903-1978) o ludziach i ideałach pokolenia Kolumbów, o braterstwie i służbie, o harcerzach, którzy
potraﬁli pięknie żyć i pięknie umierać. Zawiera przedmowę premiera RP na uchodźctwie Tomasza
Arciszewskiego oraz Komitetu Naczelnego ZHP w Londynie. Edycja ozdobiona ilustracjami Artura
Horowicza (1898-1962), legionisty, graﬁka i rysownika, ilustratora pierwszego wydania „Dywizjonu
303” Arkadego Fiedlera. Stemple: „Szpital wojenny nr 11 biblioteka…”; „Referat kulturalno-oświatowy
Polskiego Czerwonego Krzyża”. Ubytek s. 47/48, brak 1 karty przedtyt., dopiski długopisem, kilka
kart luzem, blok poluzowany.

451. Kamiński Aleksander [Juliusz Górecki pseud.]. Kamienie na szaniec. Wydanie III
krajowe. Warszawa 1946. Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza, s. 208, 22 cm, oryg.
okł. brosz.
60,Wydanie pierwsze powojenne, z prawdziwymi nazwiskami i pseudonimami oraz przedmową
autora, Aleksandra Kamińskiego (1903-1978), współtwórcy Szarych Szeregów. Jedna z najsłynniejszych polskich książek okresu II wojny światowej. Okładka projektu W. Ostrowskiego z drobnymi
uszkodzeniami, część kart luzem.

452. Karr-Jaworski Zdzisław. Polskie kłosy na obcej ziemi. Warszawa 1938. Zakład
drukarski St. Michalski Cz. Ociepko, s. 111, 23 cm, opr. wyd. brosz.
40,Zdzisław Karr-Jaworski (1908-1941), dziennikarz i poeta z rodziny chłopskiej, jako mały chłopiec
wyemigrował do Francji. „Polskie kłosy na obcej ziemi” są zbiorkiem wierszy lirycznych z życia emigracji polskiej, przedmowa m.in. Władysława Raczkiewicza. Na karcie przedtytułowej portret autora.
Stan bardzo dobry.

453. Kasprowicz Jan. Dzieła poetyckie. Wydanie zbiorowe Ludwika Bernackiego.
T. 1-6. Lwów 1912. Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, s. [4], XCV, [1], 356,
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[2], portret 1; [4], 302, [1]; [4], 304, [2]; 363, [5]; [4], 171, [2]; 446, [1], 20 cm,
jednolita opr. wyd. pł. granatowe ze złoc.
400,Pierwsze zbiorowe wydanie pism Jana Kasprowicza (1860-1926) – poety, dramaturga, eseisty, piewcy
piękna polskich Tatr. Poszczególne tomy zatytułowane: T. 1 – Obrazy i opowiadania (tu m.in.: Impresje;
Na rozdrożu; Jewka Orliczka; Salusia Orczykówna); T. 2 – Obrazy dramatyczne (Świat się kończy;
Bunt Napierskiego; Baśń nocy świętojańskiej); T. 3 i 4 – Liryki (m.in.: Z padołu walki; Pieśni biblijne;
Melodie wiosenne; Sny i marzenia; Z wirchów i hal; Z Tatr; Taniec zbójnicki; Akordy jesienne); T. 5 –
Miłość; T. 6 – Ginącemu światu. Na początku tomu pierwszego portret autora i bibliograﬁa jego prac.
Jednolita oprawa wydawnicza sygnowana: „Tow[arzystwo] Akc[yjne] Lektor” (ślepe tłoki na tylnych
okładkach): płótno granatowe ze złoconymi napisami na grzbiecie i licu. Stan dobry. Ładny komplet.

454. Kochanowski Jan. Wybór pism. Z portretem poety (według obrazu J. Matejki).
Warszawa 1900. Gebethner i Wolﬀ, s. [6], 347, [3], tabl. ryc. 1, 11,5 cm, opr. wyd.
płsk ze złoc. i szyldzikami złoc., brzegi k. złoc.
150,Tomik z serii biblioteki miniaturowej wydawnictwa Gebethnera i Sp. w luksusowej oprawie wydawniczej.
Wyboru poezji dokonał Ferdynand Hoesick. Nieaktualne wpisy własnościowe, nieliczne zażółcenia
papieru, poza tym stan dobry.

455. Konopnicka Marya. Pan Balcer w Brazylii. Warszawa 1910. Nakład Gebethnera
i Wolﬀa, s. [4], 396, 24,5 cm, opr. wyd. płsk z tłocz. i złoc., górny brzeg kart złoc.,
zach. okł. brosz.
360,Epicki poemat Marii Konopnickiej (1842-1910) – wybitnej poetki i nowelistki. Poemat o znaczeniu symbolicznym, ukazujący emigracyjną tułaczkę kowala Balcera. Akcja rozgrywa się w dwóch wymiarach,
drugi to przypowieść o wędrówce narodu wybranego i micie ziemi obiecanej. Oprawa wydawnicza:
półskórek brązowy marmurkowany, na grzbiecie i licu złocona tytulatura, górny brzeg kart złocony,
pozostałe nieobcięte, zachowane okładki broszurowe projektu Jana Bukowskiego. Niewielkie otarcia
krawędzi grzbietu, delikatne podniszczone okładki. Prywatna dedykacja, charakterystyczne zażółcenia
papieru, poza tym stan dobry.

456. Korngutówna Aniela [pseud. Kallas A.]. Nasz żydowski światek. Z pamiętników
przyjaciółki. Sambor 1893. Drukiem Schwarza i Trojana, Skład główny w księgarni
L. Zwolińskiego i Spółki w Krakowie, s. 72, 22,5 cm, opr. pap. ochronna.
60,Autorką opowiadania, łączącego wątki feministyczne z żydowskimi, jest Aniela Korngutówna (18681942?), literatka i publicystka, tworząca pod wpływem Elizy Orzeszkowej, związana z Uniwersytetem
Jagiellońskim, następnie tworząca w Gdańsku i Lwowie. Na karcie tyt. pieczątka własnościowa Aleksego Kowalskiego (1862-1925), architekta krakowskiego. Okładka wtórna, ubytki karty tyt., zażółcenie
pap., zabrudzenia. Rzadkie.

457. Krasiński Zygmunt. Pisma. Wydanie nowe zupełne ułożone, opatrzone wstępem
i objaśnieniami przez Henryka Gallego. T. 1-4 (w 4 wol.). Warszawa 1907. Nakład
Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], XV, [1], 442, [1]; [4], 459, [1]; [4], 419; [4], 494, [1],
18,5 cm, opr. wyd. pł.
400,Cztery tomy pism literackich Zygmunta Krasińskiego w wyborze i opracowaniu Henryka Gallego (18721948). W tomach m.in.: Nie-boska komedia, Irydion, O Juliuszu Słowackim, Przedświt, Psalmy przyszłości. Jednolita oprawa wydawnicza: płótno ciemnozielone, na licu i grzbiecie tytulatura tłoczona
na biało, złocone ozdobniki, górny brzeg kart złocony. W tomach 1 i 4 niewielkie wykruszenia białej
farby, poza tym stan dobry. Ładny komplet.

458. [Kraszewski Józef Ignacy]. Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J.I. Kraszewskiego. Warszawa 1880. Drukiem Józefa
Ungra, s. [12], CIV, 527, [1], XVIII, [5], tabl. ryc. 26 (drzeworyty), tabl. faksymile
2, 26,5 cm, opr. z epoki płsk z tyt. na grzbiecie.
240,-
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Księga pamiątkowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia pracy literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zawiera bogato ilustrowany życiorys pisarza oraz wszechstronny obraz jego działalności
literackiej jako powieściopisarza, poety, ﬁlozofa, dziejopisarza, krytyka literackiego, archeologa, podróżnika, dziennikarza i edytora. Wśród rycin m.in. całostronnicowe drzeworyty z widokami Warszawy,
Wilna, Łucka, Żytomierza, Świsłoczy, Lublina, Białej, Romanowa Podlaskiego, Horodca, Gródka.
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Nieznaczne zaplamienia oprawy, ubytek pap. na k. tyt. naprawiony,
naderwanie górnej krawędzi grzbietu, liczne rdzawe plamki. Stan ogólny dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 770.

459. Kridl Manfred. Krytyka i krytycy. Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań –
Wilno – Zakopane 1923. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, k. [3], s. II, 238, [1], 19 cm,
opr. późniejsza, ppł.
60,Zbiór pism poświęconych krytyce i teorii krytyki literackiej autorstwa Manfreda Kridla (1882-1957),
polskiego historyka literatury, specjalizującego się w pisarstwie dziewiętnastowiecznym. Zawiera m.in.:
„Historja literatury a krytyka literacka”, „O krytyce bezpośredniej”, „Miriam jako wydawca”. Wpis własnościowy. Stan bardzo dobry.

460. Krokwie. Czasopismo literacko-artystyczne poświęcone zagadnieniom myśli
nowoczesnej. Nr 2. Warszawa 1921. Zakłady Graﬁczne B. Wierzbicki i S-ka, s. 63,
tabl. ilustr. 13, okł. ppł., zachowana oryg. okł. brosz.
120,Odbito w 550 numerowanych egzemplarzach, oferowany nosi nr 257. Redagowane przez Romana
Zrębowicza było organem Klubu Konstrukcjonistów, którego członkowie byli autorami większości drukowanych w nim tekstów. Ukazały się tylko dwa numery czasopisma. Teksty wzbogacone ilustracjami,
m.in. podobizny prac W. Skoczylasa, J. Pankiewicza, F. Siedleckiego. Opr.: biblioteczna, kartonowa,
grzbiet wzmocniony paskiem pł. Zachowana oryg. okł. brosz. Nieaktualne pieczątki własnościowe.
Drobne przebarwienia. Wzmocnienia oryg. okł. Stan dobry.

461. Kuraś Ferdynand. Na nowe tory. Zbiór wierszy i poematów przeciwalkoholowych
(Bibljoteka Polityczno-Społeczna Żydoznawcza. Nr 5). Kielce 1923. Towarzystwo
„Rozwój”, s. 62, [1], 14,5 cm, oryg. okł. brosz.
40,Zbiór zaangażowanych utworów poetyckich wydany w antysemickiej serii Towarzystwa „Rozwój”.
Wiersze autorstwa włościanina odnoszą się głównie do tyle rozpowszechnionego, co bałamutnego
stereotypu Żydów rozpijających polskich chłopów. Zażółcenia krawędzi. Stan bardzo dobry.

462. Kuźnica. Tygodnik społeczno-literacki. Redaktor naczelny Stefan Żółkiewski.
Łódź, 1947, nr 1-52 (brak nr 50), różna liczba stron (przeważnie 12 lub 16, a także
6, 8, 20 i 24 – numery specjalne, podwójne), folio, opr. ppł.
300,Rocznik III tygodnika kulturalnego i społeczno-politycznego wydawanego w latach 1945-1950, początkowo w Łodzi, następnie w Warszawie. Redaktorem naczelnym był Stefan Żółkiewski (1911-1991),
krytyk i historyk literatury, poseł na Sejm, późniejszy minister szkolnictwa wyższego. Do zespołu propagującego marksizm pisma należeli m.in.: Kazimierz Brandys, Mieczysław Jastrun, Jan Kott, Adam
Ważyk, Juliusz Żuławski. Drobny ubytek jednej karty, brak nr 50, otarcia oprawy.

463. Lenartowicz Teoﬁl. Cztery obrazy. Kraków 1848. Nakładem Ferdynanda Baumgardtena, s. 38, 19 cm, opr. współcz. pł. introl., ze złoc. napisem na grzbiecie,
zach. okł. brosz.
100,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru Józefa Pawliszaka (ekslibris). Tom poezji Teoﬁla Lenartowicza
(1822-1893) – poety, etnografa, działacza konspiracyjnego. Zawiera m.in. utwory: Do nieprzyjaciół
ojczyzny naszej; Niewiasta; Wrogi; Sybir; Na dzień przyszły. Nieaktualny podpis własnościowy, na
kartach miejscami charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.

464. Lubowski Edward. Żyd. Dramat w pięciu aktach. Warszawa 1869. Drukarnia
S. Lewentala, s. 89, 18,5 cm, opr. wyd. karton.
60,-
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Utwór polskiego dramatopisarza doby pozytywizmu, uczestnika powstania styczniowego, Edwarda
Lubowskiego (1837-1923). Charakterystyczne zażółcenia, ubytki w karcie przedtytułowej, naderwania
brzegów kart, poza tym stan dobry.

465. Mickiewicz Adam. Poezye. Nowe, pomnożone i zupełne wydanie. Z portretem autora i dwiema rycinami. Tom 3 (z 3). Warszawa 1833. Nakładem S.H. Merzbacha,
s. [4], VIII, 250, rycina 1 (litograﬁa W. Smokowskiego), 17 cm, opr. z epoki płsk
z szyldzikami i tłocz.
3000,Pierwsze i zarazem jedyne wydanie zbiorowe poezji Adama Mickiewicza drukowane za jego życia
w Warszawie. Wydanie wzorowane typograﬁcznie na edycji paryskiej Leonarda Chodźki. W oferowanym tomie przedrukowano „Konrada Wallenroda”, „Grażynę” oraz zamieszczono pięć pierwodruków:
„Do *** na Alpach w Splügen 1829”; „Do H*** Wezwanie do Neapolu (Naśladowanie z Goethego); „Rozum i wiara”; „Mędrcy”; „Rozmowa wieczorna”. Przed tekstem litograﬁa Wincentego Smokowskiego
przedstawiająca Konrada Wallenroda. Oprawa z epoki: półskórek brązowy z dwoma szyldzikami
i ślepymi tłoczeniami. Oprawa po konserwacji z niewielkimi uzupełnieniami skóry na krawędziach,
litograﬁa, pierwsza i ostatnia składka po konserwacji, na karcie ze stronami 185/186 plama po atramencie, na kilku kartach stare pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Semkowicz, Bibliograﬁa utworów Adama Mickiewicza, poz. 423; A. Semkowicz, Wydania dzieł
Adama Mickiewicza w ciągu stulecia, s. 91-92; T. Syga. Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich
wydań książek Mickiewicza, s. 97-98.

466. Mickiewicz Adam. Pisma... na nowo przejrzane, dopełnione i za zezwoleniem
jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. Tom III. Paryż 1844.
W Drukarni Bourgogne et Martinet, s. [6], II, 426, [5], 15 cm, opr. z epoki ppł. ze
złoc. napisem na grzbiecie.
1200,Trzeci tom tzw. „profesorskiej” edycji pism Adama Mickiewicza. Jest to ostatnie zbiorowe wydanie
utworów Adama Mickiewicza opublikowane za życia poety nakładem Eustachego Januszkiewicza.
„Wydaniem tym pożegnał Mickiewicz poezję, dał je jako pamiątkę i świadectwo przeszłości. Pozostało
ono też naprawdę pamiątką i pożegnaniem, jest bowiem ostatnim zbiorowym wydaniem dzieła, za
życia poety dokonanym. […] Jest ono zatem wydaniem ostatecznym, na którym uczeni starają się
oprzeć i ustalić autentyczne brzmienie tekstu. Z tego powodu w wielkiej jest wadze i poszanowaniu,
nazywają je powszechnie »profesorskim«” (Aleksander Semkowicz). Oferowany tom zawiera: Konrad
Wallenrod; Grażyna; Ballady i romanse; Pani Twardowska; O poezji romantycznej; Sonety; Sonety
krymskie; Wiersze oryginalne (tu m.in. pierwodruk wiersza „W imionniku Celiny S...”). Otarcia
i naddarcia płótna i kartonu oprawy, miejscami na kartach charakterystyczne zażółcenia, poza tym
stan dobry (patrz poz. następna).

467. Mickiewicz Adam. Pisma... na nowo przejrzane, dopełnione i za zezwoleniem
jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. Tom IV. Paryż 1844.
W Drukarni Bourgogne et Martinet, s. XVI, 308, [2], 15 cm, opr. z epoki ppł. ze
złoc. napisem na grzbiecie.
1200,Czwarty i ostatni tom tzw. „profesorskiej” edycji pism Adama Mickiewicza. Oferowany tom zawiera: Tłumaczenia wierszem (m.in. Giaur lorda Byrona, Romeo i Julia Szekspira, Podróżny Goethego,
Sonet Petrarki; Bajki La Fontaine’a, Przypomnienie Puszkina); O krytykach i recenzentach warszawskich; Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego; Artykuły polityczne (m.in.: Konstytucja
Trzeciego Maja; Niezgody emigracji naszej; O dążeniu ludów w Europie); Pieśń Filaretów; na końcu
pierwodruk wiersza „Czyn. Na notę pieśni Beranżera: Jeunes enfants”. Przetarcia płótna oprawy
i kartonu na krawędziach, na kartach miejscami charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.

468. [Mickiewicz Adam]. Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych
dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez Jana Juliana Szczepańskiego.
Tom II. Lwów 1827. Wyciśnięto u Piotra Pillera, s. 171, [3], 20 cm, opr. późniejsza
ppł.
600,-
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Antologia wierszy poetów polskich wydana przez Jana Juliana Szczepańskiego (1796-1869) – ﬁlologa,
nauczyciela języka polskiego w szkołach lwowskich. Całość obejmowała sześć tomów wydrukowanych
w latach 1827-1828. Tom drugi zawiera utwory: Ludwika Kropińskiego, Karola Sienkiewicza, Bohdana
Zaleskiego, Stefana Witwickiego, Jana Maksymiliana Fredry, Aleksandra Fredry, Ksawerego Godebskiego, Kajetana Małeckiego, Tymona Zaborowskiego. Na stronach 168-171 wczesny przedruk wiersza
Adama Mickiewicza „Pożegnanie Childe-Harolda (z L. Byrona)” (pierwodruk ukazał się w „Dzienniku
Warszawskim” w 1826). Karta ze stronami 81/82 w starannej współczesnej kopii, nieaktualne pieczątki
własnościowe, na kartach miejscami zaplamienia, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Semkowicz, Bibliograﬁa utworów Adama Mickiewicza, poz. 238.

469. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Warszawa 1901.
Gebethner i Wolﬀ, s. [4], 431, [3], portret (staloryt), 11,5 cm, opr. płsk ze złoc.
i szyldzikami złoc., brzegi k. złoc.
240,Arcydzieło poezji polskiej wydane w serii biblioteki miniaturowej wydawnictwa Gebethnera i Sp. Egzemplarz w luksusowej oprawie wydawniczej. Nieaktualne wpisy własnościowe, otarcia grzbietu i okł.
Nieliczne zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.

470. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz. Translated by George Rapall Noyes. Everyman’s
Library. Fiction. London (Londyn) – New York (Nowy Jork) 1930. J. M. Dent &
Sons Ltd. E. P. Dutton & Co. Inc., s. XXIV, [2], 354, 4, 16, 17,5 cm, oryg. opr.
wyd., pł.
40,Angielski przekład polskiej epopei narodowej. Tłumaczył George Rapall Noyes (1873-1952), amerykański slawista, profesor Berkley University, tłumacz literatury polskiej. Opr.: czerwone pł. Na k. przedtytułowej dedykacja oraz rysunek – egzemplarz oﬁarowany przez polskiego żołnierza swoim gospodarzom.
Stan bardzo dobry.

471. Mickiewicz Adam. Ballady. Wybór. Ilustrował Jan Marcin Szancer. [Warszawa
1955]. Nasza Księgarnia, s. 61, [2], tabl. ilustr. barwnych 8, ilustr. w tekście, 30 cm,
oryg. opr. wyd., ppł.
60,Wybór ballad Adama Mickiewicza ze wspaniałymi, nastrojowymi ilustracjami Jana Marcina Szancera.
M.in. Świteź, Świtezianka, Powrót taty, Trzech budrysów, Pani Twardowska. Egz. nierozcięty. Otarcia
opr., stan wewnątrz bardzo dobry.

472. Miłosz Czesław. Rodzinna Europa (Biblioteka „Kultury”. Tom L). Paryż 1959.
Instytut Literacki, s. 246, [2], 21,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Wydanie 1. Studium na temat Europy Wschodniej, oparte na biograﬁi autora. Książka powstawała
w latach 50. w Montgeron we Francji, ostatecznie ukończona została w 1958 roku w Paryżu. Londyńskie „Wiadomości” uznały „Rodzinną Europę” za najlepszą książkę 1959 roku. Okładka zakurzona
z niewielkimi naddarciami, poza tym stan dobry.

473. Miłosz Czesław. Świat poema naiwne. Kraków 1999. Wydawnictwo Literackie,
k. [3], 20, [1], s. XIV, [2], 23 cm, opr. wyd. broszurowa.
240,Odręczna dedykacja Czesława Miłosza, datowana „19.IX.99”, na karcie tyt. Wydano w nakładzie
1000 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 570. Edycja biblioﬁlska – faksymile rękopisu
poematu „Świat (poema naiwne)”, napisanego w Warszawie w kwietniu 1943 r. w 1 egzemplarzu
(oryginał obecnie w Muzeum Literatury w Warszawie); wydanie I w tej edycji. Cykl dwudziestu wierszy
przyszły laureat Nagrody Nobla napisał „na przekór wojennej rzeczywistości”, podpisał „B. B. Kózka”
i sprzedał Zbigniewowi Mitznerowi, skupującemu rękopisy literackie w ramach konspiracyjnej akcji
„Wisła”. Cykl został wydany po raz pierwszy drukiem już w 1945 r. (był to jeden z pierwszych tomów
poetyckich wydanych w Polsce po wojnie). Autorem projektu okładki oraz opracowania graﬁcznego tej
edycji jest Tomasz Lec, architekt i varsavianista. Część drugą książki stanowi tekst referatu profesora
Uniwersytetu Harvarda Helen Vendler (w tłumaczeniu Michała Rusinka), wygłoszony w 1998 r. na
Międzynarodowym Festiwalu poświęconym Miłoszowi p.t. „Świat już doskonały”. Stan bardzo dobry.
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474. Miłosz Czesław. Światło dzienne (Biblioteka „Kultury”. Tom V). Paryż 1953.
Instytut Literacki, s. 156, [3], 21 cm, oryg. okł. brosz.
120,Wydanie 1. Pierwszy tom poetycki Czesława Miłosza wydany na emigracji. Na tom składają się
głównie wiersze drukowane w latach 1945-1950 na łamach czasopism krajowych: Odrodzenie, Nowa
Polska, Warszawa, Twórczość, Zeszyty Wrocławskie, Nowa Kultura, a także utwory drukowane od
1951 roku na łamach paryskiej „Kultury”. W tomie znajdują się pierwodruki: Trzy chóry z dramatu
Hiroszima; Rodzina; Podróż; Odbicia; Legenda; Grób matki; Myśl o Azji; Nie ma wzroku; Leć niżej
słodki rydwanie; Ziemia; Który skrzywdziłeś. Nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

475. Miłosz Czesław. Zdobycie władzy (Biblioteka „Kultury”. Tom IX). Paryż 1955.
Instytut Literacki, s. 159, 21,5 cm, oryg. okł. brosz. (wariant bez nadruków wydawniczych).
150,Wydanie 1 w języku polskim. Pierwsza powieść w dorobku Czesława Miłosza (1911-2004), poety,
prozaika, eseisty, tłumacza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Powieść powstała latem
1952 r., pierwodruk ukazał się w języku francuskim w 1953 r. Akcja powieść rozgrywa się w latach
1944-1948, ukazuje proces zdobywania władzy przez komunistów w Polsce. Okładka broszurowa bez
nadruków wydawniczych, niewielkie zaplamienia okładki, wewnątrz stan bardzo dobry, egzemplarz
nierozcięty!

476. Miłosz Czesław. Zniewolony umysł. B.m., b.r., b.w., s. 133, 29 cm, opr.
karton.
60,Wydane w drugim obiegu, na podstawie wydania Instytutu Literackiego „Kultura” (Paryż, 1953 r.);
„Copyright by Institut Litteraire S.A.R.L. 1953”. Jedno z najgłośniejszych dzieł Czesława Miłosza,
opublikowane po raz pierwszy na emigracji w 1953 r. (pierwsze polskie wydanie podziemne 1978 r.,
oﬁcjalne 1989 r.). Na okładce naklejony pasek papieru pakowego z tytułem i portretem autora. Druk
powielaczowy. Uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry.

477. Mystkowski Zbigniew. Godziny czekania. Bramsche 1946. Oﬁcyna J. Bauera,
s. 19, [3], tablic ryc. 6 (drzeworyty), 19 cm, brosz. wyd.
50,Wydanie piąte wykonane systemem powielania drzeworytów, nienumerowane. Książka artystyczna
z poezjami i ilustracjami przedstawiającymi fragmenty obozu, odbita z klocków drewnianych wykonanych przez Wacława Bulzackiego w Oﬁcerskim Obozie Jeńców Wojennych ll-E-K. Niewielkie przebarwienia okładek, nowy grzbiet, poza tym stan dobry.

478. Nasz Wyraz. Miesięcznik Literacki Młodych. R. III. Nr 1. Styczeń 1936. Kraków 1936.
Drukarnia Bratniej Pomocy Medyków, s. 16, 30,5 cm, oryg. okł. brosz.
60,Numer awangardowego miesięcznika literacko-artystycznego wydawanego przez Koło Polonistów UJ.
Drukowano w nim teksty o literaturze i sztuce, poezje oraz reprodukcje dzieł sztuki awangardowej.
Naddarcia i zagniecenia krawędzi, zażółcenia, poza tym stan dobry.

479. Newerly Igor. Pamiątka z Celulozy. Warszawa 1952. Czytelnik, s. 518, [2], 21 cm,
opr. pł. z tłocz., obwoluta.
60 ,Dedykacja autora z 1953 r. na karcie przedtytułowej. Igor Newerly (1903-1987), urodzony w rodzinie polsko-rosyjskiej, polski pisarz i pedagog. Na podstawie powieści Jerzy Kawalerowicz zrealizował ﬁlmy fabularne
pt. Celuloza (1953) i Pod Gwiazdą Frygijską (1954). Podniszczona obwoluta. Stan książki bardzo dobry.

480. Niemcewicz Julian Ursyn. Pism różnych wierszem i prozą. Tom II (Wybór Pisarzów Polskich. Pisma rozmaite współczesnych wierszem i prozą. T. III). Warszawa
1805. Edycja Tadeusza Mostowskiego. W Drukarni Nro 646 przy Nowolipiu,
s. [25], 26-432, 20,5 cm, opr. późniejsza XIX-wieczna płsk z bogatymi złoc.
i tłocz.
400,-
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Zbiór pism literackich Juliana Ursyna Niemcewicza wydany przez Tadeusza Mostowskiego w serii
„Wybór Pisarzów Polskich”. Tom zawiera m.in. utwory: Athalia; Powrót posła; Bajki; Czas i skargi na niego; Do Ludwika Gutakowskiego; Powieści wschodnie; Królowa Golkondy; Listy. Efektowna oprawa XIX-wieczna: półskórek z bogatymi złoceniami i tłoczeniami na grzbiecie, brzegi kart
marmurkowane. Nieaktualne pieczątki i zapiski własnościowe, poza tym stan bardzo dobry. Ładny
egzemplarz.

481. Niemojewski Andrzej. Legendy. Ozdobił Stanisław Dębicki. Lwów 1902. Nakładem Księgarni H. Altenberga, s. [2], s. 241, [3], ilustr., winiety, inicjały, 23,5 cm,
oryg. opr. wyd., pł.
120,Głośny, zakazany przez Kościół, utwór „Legendy”, którego oferowane wydanie zostało skonﬁskowane
przez cenzurę z powodu treści bluźnierczych i antykatolickich. Kolejne wydania, dzięki wielkiej
kampanii, m.in. posłów polskich, udało się oddać do druku, lecz ze zmienionym tytułem. Autor dzieła
Andrzej Niemojewski (1864-1921), pisarz, działacz polityczny, antyklerykał, przedstawił w Legendach
Jezusa jako człowieka, dobroczyńcę ubogich, pokrzywdzonych i chorych, „pierwszego proletariusza”
i ulubieńca tłumów wiernych (PSB). Secesyjne ilustracje i ozdobniki, w tym 11 całostronicowych, wykonał Stanisław Dębicki (1866-1924), znakomity malarz, prof. ASP w Krakowie. Egzemplarz nieobcięty.
Pieczątki własnościowe. Otarcia opr., miejscami drobne zabrudzenia, kilka stron poluzowanych, poza
tym stan dobry.

482. Norwid Cyprian Kamil. Pisma zebrane. Tomy A, A2, C, E, F w 5 woluminach.
Warszawa-Kraków 1911. Wydał Zenon Przesmycki. Nakład Jakóba Mortkowicza. Zebrane i uporządkowane przez Zenona Przesmyckiego (poetę, tłumacza,
redaktora „Chimery”). Pisma Norwida były pierwszą próbą wydania kompletu
dzieł poety. Wydano w nakładzie 1725 egz. liczbowanych. 18,5 cm, opr. płsk
z tłocz.
750,Tomy A i A2 (w 2 wol.). Pism wierszem Cypryana Norwida dział pierwszy. S. XVI, 491, portret, tabl.
ilustr. 13, faksymile 5; 493-1110, tabl. ilustr. 10
Dwa pierwsze tomy pism zebranych Norwida. Oferowany nosi nr 739 i jest wydrukowany na bezdrzewnym papierze prążkowanym. Tomy zawierają następujące utwory: Juvenilia; Krąg ideowy (Niewola
– Promethidion); Harfa, czyli liryczna i okolicznościowa część poezyi; Krąg „Quidam”.;
Tom C. Pism dramatycznych Cypryana Norwida dział pierwszy. S. III, [4], 468, [2], VI, tablic ilustr.
14 (w tym 3 faks. rękopisów)
Egz. nr 680. Zawiera utwory: Noc tysiączna druga. Komedya w jednym akcie; Zwolon. Monologia;
Wanda. Rzecz w obrazach sześciu; Krakus, książę nieznany. Tragedya; Za kulisami. Fantazya.;
Tom E. Pism prozą Cypryana Norwida dział pierwszy obejmujący legendy i nowele. S. III, [4], 330,
tabl. ilustr. 13 (w tym 2 faks. rękopisów)
Egz. nr 716. Zawiera utwory: Garstka piasku. Legenda; Bransoletka. Legenda dziewiętnastego wieku;
Cywilizacja. Legenda; Ostatnia z bajek; Tajemnica Lorda Singelworth; Ad Leones; Stygmat. Nowela;
Łaskawy opiekun, czyli Bartłomiej Alfonsem [utwór młodzieńczy].;
Tom F. Pism prozą Cypryana Norwida dział drugi: O sztuce i literaturze. Warszawa – Kraków 1911
(właściwie 1945). S. VIII, V, [1], 496, V, tabl. ilustr. 28
Egz. nr 237. Ostatni tom pism zebranych Cypriana Kamila Norwida, wydany dopiero po II wojnie
światowej, w 1945 roku. Wydanie tego tomu (odbitego do 31 arkusza) przerwała jeszcze I wojna, po
której wydawca przerwał druk. Tom wydały kontynuatorki Wydawnictwa Jakóba Mortkowicza, w rok
po śmierci Zenona Przesmyckiego. Zawiera utwory: Litkup na Pradze i porachunek z Wojciechem,
Wyjątek z listu z Krakowa, O rzeźbiarzach ﬂorenckich (dziś żyjących), W odpowiedzi (na IX list z Poznania w Gazecie Polskiej), Krytycy i artyści, Nekrolog, Do obywatela Dmochowskiego – rzeźbiarza,
Z pamiętnika Menego (wyjątek z pamiętnika), Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Widowiska wogóle uważane,
Una Picciolissima osservazione al illustre autore del Magniﬁcat delle arti, O sztuce (dla Polaków),
Czasem na te zjawiska uważam, O portrecie i przeznaczeniu jego, Kilka słów w zaszczytnem na cześć
Jana Matejki zgromadzeniu, Sztuka jako żywy organ społeczny, Sztuka okolicznościowa, Wszystkie
ekspozycye razem, O Juliuszu Słowackim, O Balladynie, „Boga Rodzica” pieśń, ze stanowiska historyczno-literackiego odczytana, Milczenie.
We wszystkich tomach zachowane oryginalne okładki broszurowe. Na tablicach naklejone reprodukcje
prac. Nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan bardzo dobry.
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483. Norwid Cyprian Kamil. Pisma zebrane. Tom C. Pism dramatycznych Cypryana
Norwida dział pierwszy. Warszawa-Kraków 1911. Wydał Zenon Przesmycki.
Nakład Jakóba Mortkowicza, s. III, [4], 468, [2], IV, tablic ilustr. 14 (w tym 2 faks.
rękopisów), 18,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
180,Egz. nr 1507. Zawiera utwory: Noc tysiączna druga. Komedya w jednym akcie; Zwolon. Monologia;
Wanda. Rzecz w obrazach sześciu; Krakus, książę nieznany. Tragedya; Za kulisami. Fantazya. Zachowana oryg. przednia okł. brosz. Niewielkie przetarcia opr., blok odchodzący od oprawy, poza tym
stan dobry.

484. Norwid Cyprian Kamil. Pisma zebrane. Tom E. Pism prozą Cypryana Norwida
dział pierwszy obejmujący legendy i nowele. Warszawa – Kraków 1911. Wydał
Zenon Przesmycki. Nakład Jakóba Mortkowicza, s. III, [4], 330, tabl. ilustr. 15
(w tym 3 faks. rękopisów), 18,5 cm, opr. z wyd. pł. z tłocz i złoc.
180,Egz. nr 1627. Zawiera utwory: Garstka piasku. Legenda; Bransoletka. Legenda dziewiętnastego wieku;
Cywilizacja. Legenda; Ostatnia z bajek; Tajemnica Lorda Singelworth; Ad Leones; Stygmat. Nowela;
Łaskawy opiekun, czyli Bartłomiej Alfonsem [utwór młodzieńczy]. Niewielkie przetarcia opr., blok odchodzący od oprawy, poza tym stan dobry.

485. Norwid Cyprian. Słowo i litera w rozwoju dziejowym uważane. Garść listów z lat
1846-1883. Z autografów zebrał i wydał Stanisław Pigoń. Warszawa 1935 [właśc.
1936]. Drukarnia Społeczna, s. 166, 19,5 cm, oryg. okł. brosz.
150,Tom zawiera: pierwodruk rozprawy Cypriana Norwida „Słowo i litera w rozwoju dziejowym uważane”, kilka drobnych pism prozą oraz zbiór 48 listów Norwida z lat 1846-1883 (m.in. do Czartoryskiego,
Mickiewicza, Wójcickiego, Kraszewskiego, Leonarda Chodźki, Agatona Gillera). Zaplamienia, naddarcia
okładki, na k. tytułowej podpis własnościowy, poza tym stan dobry.

486. Orzeszkowa Eliza. Mirtala. Warszawa 1886. Własność, nakład i druk S. Lewentala,
s. 155, tabl. ilustr. 15, 28,5 cm, opr. z epoki, płsk.
180,Powieść Elizy Orzeszkowej (1841-1910) – wybitnej powieściopisarki, publicystki, nowelistki. Osadzona
w starożytnym Rzymie, ukazywała losy Żydów, stanowiąc głos przeciw antysemityzmowi. Tekst zdobi
piętnaście ilustracji Miłosza Kotarbińskiego (1854-1944), malarza, rysownika, poety. Ubytek skóry
grzbietu, przetarcia opr., drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

487. Parandowski Jan. Eros na Olimpie. B.m. [Lwów], b.r. [1924]. Nakładem Księgarni
Wydawniczej H. Altenberga, s. XII, 208, [2], tabl. ilustr. 14, 17 cm, opr. ppł. 100,Wydanie 1. Tom opowiadań i szkiców literackich Jana Parandowskiego (1895-1978), powieściopisarza,
znawcy kultury antycznej. Tom zawiera m.in. utwory: Eros na Olimpie; Najjaśniejszy satyr; Trzynasta praca Heraklesa; Dziwna historia o bożku Panie; Zwycięski pochód Dionizosa. Wpisy własnościowe,
drobne zabrudzenia, uszkodzenia oprawy.

488. Pope Aleksander. Wiersz o Człowieku. Warszawa 1816. Nakładem Zawadzkiego
i Węckiego uprzywilejowanych Drukarzy i Księgarzy Dworu Królestwa Polskiego,
karta tyt. (miedzioryt), s. [8], 54, [2], 21,5 cm, opr. XIX-wieczna, płsk.
240 ,Wydanie I. Poezje Aleksandra Pope (1688-1744) – najwybitniejszego angielskiego poety oświecenia.
Frontispis – miedzioryt C.A. Richtera (1770 – 1848), niemieckiego rysownika, malarza i rytownika,
działającego także w Polsce, według kompozycji Aleksandra Pope. Okładka podniszczona, grzbiet
i blok przedziurawiony, z ubytkami, liczne przebarwienia. Nieaktualny wpis własnościowy. Rzadkie.

489. Przybyszewski Stanisław. Śluby. Poemat dramatyczny w trzech aktach. Zdobiła i graﬁcznie ułożyła Kazimiera Adamska-Rouba. Wilno 1923. Nakł. i druk.

LITERATURA PIĘKNA. WIEDZA O LITERATURZE

129

L. Chomińskiego, s. 115, [3], 20,5 cm, opr. pł. z naklejonymi oryg. okł.
karton.
120,Odręczny podpis Stanisława Przybyszewskiego na odwrocie karty tyt. Nakład 2500 egzemplarzy,
na papierze bezdrzewnym krajowym, oferowany egz. nosi nr 1329. Oprawa płócienna z naklejonymi
oryginalnymi okładkami brosz. Niewielkie przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

490. Różewicz Tadeusz. Głos Anonima. Katowice 1961. Wydawnictwo „Śląsk”, s. 48,
19,5 cm, opr. wyd. karton.
40,Wydanie I. Tomik poezji jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX w., wielokrotnego kandydata
do literackiej Nagrody Nobla – Tadeusza Różewicza (1921-2014), zawierający m.in. słynny poemat „Et
in arcadia ego”. Okładka oraz ilustracje Jerzego Tchórzewskiego (1928-1999), malarza, profesora
warszawskiej ASP, jednego z założycieli „Grupy Krakowskiej”. Stan dobry.

491. Rymarkiewicz Jan. Prozaika czyli stylistyka prozy. Poznań 1868. Nakładem
Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, s. XII, 218, 22,5 cm, opr. z epoki,
płsk.
60,Egzemplarz wręczony jako nagroda szkolna dla ucznia gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu
(nalepka dedykacyjna). Przeglądowe ujęcie z zakresu teorii literatury poświęcone prozie. Autorem
był Jan Rymarkiewicz (1811-1889), pedagog, historyk, polonista i działacz oświatowy. Opr.: brązowy
płsk z tłocz. i złoc. na grzbiecie. Otarcia opr., miejscami zażółcenia, poza tym stan dobry.

492. Rymkiewicz Jarosław Marek. Anatomia. Warszawa 1970. „Czytelnik”, Zakłady
Graﬁczne w Toruniu, s. 70, [2], 19,5 cm, opr. wyd. brosz., obwoluta.
50,Wydanie I. Jarosław Marek Rymkiewicz – polski poeta, eseista, dramaturg, krytyk literacki i profesor nauk humanistycznych. Dzieło zawiera kilkanaście wierszy, m.in. „Lekcje anatomii doktora Tulpa
według Rembrandta”, dotyczącą natury bytu i śmierci. Ubytki obwoluty uzupełnione papierem, poza
tym stan bardzo dobry.

493. Shaw Bernard. Stary rewolucjonista a nowa rewolucja. Warszawa 1921. Skład
główny Warszawa, Gebethner i Wolf, druk R. Olesiński, W. Merkel i S-ka, s. 24,
14 cm, okł. oryg. brosz.
40,Rozprawa George’a Bernarda Shawa (1856-1950), irlandzkiego dramaturga i prozaika, noblisty, dotycząca postaci Henry’ego Mayersa Hyndmana (1842-1921) – brytyjskiego pisarza, działacza socjalistycznego, propagatora marksizmu i pioniera brytyjskiego komunizmu. Druk na pap. pakowym.
Przebarwienia i zagięcia kart, poza tym stan dobry.

494. Sienkiewicz Henryk. Bez dogmatu. Powieść w trzech tomach. T. 1-3(w 3 wol.).
Warszawa 1891. Nakładem „Słowa”, s. [4], 320; [4], 356; [4], 355, 18 cm, opr.
z epoki pł.
600,Wydanie 1. Jedna z najgłośniejszych powieści psychologiczno-obyczajowych w dorobku Henryka
Sienkiewicza. Bohaterem powieści jest wywodzący się z bogatej rodziny szlacheckiej Leon Płoszowski,
prowadzący beztroskie życie urozmaicone licznymi podbojami miłosnymi. Ze względu na romansową
fabułę i brak jednoznacznego potępienia zachowania głównego bohatera powieść wzbudziła burzliwą
dyskusję i wywołała zarzuty amoralności autora. Oprawa zakładu introligatorskiego J. Tillingera
we Lwowie (sygnowana ślepym tłokiem): szare płótno ze złoceniami i tłoczeniami, brzegi kart marmurkowane. W tomie trzecim naddarcie krawędzi grzbietu, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza
tym stan dobry. Rzadkie.

495. Sienkiewicz Henryk. Z pamiętnika korepetytora. Ze wstępem Ignacego Chrzanowskiego. Warszawa 1926. Gebethner i Wolﬀ, s. 29, [3], 27,5 cm, oryg. okł.
brosz. z pap. obwol.
60,-
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Wydanie 1. Nowela opublikowana pierwotnie anonimowo w „Gazecie Lwowskiej” w 1879 r., p.t. „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, przeredagowana i pod zmienionym tytułem wydana w zaborze
rosyjskim. Publikacja dedykowana II Zjazdowi Biblioﬁlów Pol. w Warszawie. Drobne naderwania obwoluty i przybrudzenia. Wewnątrz czysty egz. w bardzo dobrym stanie.

496. Skobel Fryderyk Kazimierz. O skażeniu języka polskiego w dziennikach i w mowie
potocznej, osobliwie w Galicyi. Poczet 1-3 [1 wol.]. Kraków 1872-1877. W Drukarni
Akademickiej. W Drukarni Uniwersyteckiej, s. XV, 149, [3]; X, [2], III; VI, [2], 175,
opr. późniejsza, ppł.
180,Zbiór trzech tomów spostrzeżeń językowych, dotyczących błędnego i niepoprawnego stosowania języka
polskiego w mowie i w druku prasowym, stanowiący interesujący dokument ewolucji języka polskiego
w zaborze austriackim. Autorem był Fryderyk Kazimierz Skobel (1806-1876), rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor haseł do Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda. Dopiski dawną ręką. Miejscami
drobne przebarwienia, poza tym stan dobry.

497. Słonimski Antoni. Rozmowa z gwiazdą. Poezje 1916-1961. Warszawa 1961.
Państwowy Instytut Wydawniczy, Toruńska Drukarnia Dziełowa, s. 221, [1], 17 cm,
opr. wyd. pł., obwoluta.
50,Wydanie I. Antoni Słonimski (1895 – 1976) – polski poeta żydowskiego pochodzenia, dramatopisarz,
prozaik, felietonista, członek założyciel kabaretu „Pod Picadorem” i grupy literackiej „Skamander”.
Stan bardzo dobry.

498. Sofokles. Tragedye. Przełożył i wstępami opatrzył Kazimierz Morawski. Kraków
1916. Nakładem Akademii Umiejętności, s. [2], II, 498, [1], 20,5 cm, opr. z epoki
płsk ze złoc., papier okładek i wyklejek marm.
150,Tom tragedii Sofoklesa (496-406 p.n.e.), jednego z najwybitniejszych tragików starożytnej Grecji,
w przekładzie Kazimierza Morawskiego. Zawiera utwory: Antygona, Ajax, Elektra, Edyp król, Trachinki, Filoktetes, Edyp w kolonie. Stan dobry, efektowna oprawa.

499. Stern Anatol. Wiersze dawne i nowe. Warszawa 1957. Czytelnik, s. 250, [2],
portret 1, 20,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Wydanie 1. Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja autora z 1958 r. Tom wierszy Anatola
Sterna (1899-1968) – poety, prozaika, czołowego przedstawiciela futuryzmu polskiego, współautora
„Jednodńuwki futurystów”, autora tomiku „Nuż w bżuhu”. W tomie przedrukowano utwory z najgłośniejszych tomików poety („Futuryzje”; „Anielski cham”; „Ziemia na lewo”; „Bieg do bieguna”; „Piłsudski”
(poemat skonﬁskowany); „Rozmowa z Apollinem”; „Pod gwiazdami Wschodu”) oraz dodano wiersze
powojenne. Okładkę projektował Władysław Brykczyński. Niewielkie ubytki okładki w dolnej części
grzbietu, ślad starego zacieku, miejscami marginalia ołówkiem, poza tym stan dobry.

500. Stern Anatol. Z motyką na słońce. Warszawa 1967. Wydawnictwo Iskry, s. 184,
19,5 cm, opr. wyd. karton, obwoluta pap.
40,Z serii „Biblioteka Stańczyka”. Tom poezji Anatola Sterna (1899-1968) – poety, prozaika, tłumacza,
krytyka literackiego, czołowego przedstawiciela futuryzmu polskiego. Obwoluta i ilustracje Franciszki
Themerson (1907-1988), wybitnej ilustratorki i malarki związanej ze środowiskiem awangardy, od
1940 r. tworzącej wraz z mężem w Londynie. Otarcia obwoluty, stan dobry.

501. Syrokomla Władysław. (pseud. Ludwik Kondratowicz). Wybór pism. Warszawa
1900. Gebethner i Wolﬀ, s. [4], 482, [2], portret (staloryt), 11,5 cm, opr. płsk ze
złoc. i szyldzikami złoc., brzegi k. złoc.
180,Z serii biblioteki miniaturowej wydawnictwa Gebethnera i Sp. Egzemplarz w luksusowej oprawie
wydawniczej. W tomie: Urodzony Jan Dęboróg; Margier Poemat z dziejów Litwy; Święty Franciszek
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z Asyżu, Kantata; Gawędy; Wiersze różne. Nieaktualne wpisy własnościowe, otarcia grzbietu i okł.,
poza tym stan dobry.

502. Szantroch Tadeusz. Cyklady. Poezje MCMVII-MCXXIV. Kraków [1924]. Skład
Główny w Księgarni S.A. Krzyżanowskiego, wytłoczono w Drukarni Fr. Foltina
w Wadowicach, s. 86, [5], 14 cm, opr. wyd. karton.
50,Tomik Tadeusza Szantrocha (1888-1942) – poety, członka grupy artystycznej „Czartak”, zawierający
poezję autora z lat 1907-1924. Drzeworytowe winiety okładkowe autorstwa Jana Hrynkowskiego
(1891-1971), związanego z grupą krakowskich formistów (w Powstaniu Warszawskim w szeregach
Batalionu „Zośka”). Stan bardzo dobry.

503. Tuwim Julian. Pegaz dęba czyli panopticum poetyckie. Warszawa 1950. Czytelnik,
s. 427, [5], 25,5 cm, opr. oryg. brosz.
120,Wydanie 1. Książka została napisana jeszcze przed wojną, rękopis przeczekał okres okupacji niemieckiej zakopany w walizie wraz z innymi utworami autora. Książka jest zbiorem artykułów dotyczących
kuriozów wersyﬁkacyjnych i ciekawostek językoznawczych, zawiera także mnóstwo informacji na
temat rzadkich, niekiedy unikatowych polskich starodruków. Okładka broszurowa wykonana według projektu Marii Orłowskiej. Podniszczone okładki z niewielkimi ubytkami brzegów, wewnętrznie
stan bardzo dobry. Cenna lektura dla każdego biblioﬁla i zbieracza książek.

504. Tuwim Julian. Siódma jesień. Wydanie trzecie. Warszawa 1930. Wydawnictwa
J. Mortkowicza, s. 76, [8], 19 cm, opr. brosz. wyd.
80,Wybór wierszy z lat 1912-1921. Niektóre z nich były już drukowane w tomikach „Czyhanie na Boga”
i „Sokratesie tańczącym”, większość jednak pojawiła się w tym zbiorku po raz pierwszy. M.in.: Rzuciłbym to wszystko, Taki to już los mój, Już mi jest wszystko jedno, Zadumy moje ciche, Ty trzymasz
mnie na ziemi; Warto, warto żyć; Doprawdy, żyję bardzo. Okładka projektu Tadeusza Gronowskiego
(1894-1990), jednego z najwybitniejszych graﬁków okresu międzywojennego. Zabrudzenia okładek,
niewielkie ubytki grzbietu, poza tym stan dobry.

505. Vilmar August. Geschichte der Deutschen National-Literatur. Marburg in Hessen
1905. N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, s. XIX, 774, 23,5 cm, opr. z epoki,
skóra.
240,Historia literatury niemieckiej pióra Augusta Friedricha Christiana Vilmara (1800-1868), konserwatywnego teologa protestanckiego, myśliciela, historyka literatury. Efektowna oprawa: ciemnobrązowa
skóra, na grzbiecie, licach i skórzanych obramowaniach wyklejek tłocz. i złoc. Na wyklejkach pap.
marm. Brzegi k. złoc. z kwiatowym wzorem. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Stan bardzo dobry.
Ładny egzemplarz.

506. Wańkowicz Melchior. Prosto od krowy. Warszawa 1965. Iskry, s. 120, [4], 18,5 cm,
oryg. okł. brosz., obwoluta.
60,Z odręczną dedykacją autora dla Mariana Eile (dat. 18 IX 65). Humorystyczna reﬂeksja nad gatunkiem reportażu i pracą reportera, autorstwa Melchiora Wańkowicza (1892-1974), pisarza, publicysty
i dziennikarza. Marian Eile (1910-1984), dziennikarz, satyryk, malarz i scenograf, założyciel i wieloletni
redaktor naczelny „Przekroju”. Stan bardzo dobry.

507. Weyssenhoﬀ Józef. Sprawa Dołęgi. Warszawa 1901. Nakład Gebethnera i Wolﬀa,
s. [4], 378, 18 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. napisem na grzbiecie, papier wyklejek
marm.
240,Wydanie 1. Jedna z głośniejszych powieści Józefa Weyssenhoﬀa (1860-1932) – powieściopisarza,
poety, wydawcy, sympatyka narodowej demokracji, piewcy tradycji ziemiaństwa kresowego, polowań
i łowów. Ekslibris. Stan dobry.
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508. Wierzyński Kazimierz. Laur olimpijski. Wydanie drugie (Pod Znakiem Poetów).
Warszawa 1928. Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza, s. [2], 24, [8], 18,5 cm, opr.
wyd. z tłocz. i złoc.
80,Wydanie 2 (wydanie 1 ukazało się w 1927 r.). Jeden z najgłośniejszych tomików poetyckich Kazimierza
Wierzyńskiego (1894-1969) – poety, prozaika, współtwórcy i czołowego przedstawiciela grupy Skamander. Autor za tomik odznaczony Złotym Medalem w Konkursie Literackim IX Igrzysk Olimpijskich
w Amsterdamie w 1929 r. Stan dobry. Ładny egzemplarz.

509. Wierzyński Kazimierz. Pieśni fanatyczne (Pod Znakiem Poetów. Seria Nowa).
Warszawa 1929. J. Mortkowicz, s. 37, [11], 19 cm, oryg. okł. brosz.
60,Wydanie 1. Tom poezji Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969) – poety, prozaika, eseisty, krytyka teatralnego, współtwórcy i czołowego przedstawiciela grupy Skamander. Niewielkie zaplamienia okładki,
kilka luźnych składek, poza tym stan dobry.

510. Wierzyński Kazimierz. Podzwonne za kaprala Szczapę. New York 1945. Bibljoteka
„Tygodnika Polskiego”, s. 25, [2], 23 cm, oryg. okł. brosz.
80,Utwór poetycki Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969), poety związanego ze „Skamandrytami”,
który w czasie wojny traﬁł do Stanów Zjednoczonych, gdzie pisał podtrzymujące na duchu naród
wiersze, stając się bardem walczącej Polski. Utwór przywołuje postać Kaprala Szczapy (pseudonim
zmarłego w 1944 r. Karola Lilienfelda Krzewskiego, literata, twórcy etosu Legionów i kultu Marszałka). Pieczątka „Zbiory Zabezpieczone Bytom”. Drobne zagniecenia krawędzi okł., poza tym stan
bardzo dobry.

511. Wierzyński Kazimierz. Utwory zebrane. Warszawa 1929. Nakładem Księgarni
F. Hoesicka, Drukarnia Narodowa w Krakowie, s. 321, [7], 16,5 cm, opr. płsk z tyt.
tłocz. na grzbiecie
150,Zbiór zawiera poezje z tomów „Wiosna i wino”, „Wróble na dachu”, „Wielka niedźwiedzica”, „Pamiętnik
miłości”, oraz „Laur olimpijski”. Nieaktualne pieczątki „Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej” i wpisy własnościowe. Niewielkie zabrudzenia stron, poza tym stan bardzo dobry.

512. Wilkanowicz Roman. Pręgierz wiosenny. Poznań 1930. Nakładem i pod redakcją
Romana Wilkanowicza. Czcionkami Drukarni Mieszczańskiej T.A., k. [6], 17,5 x
25 cm, opr. wyd. brosz.
60,Krótkie teksty satyryczne wierszem i prozą Romana Wilkanowicza (1886-1933), poety, dziennikarza,
powstańca wielkopolskiego, ilustrowane drzeworytami Romana Tadeusza Wilkanowicza (1909-1944),
graﬁka, malarza, ilustratora (m.in. znana karykatura Józefa Piłsudskiego „Słoń i mucha”), poległego
w czasie Powstania Warszawskiego. Pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

513. Witkiewicz Stanisław Ignacy. Pożegnanie jesieni. Powieść. Warszawa 1927.
F. Hoesick, s. 449, [4], 18,5 cm, opr. pł.
300,Wydanie 1. Druga powieść w dorobku Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885-1939), wybitnego
dramatopisarza, powieściopisarza, ﬁlozofa, malarza i teoretyka sztuki. Powieść powstała w 1925 r.,
przed wojną ukazało się tylko jedno wydanie. Z przedmowy autora: „Z góry odpieram zarzut, że
powieść ta jest pornograﬁczna. […] Również odpieram z góry możliwy zarzut niepoważnego stosunku
do kwestii religijnych. Tyle jest u nas zakutych łbów, że i to jest możliwe”. Oprawa pł. z zachowanym
oryg. fragmentem grzbietu wyd. Liczne nieaktualne pieczątki własnościowe. Charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.

514. Wyspiański Stanisław. Akropolis. Dramat w 4-ech aktach. Kraków 1904. Odbito w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakładem Autora, s. 160, [26],
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tabl. ilustr. 5 (w tym 4 rozkł.), 20,5 cm, opr. z epoki ppł., zach. przednia okł.
brosz.
120,Wydanie 1. Misterium wawelskie, a zarazem jeden z najgłośniejszych dramatów Wyspiańskiego o zabarwieniu politycznym. Na stronach nieliczbowanych znajduje się część muzyczna dramatu napisana
przez Bolesława Raczyńskiego. Dzieło ozdobione tablicami z reprodukcjami fotograﬁi fragmentów
katedry na Wawelu i gobelinów katedralnych. Druk ukończono 29 marca 1904. r. Stan dobry.

515. Zaleski Józef Bohdan. Dzieła pośmiertne. Przedmowa Stanisław Tarnowski.
T. 1-2. Kraków 1891. Nakładem synów Autora. W Drukarni „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Sp., s. XI, [1], 379; 187, [2], 18 cm, współopr., opr. późniejsza ppł. 150Wydanie 1. Zbiorowa edycja pism literackich Józefa Bohdana Zaleskiego (1802-1886) – poety epoki
romantyzmu, uczestnika powstania listopadowego, emigranta, jednego z najbliższych przyjaciół Adama
Mickiewicza. W tomach m.in.: Wiersze różne; Ukraińszczyzna; Złota duma. Poemat. Część 1: Ukraina; Potrzeba Zbaraska. Duma hetmańska; Mowa na pogrzebie Adama Mickiewicza w Montmorency.
Nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

516. Zaleski Józef Bohdan. Wybór poezyi. Ułożył Józef Kallenbach. Warszawa
1909. Gebethner i Wolﬀ, s. [4], 521, [3], portret, 11,5 cm, opr. wyd. płsk ze złoc.
i szyldzikami złoc., brzegi k. złoc.
150,Tomik serii biblioteki miniaturowej wydawnictwa Gebethnera i Sp. Egzemplarz w luksusowej oprawie
wydawniczej. Zbiór poezji Józefa Bohdana Zaleskiego (1802-1886), jednego z pierwszych poetów
romantycznych. Nieaktualne wpisy własnościowe, otarcia grzbietu i okł., Nieliczne zażółcenia papieru,
poza tym stan dobry.

517. Zdziarski Stanisław. Dżingis-Chan zmartwychwstały. Studia z psychopatologji
rosyjskiej. T. 1-2 (2 wol.) Poznań 1919. Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni
św. Wojciecha, s. X, 220, [3]; [4], 244, [3], 22,5 cm, jednolite opr. późniejsze,
ppł.
120,Zbiór studiów literacko-psychologicznych poświęconych literaturze rosyjskiej i ukraińskiej autorstwa
Stanisława Zdziarskiego (1878-1928), slawisty, historyka literatury, folklorysty. Opr.: czerwone ppł.,
brzegi k. marm. Zabrudzenia opr., przebarwienia, poza tym stan dobry.

518. Żytomirski Eugeniusz. Bez w samolocie. Poezje. Warszawa 1934. Literacki
Instytut Wydawniczy Warszawa. Drukarnia F. Kierski, s. 62, [2], 19 cm, oryg. opr.
brosz.
60,Odręczna dedykacja autora dla Zuzanny Rabskiej (1888-1960) – polskiej poetki, pisarki i tłumaczki, córki Aleksandra Kraushara. Biblioteka „Kadry” tom III. Poezje Eugeniusza Żytomirskiego (19111975) – poety, prozaika, krytyka teatralnego. Tom zawiera cykle: Żelazo-beton; Wiśnie w miasteczku;
Marysiu; Daleko. Stan dobry.

LITERATURA RELIGIJNA
519. Alleluja. Rocznik religijny 1841. Warszawa 1841. Drukarnia Banku Polskiego,
s. [2], III, [1], 296, frontispis (litograﬁa), tabl. ryc. 7 (litograﬁe), 21,5 cm, opr. sk.
z tłocz. i złoc.
160,Rocznik ukazywał się w latach 1840-1843. Ozdobiony ośmioma litograﬁami, z tego 5 wykonanych
zostało przez Seweryna Oleszczyńskiego, m.in. panorama Rzymu i widok katedry w Płocku.
Wśród artykułów i opowiadań: Ulica Pokorna w Warszawie i Opis kościoła katedralnego w Płocku.
Oprawa skóra, na obu okładkach wyciśnięte ślepo ozdobne tłoki, grzbiet z tłocz. złoc. tytulaturą,
obcięcia barwione. Frontispis w litograﬁi dwubarwnej wykonanej „w Warszawie na cynku w Lito-
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graﬁi Banku Polskiego”. Liczne rdzawe plamy i zabrudzenia. Niewielkie nadpęknięcia i ubytki góry
grzbietu.

520. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań 1990.
Wydawnictwo Pallottinum, s. 1439, 33 cm, opr. luksusowa skóra.
1200,Obowiązujące i zalecane przez Kościół katolicki w Polsce tłumaczenie Pisma Świętego, znane powszechnie jako Biblia Tysiąclecia (oferowane jest poprawione wyd. 3). Edycja w dużym formacie. Opr.
sygn. „AU” Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley: czarna skóra, z bogatymi tłocz. i złoc. na licach
i grzbiecie z wykorzystaniem wzorów roślinno-geometrycznych. Na obcięciu bloku malowana dekoracja
stylizowana na witraż, przedstawiająca NMP z Chrystusem oraz wzory roślinne. Stan bardzo dobry.

521. [Biblia Wujka]. Pismo Święte w tłumaczeniu ks. Jakóba Wujka opracowane
przez xx. prof. dr. Józefa Archutowskiego, Władysława Hozakowskiego, Józefa
Kruszyńskiego, Wilhelma Michalskiego, Franciszka Rosłańca, Piotra Stacha
i Władysława Szczepańskiego. T. 1-5 (5 wol.) Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin
1926-1932. Nakładem Księgarni św. Wojciecha, s. XIII, [4], 656, [1]; VIII, 517; VIII,
690; VIII, 765; XII, 666, [1], mapki 2, 23 cm, jednolite opr. wyd., pł.
460,Biblia w przekładzie Jakuba Wujka (1541-1597) – jezuity, wybitnego teologa i polemisty. Pierwodruk
ukazał się w 1599 r., do II Soboru Watykańskiego przekład Wujka był najważniejszym polskim przekładem katolickim Pisma Świętego. W oferowanej edycji międzywojennej tekst został poprawiony wedle
Wulgaty przez zespół biblistów, którzy opatrzyli Pismo Święte szczegółowym komentarzem. W poszczególnych tomach przyjęto jednak różne zasady modernizacyjne, co doprowadziło do niespójności
edycji. Planowany tom 6, w którym miały znaleźć się „Listy apostolskie” i „Apokalipsa” nie ukazał się.
Opr.: czarne pł., z tłocz. i złoc. na licach i grzbiecie. Drobne otarcia i zabrudzenia, miejscami ślady
zawilgocenia. Stan dobry.

522. Gawalewicz Marian, Stachiewicz Piotr. Królowa Niebios. Legendy o Matce
Boskiej. Wydanie drugie. Warszawa 1895. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 156,
[4], tabl. ilustr. 20 (heliograwiury), 39,5 cm, opr. wyd. pł.
480,Wydanie 2 (wyd. 1 ukazało się w 1894 r.). Zbiór legend o Matce Boskiej opracowany przez Mariana
Gawalewicza (1852-1910). Przygotowanie dzieła poprzedziło kilka lat własnych starań autora i korzystania ze wskazówek m.in. Elizy Orzeszkowej, Jana Karłowicza. Atutem książki są ilustracje wykonane
w technice heliograwiury wg rysunków Piotra Stachiewicza (1858-1938), do których pozowała żona
artysty. Obrazy olejne przygotowane do albumu wystawiano wielokrotnie w Warszawie, Krakowie,
a także w Wiedniu, gdzie krytyka chwaliła narodowy sposób ilustracji legend. Kartony przygotowane
do wydania ich w książce znajdują się obecnie w MN w Krakowie (PSB). Egzemplarz z 20 tablicami
ilustracji, choć spis podaje tylko 12. Efektowna oprawa wydawnicza: płótno z bogatymi złoceniami
i tłoczeniami na grzbiecie i licu, brzegi kart złocone. Stan bardzo dobry. Niewielkie przebarwienia
i minimalne ubytki okładek. Ładny egzemplarz w dobrym stanie zachowania.

523. Szczepański Władysław. Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów. Nowy, synoptyczny przekład czterech ewangelii w jednej na podstawie tekstu greckiego
z objaśnieniami opracował... Dzieło zdobi 34 obrazków Jana Fra Angelika, mapa
Palestyny i wiele rycin. Rzym 1914. Papieski Instytut Biblijny, s. XL, 467, [1], tabl.
ilustr. 33 (w tym 11 chromolitograﬁi), mapa 1 (kolor., rozkł.), ilustr., winietki,
inicjały w tekście, 26 x 34 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
300,Wielka księga opowiadająca o życiu Jezusa Chrystusa napisana na podstawie czterech Ewangelii.
Przedmowa arcybiskupa metropolity lwowskiego Józefa Bilczewskiego (1860-1923), świętego Kościoła
katolickiego. Książka ozdobiona mapą Palestyny, 33 tablicami (w tym 11 chromolitograﬁami) oraz
licznymi winietkami i kolorowymi inicjałami. Efektowna oprawa z epoki w brązowy półskórek z bogatymi złoconymi dekoracjami kwiatowymi i tytulaturą na grzbiecie oraz tytułem i ornamentem roślinnym
na licu. Brak 1 tablicy. Niewielkie przetarcia okładek. Stan dobry.
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524. Bernadzikiewicz Teodor. Początki czytania i pisania czyli elementarz oraz zajmujące czytanki z obrazkami dla dzieci. Poznań [1918]. Nakładem Towarzystwa
Czytelni Ludowych, Drukiem F. Pilczka, s. 93, 20 cm, opr. wyd. brosz.
60,Wydanie z 1918 r. z ilustracjami Lewańskiego, Maliny, Mukułowskiej, Różka, Tatuli i Wronieckiego.
Stan bardzo dobry.

525. Brzechwa Jan. Ptasie plotki. Ilustrował Eryk Lipiński. Warszawa – Kraków b.r.
Zakłady Graﬁczne „Styl”, s. 32, 30 cm, oryg. opr. wyd., ppł.
120,Słynny zbiór wierszy dla dzieci autorstwa Jana Brzechwy z ilustracjami Eryka Lipińskiego. W tomie
m.in. „Ptasie plotki”, „Entliczek-pentliczek”, „Samochwała”, „Mucha”. Spłowienia opr., wewnątrz stan
bardzo dobry.

526. Curwood James Oliver. Łowcy wilków. The wolf hunters. Przekład autoryzowany Jerzego Marlicza. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin [1928?]. Nakładem
Księgarni św. Wojciecha, s. [2], 195, [1], 19 cm, opr. pł.
40,Popularna powieść Jamesa Olivera Curwooda (1878-1927), amerykańskiego pisarza, podróżnika i reportera, autora licznych powieści przygodowych, których akcja rozgrywa się na odległych od cywilizacji
obszarach Ameryki Północnej. Drobne przebarwienia, poza tym stan dobry.

527. Curwood James Oliver. Łowcy złota. The gold hunters. Przekład autoryzowany Jerzego Marlicza. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin [1934]. Nakładem
Księgarni św. Wojciecha, s. [4], 250, [1], 18,5 cm, opr. ppł.
40,Powieść przygodowa Jamesa Olivera Curwooda (1878-1927), stanowiąca dalszy ciąg „Łowców wilków”
(zob. poz. poprzednia). Opr.: niebieskie ppł., z szyldzikiem z tytulaturą, na licach pap. marm. Drobne
otarcia krawędzi opr., miejscami małe przebarwienia na k., poza tym stan dobry.

528. Curwood James Oliver. Najdziksze serca. The ice bound hearts. Przekład
autoryzowany Jerzego Marlicza. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin [1927].
Nakładem Księgarni św. Wojciecha, s. 239, [2], 18,5 cm, opr. ppł.
40,Powieść przygodowa Jamesa Olivera Curwooda (1878-1927), której akcja toczy się w czasie nocy
polarnej, a jej bohaterem jest policjant Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej. Opr.: niebieskie ppł.,
z szyldzikiem z tytulaturą, na licach pap. marm. Drobne otarcia krawędzi opr., miejscami małe przebarwienia na k., poza tym stan dobry.

529. [Elementarz hebrajski]. Alf-vit. Tel Aviv 1955. Publishing House Ltd, s. 46, liczne
ilustr. kolor. w tekście, 19 cm, oryg. okł. karton brosz.
60,Bogato ilustrowany elementarz w jęz. hebrajskim wydany w Izraelu. Stan bardzo dobry.

530. German Juliusz. Jak Pan Bóg Niemca pokarał. Katowice 1945. Wydawnictwo
Michał Kowalski, s. 43, [2], 21 cm, opr. wyd. pap.
30,Utwór Juliusza Germana (1880-1953), autora książek dla dzieci, poświęcony zbrodniom niemieckim
dokonanym na Polakach w czasie I wojny światowej. Pierwotnie wydany przez „Książnicę-Atlas”, po
II wojnie uzupełniony przez autora i wznowiony. Okładka i ilustracje Leszka Górskiego. Charakterystyczne zażółcenia oprawy, poza tym stan dobry.

531. Hofmanowa Klementyna. Nowe rozrywki dla dzieci. Wydanie Aleksandra Jełowickiego ozdobione rycinami Antoniego Oleszczyńskiego. T. 2. Paryż 1834.
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W Drukarni i Gisserni A. Pinard, s. 208, [3], tabl. ryc. 2 (staloryty), 23,5 cm,
opr. ppł.
100,Wydana na obczyźnie kontynuacja publikowanego w latach 1824-1828 i cieszącego się dużą popularnością, pierwszego polskiego czasopisma dla dzieci Klementyny Hoﬀmanowej (1798-1845), noszącego tytuł „Rozrywki dla dzieci”. Z zamierzonych czterech tomów ukazały się tylko dwa. Okładka
podniszczona, poplamienia kart. Nieaktualne pieczątki i wpisy własnościowe.

532. Iskry. Ilustrowany tygodnik dla młodzieży pod redakcją Władysława Kopczewskiego. Rok szósty, nr 1-51 (brak nr 8), 17 grudnia 1927-1 grudnia 1928, s. 800,
24 cm, opr. pł. ze złoc. tyt. na licu.
240,Rocznik tygodnika dla młodzieży wydawanego przez Władysława Kopczewskiego (1888-1969), ukazującego się w latach 1923-1939. Pismo przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, miało
propagować pozytywne wzorce i kształtować obywateli odrodzonej Polski. Wydawane staraniem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych wyróżniało się staranną szatą graﬁczną. W oferowanym
tomie liczne, ilustrowane zdjęciami artykuły o tematyce historycznej (m.in. o bohaterach powstania
styczniowego, generale Bemie), podróżniczej (relacje z różnych rejonów świata, np. podróży samochodem dookoła świata skauta Jerzego Jelińskiego), harcerskiej, sportowej (igrzyska zimowe w St.
Moritz), społecznej (o święcie Walentynek), a także o szkołach działających w ówczesnej Rzeczpospolitej (np. Szkoła Przemysłu Drzewnego w Zakopanem). Brak nr 8 z 4 lutego 1928 r. (s. 120-136).
Otarcia oprawy, obca dedykacja, zażółcenia pap.

533. Krasicki Ignacy. Satyry. Wstępem poprzedził Jan Kott. Ilustrował Jan Marcin
Szancer. Warszawa 1952. Książka i Wiedza, s. 92, [4], tabl. ilustr. kolor., 33 cm,
opr. wyd. twarda z kolor. ilustr. na licu.
70,Jedenaście utworów Ignacego Krasickiego, m.in. Świat zepsuty; Pijaństwo; Żona modna; Pan niewart sługi. Tekst według wydania F. Dmochowskiego: Ignacy Krasicki, Dzieła r. 1802-804. Znakomite
rysunki do „Satyr” wykonał Jan Marcin Szancer (1902-1973), jeden z najlepszych polskich ilustratorów książek, głównie dla dzieci i młodzieży. Dedykacja, niewielkie przetarcia grzbietu, poza tym
stan dobry.

534. Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian. 120 przygód Koziołka Matołka.
Kraków 1956, Wydawnictwo Literackie, k. [12], 20,5 x 29,5 cm, opr. oryg. okł.
brosz. wg projektu M. Walentynowicza.
240,Wydanie 1 powojenne. Pierwsza księga przygód słynnego na cały świat Koziołka Matołka. Tekst komiksu napisał najpopularniejszy przedwojenny autor książek dla dzieci i młodzieży, Kornel Makuszyński
(1884-1953), ilustracje przygotował Marian Walentynowicz (1896-1967), rysownik, współpracownik
prasy warszawskiej, uznawany za prekursora polskiego komiksu. Ślady zalania oprawy i kilku kart,
poza tym stan dobry.

535. Mirandola Franciszek. Dzikie zwierzęta. Lwów – Poznań, b.r. (1925), nakładem
Wydawnictwa Polskiego, s. [8], 27 cm, opr. wyd. karton.
120,Krótkie, zabawne wierszyki o zwierzętach autorstwa Franciszka Mirandoli (Franciszek Czcisław Pik,
1871-1930), wybitnego tłumacza, poety, jednego z prekursorów polskiej fantastyki oraz przedstawiciela
nurtów impresjonizmu i ekspresjonizmu w okresie Młodej Polski, tłumacza baśni H.Ch. Andersena,
„Przygód Robinsona Crusoe” Daniela Defoe oraz „Księgi Dżungli” Rudyarda Kiplinga. Na wewnętrznej stronie okładki odręczna dedykacja („Nagroda za pilność”), dat. 27.VI.1931 oraz stempel Szkoły
Powszechnej w Opalenicy. Naderwania i zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: Bibliograﬁa literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 4958.

536. Porazińska Janina. W spalonym dworze. Opowiadanie z 1920 r. Warszawa 1929.
Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, s. 161, [2], 19 cm, opr. ppł. z ilustracją na
licu.
50,-
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Wydanie III. 22 ilustracje Antoniego Gawińskiego. Powieść o losach dwójki dzieci z czasów wojny
bolszewickiej, autorstwa Janiny Porazińskiej (1882-1971) – poetki, prozaiczki, tłumaczki. Lekkie zabrudzenia kart, poza tym stan bardzo dobry.

537. Porazińska Janina. Za górami, za lasami. Polskie Baśnie Ludowe. Ilustrował Jan
Marcin Szancer. Warszawa 1954. Nasza Księgarnia, s. 203, [2], ilustr., 29,5 cm,
oryg. opr. wyd., ppł.
60,Zbiór polskich baśni ludowych w opracowaniu Janiny Porazińskiej (1882-1971), poetki, redaktorki
czasopisma „Płomyczek”. Drobne otarcia i zagniecenia opr. Egzemplarz podarunkowy nieprzeznaczony
do sprzedaży (pieczątka). Stan bardzo dobry.

538. Rodarai Gianni. Gelsomino w kraju kłamczuchów. Warszawa 1962. „Czytelnik”,
s. 129, [3], 24,5 cm, opr. wyd. ppł.
40,Wydanie I. Okładki, 4 barwne tablice i ilustracje w tekście autorstwa Jana Marcina Szancera (19021973) – wybitnego polskiego rysownika i ilustratora. Pełna humoru przygodowa historia, która pokazuje,
że to, co zdaje się być ciężarem i przekleństwem, często można przekuć w sukces. Nieaktualne wpisy
własnościowe. Lekko podniszczone okładki, poza tym stan bardzo dobry.

539. Świderska Alina. Bajki japońskie według oryginałów japońskich spolszczyła...
19 ilustracyj w tekście. Kraków 1942. Nakładem Księgarni S.A. Krzyżanowski,
s. 102, [2], ilustr. w tekście, 23 cm, oryg. okł. brosz.
80,Zbiór 19 bajek japońskich przetłumaczonych i wydanych w czasie okupacji przez Alinę Świderską
(1875-1963). Okładkę i ilustracje wykonał Kazimierz Podsadecki (1904-1970) – malarz i graﬁk,
związany przed wojną ze środowiskiem „Zwrotnicy” i „Linii” oraz nurtami awangardy i konstruktywizmu.
Naddarcia i zaplamienia okładki, wewnątrz stan dobry.

540. [Tuwim Irena, oprac.]. Leaf Munro. Fernando. Ilustrowała Maria Orłowska.
Warszawa 1957. Nasza Księgarnia, k. [12], oryg. okł. pap.
40,„Byczek Fernando” – słynna bajka dla dzieci w opracowaniu Ireny Tuwim, z charakterystycznymi
ilustracjami Marii Orłowskiej. Egzemplarz okazowy. Drobne defekty grzbietu. Stan dobry.

541. [Stroje ludowe] – Plansza: Stroje ludowe. [Warszawa, lata 30. XX w.]. Wyd.
„Płomyk”, ilustr. kolor. 36 na tabl. (rozkładana), 82 x 63 cm.
90,36 wizerunków sylwetek dziecięcych w strojach ludowych z dziewięciu regionów II Rzeczypospolitej:
Górnego Śląska, Huculszczyzny, Krakowskiego, Kurpiowszczyzny, Lubelskiego, Łowickiego, Polesia,
Wileńszczyzny i Zakopanego. Rysunki sygnowane „MW-CH”. Dodatek do czasopisma dla najmłodszych
„Płomyk”. Przetarcia w miejscach złożenia, drobne naderwania, poza tym stan dobry.
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542. [Karkonosze]. Riesengebirge. Dresden (Drezno), b.r. (koniec XIX w.). Druck &
Verlag v. Jacobi & Zobel, tabl. ilustr. 24 (fotolitograﬁe), 10,0 x 14,5 cm, leporello,
opr. pł. wyd. tłocz. ze złoc.
240,Album zawiera m.in. panoramy Karkonoszy, widoki okolicznych miast i miasteczek (m.in. Cieplice,
Jelenia Góra, Karpacz), a także pałaców i zamków, hoteli i schronisk oraz karkonoskich gór i szczytów,
wodospadów i osobliwości przyrody. Przed widokami portret Ducha Gór – Liczyrzepy (Rübezahl). Ślepo
tłoczona ramka na obu licach oprawy, na przednim tytuł tłoczony złotem. Stan dobry.

543. [Motocyklowy Rajd Tatrzański]. Czasopismo „Motor”, nr 32 (172): 7 VIII 1955.
Warszawa 1955. Zw. Zawod. Pracowników Transportu Drogowego i Lotniczego
i Pol. Związku Motorowego, s. 14, [2], fot. (częściowo kolor.), ilustr., 36 cm, luźne
składki wyd.
30,Na okł. barwna ilustr.: „XIII Rajd Tatrzański: Zakopane 7-9 VIII 1955”. Wewnątrz na s. 12-13 reportaż
z przygotowań do startu, opis trasy oraz skład ekip zagranicznych i polskich. Stan bardzo dobry.

544. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Tom 30. Rok 1909. Kraków 1909. Nakł.
i Własność Towarzystwa Tatrzańskiego. Red. Władysław Szajnocha, s. [4], [4],
LXXII, 64, [10], tabl. fot. 7 i 17 fot. w tekście (autorstwa Mieczysława Karłowicza
i E. Langa), il. w tekście, przed kartą tyt. barwna reprod. pastelu L. Wyczółkowskiego „Morskie Oko”, 28,5 cm, opr. oryg. okł. wyd.
120,Rocznik zawiera m.in.: Wspomnienia o Mieczysławie Karłowiczu, który zginął pod lawiną w Tatrach
3 lutego 1909 r.; M. Karłowicz – Z wędrówek samotnych (ostatni tekst autora o wycieczkach tatrzańskich, ukończony w przeddzień śmierci); M. Zaruski – Przygoda z lawiną pod Polskim Grzebieniem
(wspomnienia prekursora narciarstwa w Tatrach, pierwszego naczelnika TOPR-u); J. Dziędzielewicz
– Z wycieczki do Bystrzca na Czarnohorze; J.W. Czerwiński – Nowe schronisko nad Morskim Okiem;
F. Hoesick – Uroczyste otwarcie nowego schroniska; M. Limanowski – O Tatrach (praca o geologii
Tatr); A. Lenczowski – Radziejowa (opis wycieczki w Beskid Sądecki); sprawozdania, wyniki badań
naukowych. W roczniku wiele ozdobnych reklam, m. in. pensjonatów i ﬁrm zakopiańskich. Egzemplarz
nierozcięty. Pęknięcie grzbietu, zabrudzenia okładek, poza tym stan dobry.

545. Paryska-Radwańska Zoﬁa, Paryski Witold Henryk. Wielka Encyklopedia
Tatrzańska. Poronin 1995. Wydawnictwo Górskie, s. 1553, [2], ponad 1000 fot.
i mapek w tekście, tabl. barwnych 20, 25 cm, luksusowy wariant opr. wyd. płsk
z tłocz.
400,-
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545. Wielka Encyklopedia Tatrzańska. 1995.

546. B. Stęczyński. Widoki Tatr. 1860.

550. Z. Korosadowicz. Panorama Tatr. 1968.
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„Opus Magnum” najwybitniejszych polskich znawców Tatr XX w., a zarazem najobszerniejsza książka
o Tatrach, jaka kiedykolwiek się ukazała. Zawiera ok. 1000 biogramów, 5800 bogato ilustrowanych
haseł, obejmujących całokształt wiedzy o Tatrach. Dzieło to „co do sposobu ujęcia nie ma równego sobie w światowym piśmiennictwie górskim” (W.A. Wójcik, „Wierchy”, t. 61/1995). Luksusowy wariant oprawy wydawniczej wykonany przez Spółdzielnię Rękodzieła Artystycznego „Starodruk”
w Krakowie: półskórek brązowy ze ślepymi tłoczeniami na licu i grzbiecie. Nieznaczne zaplamienia
powierzchni oprawy, stan dobry.

546. Stęczyński Zygmunt Bogusz. Tatry w dwudziestu czterech obrazach skreślone
piórem i rylcem. Dzieło ozdobione 80 rysunkami, przez autora z natury zdiętemi
i rylcem na kamieniu wykonanemi. Kraków 1860. Nakł. Księgarni i Wydawnictwa
Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych, k. [8], s. 160, k. [4], tabl. ryc. 80
(litograﬁe), 24 cm, opr. współcz. skóra z tłocz. i szyldzikiem złoc. (okł. oryg.
zachowana), etui z tektury oklejanej pł. i pap. marm.
2000,Jedna z piękniejszych dawnych książek polskich poświęconych Tatrom, ozdobiona 80 litograﬁami z widokami Tatr i Pienin. Rysował z natury Zygmunt Bogusz Stęczyński (1814-1890), pisarz,
poeta, rysownik, krajoznawca, jeden z najlepszych znawców Tatr i Podtatrza. „Praca jest zbiorem nie
tylko wiadomości historycznych, ale i podań, legend tatrowych, opisów obyczajów ludu góralskiego
i obrazów tamtejszej natury. Nikt bowiem w kraju nie zna dokładniej pasma karpackich gór od naszego
autora!” (ze wstępu). „Do dziś wartościowa praca graﬁczna poświęcona krajobrazowi Podhala” (A. Banach, Polska książka ilustrowana). Opr. współcz. w pełną skórę sygn. J. Bereziuk. Egz. po konserwacji.
Ślady po zaplamieniach marginesów, zbrązowienia pap., ubytki pap. uzupełnione.

547. [Tatry Wysokie]. Siegmeth Karl. Von Wien, Oderberg und Budapest in die Hohe
Tátra und in das Abauj-Torna-Gömörer Höhlengebiet. Zürich [1889]. Orell Füssli,
s. 120, tabl. [10], mapa, ilustr. 60 w tekście, 19 cm, oryg. okł. brosz.
120,Przewodnik turystyczny autora specjalizującego się w przewodnikach górskich – Od Wiednia, Oderbergu i Budapesztu po Wysokie Tatry i węgierskie Karpaty. Niewielkie podkreślenia w tekście, zabrudzenia na okł. i ślady reperacji na przednim licu okł. (niewielkie podklejenia i uzupełnienia), poza
tym stan dobry.

548. [Tatry] – „Juhas i dziewka z Witowa”. 1901 r.

100,-

Druk barwny; karta o wym. 20,0 x 13,5 cm
Przedstawienie strojów góralskich, pochodzące z pracy Stanisława Eljasza-Radzikowskiego „Zakopane
przed stu laty”. Stanisław Eljasz-Radzikowski (1869-1935), pełniący obowiązki lekarza klimatycznego
w Zakopanem, badacz Tatr i Podhala, malarz, zwolennik stylu zakopiańskiego (witkiewiczowskiego).
Oprawiony w ramkę. Stan dobry.

549. [Tatry] – „Widok Tatr od Witowa” oraz „Widok na Giewont i Czerwone Wierchy”.
1901 r.
100,Druk; dwa widoki na jednej karcie o wym. 20,0 x 13,5 cm
Widoki tatrzańskie, pochodzące z pracy Stanisława Eljasza-Radzikowskiego „Zakopane przed stu
laty”. Stanowią powtórzenie rycin zamieszczonych w dziele wybitnego badacza Alp i Karpat Belsazara
Hacqueta (1740-1815). Drobne zaplamienie, poza tym stan dobry, oprawiony w ramkę.

550. [Zakopane, Kasprowy Wierch, Giewont]. Mapa panoramiczna. Opracowanie –
Zbigniew Korosadowicz, redakcja Zdzisław Sroka. Wydawca – Miejski Ośrodek
Sportu, Turystyki i Wypoczynku „Tatry”; druk – Krakowskie Zakłady Graﬁczne. B.r.
(1968?); karta o wym. 34,5 x 24,0 cm (po złożeniu 9,5 x 24,0 cm).
50,Rozkładana karta pocztowa, zawierająca barwną panoramę Tatr oraz mapę szlaków turystycznych
(na odwrocie krótkie informacje o Zakopanem, Kasprowym Wierchu i Giewoncie oraz miejsce na
korespondencję). Wydawnictwo opracowane przez Zbigniewa Korosadowicza (1907-1983), wybitnego
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taternika, ratownika (członka TOPR od 1937 r.) i nauczyciela geograﬁi. Pieczątka własnościowa, drobne
zabrudzenia i zagniecenia, stan dobry.

KRESY WSCHODNIE
551. [Chyrów]. Album Zakładu Naukowo-Wychowawczego o.o. Jezuitów w Chyrowie.
B.m., b.r. (przed 1936), b.w., k. [16], 31 cm, oryg. okł. brosz.
60,Pozycja poświęcona szkole Jezuitów w Chyrowie (w obwodzie lwowskim, niedaleko Przemyśla), działającemu w latach 1883-1939, uważanemu za jedną z najlepszych szkół gimnazjalnych w Polsce
i Europie. Zakład cieszył się opinią najnowocześniej wyposażonej placówki edukacyjnej – fotograﬁe
reprodukowane w albumie ukazują m.in. specjalistyczne pracownie naukowe, muzeum przyrodnicze
i ogród botaniczny, bibliotekę (liczącą 30 000 woluminów), salę gimnastyczną, korty tenisowe, boiska,
obserwatorium astronomiczne i teatr. Na okładce wpis własnościowy z 1936 r. Pęknięcie grzbietu okł.,
poza tym stan dobry.

552. Dziesięć lat rozgłośni wileńskiej. Radio dla miasta i wsi. Wilno 1938, wydawca
Referat Prasowo-Propagandowy Rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie, redaktor
odpowiedzialny Adam Berwaldt. Druk „Marianum” Wilno, s. [28], 30,5 cm, opr.
wyd. brosz.
120,Broszura prezentująca dorobek rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie, wydana z okazji wystawy „Radio
dla miasta i wsi” (która miała miejsce w Wilnie jesienią 1937 r.). Liczne ilustracje i reklamy. Oprawa
graﬁczna w stylu prac graﬁków wileńskich. Podkreślenia ołówkiem, jedna reklama wycięta, blok luzem,
okładka z naderwaniami.

553. Gawroński Franciszek Rawita. Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi.
Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań – Wilno – Zakopane [1924].
Gebethner i Wolﬀ, s. XII, 266, [4], 19,5 cm, opr. współczesna, pł.
80,Rozprawa autorstwa Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1846-1930), historyka, publicysty i powieściopisarza. Zawiera m.in: Chazarowie i ich stosunek do Żydów w Polsce i na Rusi; Liczebność Żydów
według województw; Pojawienie się Żydów na Rusi i ich rozrost; Rola Żydów w ekonomice i życiu
Rusi; Straszne dni; Hajdamaczyzna i Koliszczyzna. Opr.: brązowe pł., na licach naklejona oryg. okł.
brosz. Stan bardzo dobry.

554. Informator V-ch Międzynarodowych Targów Futrzarskich w Wilnie 19.VII-2.
VIII.1939. Wilno [1939], Wydawnictwo Komitetu Wykonawczego V M.T.F. w Wilnie,
s. [4], 25, [42], liczne ilustr. w tekście, 19,5 cm, oryg. okł. brosz.
60,Regulamin, udziałowcy, artykuły dotyczące Wilna, ponadto obszerny wykaz uczestników obecnych na
Targach. Na stronach nieliczbowanych ogłoszenia branżowe. Okładka broszurowa sygnowana „J. Dubowik”. Zabrudzenia i naddarcia okładki, niewielkie ubytki grzbietu, poza tym stan dobry. Rzadkie.

555. Jakubowski Jan. Tomasz Makowski. Sztycharz i kartograf nieświeski. Przyczynek
do dziejów sztuki i nauki na Litwie. Warszawa 1923. Tłocznia Towarzystwa Straży
Kresowej, s. 29, [1], mapa 1 (rozkł.), ilustr. w tekście, 24 cm, oryg. okł. brosz.60,Biograﬁa i charakterystyka twórczości graﬁcznej Tomasza Makowskiego (1575-1630) – polskiego
sztycharza i kartografa działającego na dworze wojewody Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”
w Nieświeżu i Wilnie. Na rozkładanej tablicy fragment słynnej mapy Litwy wykonanej przez Tomasza
Makowskiego. Okładka nieco zakurzona i zabrudzona, ślad zacieku na bocznym marginesie początkowych kart, poza tym stan dobry.

556. Koncert polskiej muzyki wojennej we Lwowie dnia 13. Czerwca 1916 r. B.m.
[Lwów], b.r. [1916], b.w., s. 31, 23 cm, opr. wyd. pap.
30,-
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552. Polskie radio w Wilnie. 1938.

569. Wilno i Ziemia Wileńska. 1930.

559. Teka reklamowa ﬁrmy lwowskiej. XIX w.

568. Ostra Brama w Wilnie. 1928.
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Program koncertu, który odbył się w czerwcu 1916 r. w sali Teatru Miejskiego we Lwowie, z którego
dochód przekazany został na rzecz schroniska dla rannych i chorych legionistów. Zawiera krótki wstęp
autorstwa dr Adolfa Chybińskiego, omawiający genezę powstania pieśni, a także teksty śpiewanych
utworów. Charakterystyczne zaplamienia okładki, poza tym stan dobry.

557. Kruczkowski Jan. Ballady lwowskie. Lwów 1937. Tłoczono w Drukarni Naukowej
we Lwowie, s. 82, 21 cm, opr. współcz. pł.
70,Zbiór poezji o tematyce lwowskiej. Opr.: czerwone pł., na przednim licu wykorzystano fragment oryginalnej okł. brosz. Ekslibris. Stan bardzo dobry.

558. [Lwów]. Miejskie teatry – Wielki i Nowości. Lwów 1928. Kupon zniżkowy. Druk.
jednobarwny. Pieczęć Zjazdu Biblioﬁlów i Bibliotekarzy we Lwowie. Karta, 4,5 x
13 cm.
40,Kupon zniżkowy na zakup biletu do jednego z lwowskich teatrów z pieczątką: „III. Zjazd Bibljoﬁlów i I Zjazd
Bibliotekarzy. Komitet Organizacyjny. Lwów 1928”. Ślady dziurkowania, poza tym stan bardzo dobry.

559. [Lwów] – Z Magazynu Seyfartha i Dydyńskiego we Lwowie … [Koniec XIX
w.]. Teka 34,5 x 26,5 cm, opr. płsk z epoki, tłocz. na licu ze złoc., metalowe
klamry.
300,Teka reklamowa ﬁrmy wydawniczej Seyfarth i Dydyński działającej we Lwowie przy ul. Teatralnej pod
1, przed 1914 r. W latach 1894-1914 ﬁrma ta zajmowała się m.in. sprzedażą papieru, druków i formularzy oraz wydawaniem pocztówek. Gustaw Seyfarth, księgarz, prowadził tę ﬁrmę wraz z Michałem
Dydyńskim, kupcem. Prezentowana teka stanowiła najpewniej oprawę wzornika ﬁrmowego używanego
do prezentacji towarów. W części centralnej na przednim licu tłocz. złotem tekst: „Z Magazynu …”
wraz z adresem ﬁrmy. Na krawędziach podwójna ozdobna tłoczona ślepo bordiura, w narożnikach
ozdobne metalowe narożniki. Podobne oprawy wykonywali we Lwowie: Ludwik Biernacki, Wincenty
i Michał Kuczabińscy oraz A. Tillinger. Stan dobry.

560. Machek Emanuel. Sprawozdanie z czynności oddziału okulistycznego krajowego
szpitala powszechnego we Lwowie za czas 1892-1898. Lwów 1899, b.w., s. 39,
22 cm, oryg. okł. brosz.
50,Szczegółowe sprawozdanie wraz ze statystyką działalności oddziału okulistyki krajowego szpitala
powszechnego we Lwowie. Zawiera spis prac naukowych i sprawozdań lekarzy. Stan bardzo dobry.

561. Machek Emanuel. Wpływ nowszych środków badania na rozwój dzisiejszej
okulistyki. Kraków 1899. Nakł. autora, s. 12, 23 cm.
30,Wykład wybitnego światowej sławy uczonego, wygłoszony przy otwarciu kliniki okulistycznej lwowskiej
w dniu 25 stycznia 1899. Drobne zabrudzenia okł., poza tym stan bardzo dobry.

562. Morelowski Marian. Przewodnik po okolicach Wilna z uwzględnieniem wypadów
do Białegostoku, Grodna, Supraśla, Nowogródka, Miru, Nieświeża, Budsławia
i Brasławia. Wilno 1939. Nakładem Związku Propagandy Turystycznej Ziemi Wileńskiej, s. 352, mapek 2 (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 17,5 cm, opr.
brosz.
180,„Wypadki wojenne 1939 spowodowały, że druk niniejszego [przewodnika], kończony w czasie
bombardowania Wilna, nie mógł już objąć, ani karty tytułowej, ani indeksów, a nakład ostatnich stron
t. j. 353 – 358, kończonych pospiesznie, przepadł w 90 procentach wskutek konﬁskaty przez okupantów
[sowieckich]” (Marian Morelowski). Przewodnik obejmuje obszar pomiędzy Grodnem i Brasławiem,
ze szczególnym uwzględnieniem Wilna i jego okolic. Marian Morelowski (1884-1963), historyk sztuki,
profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Egzemplarz w znacznej części nierozcięty. Nieaktualne pieczątki
własnościowe, luźne składki, stan dobry. Rzadkie.
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563. Prace Instytutu Badania Stanu Gospodarczego Ziem Wschodnich. Rok I.
Zeszyt I. Warszawa 1927. Zakłady Graﬁczne Pracowników Drukarskich Sp. z ogr.
odp., s. 104, 23,5 cm, opr. wyd. brosz.
30,Zawiera m.in.: Komunikacje lądowe w woj. wsch.; Polskie drogi wodne na Wschodzie; Przyszłe drogi
wschodnie na Ziemiach Wschodnich; Kolej żelazną z Kamienia Koszyrskiego na północ. Broszura
ilustrowana 15 tablicami, 2 wykresami oraz 3 mapami (w tym jedna kolorową). Stan dobry.

564. Romer Eugeniusz. Zakrzewski Stanisław. Pawłowski Stanisław. W obronie
Galicyi Wschodniej. Lwów 1919. Książnica Polska TNSW, s. 106, [1], 21 cm, oryg.
okł. brosz.
40,Zawiera teksty: E. Romer, Terytorium, Struktura społeczna i kultura metryalna Polaków i Rusinów
w Galicyi wschodniej; S. Zakrzewski, Polacy i Rusini na Ziemi Czerwińskiej; S. Pawłowski, Stosunki
narodowościowe w Galicyi wschodniej. Blok nieobcięty. Grzbiet wzmocniony paskiem pap. Drobne
zagniecenia krawędzi. Stan dobry.

565. Seweryn Tadeusz. Pokucka majolika ludowa. Kraków 1929. Nakładem Polskiej
Akademii Umiejętności, Skład Główny w księgarniach Gebethnera i Wolﬀa, s. 106,
tabl. il. 1, 24,5 cm, opr. wyd. karton.
70,Praca Tadeusza Seweryna (1894-1975), na podstawie której otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim, później wieloletniego dyrektora Muzeum Etnograﬁcznego w Krakowie. Cenne do
dziś opracowanie dotyczące ceramiki huculskiej, z ilustracjami (m.in. sygnatury garncarzy pokuckich,
popularne wzory dekoracji, przekrój pieca). Uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry. Rzadkie.

566. Sierakowski Kazimierz. Zarys monograﬁczny powiatu horochowskiego. [Horochów
1929]. Drukarnia Państwowa w Łucku, s. 24, 20 cm, oryg. okł. brosz.
50,Syntetyczne wiadomości statystyczne, historyczne, geograﬁczne i administracyjne o powiecie horochowskim (województwo wołyńskie). Zażółcenia krawędzi okł., drobne zagniecenia, poza tym stan dobry.

567. Walicki Michał. Cerkiew św. Borysa i Gleba na Kołoży pod Grodnem. Warszawa
1929. Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, s. [2],
45, tabl. ilustr. 4 (w tym 1 kolor.), ilustr. w tekście, 30,5 cm, oryg. okł. brosz. 60,Bogato ilustrowana monograﬁa historyczno-architektoniczna cerkwi, jednej z najstarszych zachowanych prawosławnych świątyń w Europie północnej, znanej już w I połowie XII wieku. Blok pęknięty,
poza tym stan dobry.

568. [Wilno]. Pamiątka oﬁary złożonej na odnowienie kościoła i kaplicy Ostrobramskiej
w Wilnie. [Wilno 1928. Komitet Parafjalny Ostrobramski. Druk. Józef Zawadzki],
s. 7, [1], fot., 18 cm, oryg. składki brosz.
40,Zawiera rys historyczny obrazu Najświętszej Maryi oraz Pieśń i Litanję (odpustową) ku jej czci. Stan
bardzo dobry.

569. Wilno i Ziemia Wileńska. Zarys monograﬁczny. T. 1-2. Wilno 1930-1937. Wydawnictwo Wojewódzkiego Komitetu Regionalnego, s. 334, [2], tabl. ilustr. 1 (rozkł.),
ilustr. w tekście 371; 193, [3], tabl. ilustr. 1, ilustr. w tekście 154, 35 cm, współopr.,
luksusowa opr. wyd. płsk z szyldzikiem i złoc., górny brzeg kart złoc.
700,Druk na papierze kredowym. Bogato ilustrowane, pomnikowe dzieło poświęcone krajobrazom, przyrodzie (m.in. łowiectwo), historii, etnograﬁi, edukacji i nauce, kulturze i sztuce Wilna i Wileńszczyzny.
Wśród autorów m.in.: Jan Bułhak, Cezaryna Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz, Czesław Jankowski, Ryszard Mienicki, Seweryn Wysłouch, Michał K. Pawlikowski i Wacław Gizbert-Studnicki. Jedna
z najpiękniejszych książek o Kresach Rzeczypospolitej, wydanych w okresie międzywojennym.
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Staranne opracowanie typograﬁczne Ferdynanda Ruszczyca wzbogacone ilustracjami i ozdobnikami
tego artysty, idzie w parze z doskonałym doborem ilustracji, w tym zwłaszcza reprodukcji dawnych
sztychów, map i portretów, a także fotograﬁi krajoznawczych i dokumentacyjnych o dużych walorach
artystycznych (m. in. reprodukcje 104 fotograﬁi Jana Bułhaka). Tom 1 omawia przyrodę, geograﬁę
i warunki naturalne Ziemi Wileńskiej, ukazuje historię Wilna oraz szeroką panoramę etnograﬁczno-kulturową i narodowościową Wileńszczyzny. Tom 2 poświęcony jest literaturze, drukarstwu, muzyce
i teatrowi. W 1931 r. ukazał się atlas uzupełniający dzieło. Luksusowa oprawa wydawnicza: półskórek
czarny z szyldzikiem, złoconym napisem i ślepymi tłoczeniami, górny brzeg kart złocony. Otarcia krawędzi oprawy, blok lekko poluzowany, w tomie pierwszym brak składki ze stronami 21-26, na kartach
miejscami zaplamienia. Pomnikowe dzieło do historii Wilna i ziemi wileńskiej.

570. [Wilno]. Front Teatralny. Wydawnictwo Teatru Miejskiego w Wilnie. Pozycja
dziesiąta październik – listopad 1936. [Wilno 1936]. Nakładem Biura Ogłoszeń
Stefana Grabowskiego, s. [4], 19, [1], 24 cm, oryg. okł. brosz.
40,Zeszyt wydawnictwa wileńskiego Teatru Miejskiego. Numer zawiera teksty poświęcone historii teatru
w Wilnie. Na końcu przedstawiono planowany repertuar na sezon 1936/37. Zażółcenia krawędzi,
poza tym stan dobry.

571. Wojciechowska-Żywultowa Jadwiga. Biała Cerkiew. Książka pamiątkowa
białocerkiewian. Warszawa 1939. Skład główny w Księgarni L. Idzikowskiego,
s. 82, [1], mapa, ilustr. w tekście, 24 cm, oryg. okł. brosz.
90,Księga pamiątkowa poświęcona Białej Cerkwi. Zawiera m.in.: Rys historyczno-geograﬁczny; Kościół,
katolicyzm, praca duchowieństwa; Biała Cerkiew w ostatnich czasach; Gimnazjum. Walka młodzieży
polskiej w obronie swej narodowości; Wojna; Działalność P.O.W. Na terenie Białej Cerkwi; Trzeci
maja 1920 w Białej Cerkwi; Spis studiujących w białocerkiewskim gimnazjum Polaków. Okładka lekko
zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry.

572. Woyniłłowicz Edward. Wspomnienia 1847-1928. Część pierwsza. Wilno 1931.
Skład główny w Księgarni Józefa Zawadzkiego, s. XXIV, 365, [3], tabl. ilustr. 9,
24 cm, oryg. okł. brosz. projektu Ferdynanda Ruszczyca; oraz:
Woyniłłowicz Edward. Wspomnienia 1847-1928. Część druga. Warszawa
2016. Klinika Języka, s. [2], 339, [2], ilustr. w tekście, 23 cm, opr. oryg. karton
lakierowany.
300,Wydanie 1. Tom pierwszy z księgozbioru Michała Reichebra (ekslibris, podpis na karcie tytułowej).
Dwa tomy (komplet) wspomnień Edwarda Woyniłłowicza (1847-1928) – ziemianina, działacza społeczno-gospodarczego na Kresach Wschodnich, posła do Dumy, prezesa Towarzystwa Rolniczego
w Mińsku. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia do 1920 roku, tom drugi ma charakter dziennika,
obejmuje lata 1921-1928. Okładka broszurowa tomu 1 podklejona w grzbiecie i na krawędziach z niewielkimi uzupełnieniami, wewnątrz stan dobry, egzemplarz nieobcięty, tom 2 w stanie bardzo dobrym.
Rzadkie w komplecie.

573. Wrotnowski Feliks. Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w roku 1831. Lipsk
1875. F. A. Brockhaus, s. XII, 255, [1], 18,5 cm, opr. współcz., ppł.
60,Drugi, źródłowy tom dzieła Feliksa Wrotnowskiego „Historia powstania w 1831 roku na Wołyniu, Podolu, Ukrainie, Żmudzi i Litwie”. Tom zawiera relacje powstańcze z powiatu telszewskiego, upickiego,
kowieńskiego, oszmiańskiego, zawilejskiego, wilejskiego, dziśnieńskiego oraz pamiętnik Onufrego
Jacewicza. Nieaktualne pieczątki własnościowe i biblioteczne. Stan dobry.

VARSAVIANA
574. [Gimnazjum im. Bolesława Prusa]. W 15-lecie istnienia prywatnego gimnazjum
męskiego im. Bolesława Prusa w Warszawie 1922-1937. Warszawa 1937. Druk
„Pionier”, s. 44, portret, ilustracje w tekście, 23 cm, oryg. okł. brosz.
40,-
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576. Okupacyjna książka telefoniczna. 1942.

588. Trubadur Warszawy. 1929-1930.

583. Warszawski sklep ogrodniczy. 1934.

593. Hotel „Bristol”. Fotograﬁe. Po 1981.
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Druk okolicznościowy gimnazjum im. Bolesława Prusa w Warszawie (obecnie XXXV LO). Zawiera
teksty poświęcone patronowi, wykaz nauczycieli, spisy maturzystów oraz liczne zdjęcia z życia szkoły.
Stan dobry.

575. Kalendarzyk polityczno-historyczny Miasta Stołecznego Warszawy na rok
1916. Wydany staraniem Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy. Warszawa
1916. Skł. gł. Gebethner i Wolﬀ. Druk B. Wierzbickiego i S-ki, s. [4], 560, portret,
tabl. ilustr. 10 (w tym 2 kolor.), ilustr. w tekście, 11,5 cm, opr. pł. ze złoc. na licu
i grzbiecie, zach. okł. brosz. wyd.
180,Kalendarzyk zawiera m. in. historię herbu Warszawy, dzieje miasta w okresie pierwszych dwóch lat
wojny światowej, opis historycznych budynków (autorstwa Aleksandra Kraushara) oraz obszerny dział
informacyjny. Ponadto zamieszczono skład osobowy stowarzyszeń, komitetów, wydziałów miejskich,
instytucji i organizacji publicznych. Dwie kolorowe tablice z 16 odznakami wydanymi przez Komitet
Obywatelski m.st. Warszawy. Pieczątka własnościowa: „Ze zbiorów J. A. Jaworskich”. Otarcia oprawy,
drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

576. [Książka telefoniczna]. Urzędowa książka telefoniczna dla Dystryktu Warschau.
Warschau (Warszawa) 1942. Deutsche Post Osten, s. 1-224, [4]; adl.: Spis handlu, przemysłu i zawodów do urzędowej książki telefonicznej dla Generalnego
Gubernatorstwa. Branżowa książka telefoniczna. Ausgabe 1942. 1 Auﬂage.
Krakau-Warschau (Kraków-Warszawa) 1942. Deutsche Postreklame im Generalgouvernement, s. 212, VI, [4], 5, [1], 29,5 cm, oryg. okł. brosz.
280,Tytuły równolegle w języku niemieckim i polskim. Zawiera kilkanaście tysięcy numerów abonentów
prywatnych i ﬁrmowych. Nieocenione źródło informacji osobowej i genealogicznej oraz gospodarczej.
Prócz danych teleadresowych – reklamy. Na kartach miejscami podkreślenia kredkami, naddarcia
i zaplamienia. Strony 55-68 zagniecione, na stronach 63-68 naderwania podklejane taśmą. Ubytek
dołu grzbietu i znacznie podniszczone okładki. Rzadkie.

577. Liceum Handlowe Żeńskie Heleny Henrykowej Chankowskiej w Warszawie,
Królewska 35 (róg Marszałkowskiej). Warszawa 1936. Druk St. Niemiry Syn i S-ka,
s. 20, 24 cm, brosz. wyd.
30,Bogato ilustrowana broszura zachęcająca do nauki w liceum założonym w 1932 r. Zawiera szczegółowe informacje na temat programu nauki, której celem jest odpowiednie przygotowanie zawodowe
kobiet do pracy społeczno-państwowej. Stempel Komisariatu Rządu m. st. Warszawy, stan dobry.

578. Łuniński Ernest. Willanów. Z osiemdziesięciu ilustracjami. Warszawa 1915.
Towarzystwo Artystyczno-Wydawnicze Gryf, s. 37, [1], tabl. ilustr. 40 (dwustronne),
15 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. napisem, zach. przednia okł. brosz.
80,Druk na papierze kredowym, tekst w języku polskim i francuskim. Krótka historia Wilanowa, na tablicach reprodukcje ukazujące wnętrza i najcenniejsze dzieła sztuki z kolekcji wilanowskiej. Zachowana
przednia okładka broszurowa projektu Edwarda Trojanowskiego. Nieaktualne pieczątki własnościowe,
stan dobry.

579. Pamiątki Starej Warszawy zebrane na Wystawie urządzonej staraniem T.O.N.Z.P. w maju i czerwcu 1911 roku. Warszawa 1911. Wyd. Tow. Opieki nad
Zabytkami Przeszłości. Druk Wł. Łazarskiego, s. [8], 159, [3], tabl. ilustr. 26, 26 cm,
opr. wyd. karton., etui karton.
100,Katalog wystawy z opisem 1286 eksponowanych zabytków: planów i widoków Warszawy, portretów,
obrazów, wyrobów rzemiosła. Cenne kompendium dla zbieraczy varsavianów (m.in. szczegółowe opisy
planów i rycin warszawskich). Podklejony ubytek tylnej okładki, poza tym stan dobry.
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580. [Policja carska w Warszawie]. Dołopczew W. Uczastie policji w proizwodstwie
ugołownych dieł. Rukowodstwo dlia czinow policji. Warszawa 1908. Tip. Kancelaria
Warsz. Gienerał-Gubernatora, s. IV, 208, XI, [1], 16 cm, opr. pł. wyd. tłocz. 50,Udział policji w przygotowywaniu spraw kryminalnych. Wytyczne dla urzędników policyjnych w Warszawie. Wydanie drugie, rozszerzone, autorstwa członka Warszawskiej Izby Sądowej. Zawiera przepisy
obowiązującego prawa, przykłady spraw z odpowiednią kwaliﬁkacją prawną. Tytuł tłoczony na licu.
Autografy w języku rosyjskim z epoki i notatki w treści, przeważnie ołówkiem. Drobne zabrudzenia
okładzin, poza tym stan dobry.

581. Pruszczyński Aleksander. Wspomnienia z działalności Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w czasie od 1.X.1939 do 1.VIII.1944
roku (Na podstawie danych użyczonych przez wszystkich pracowników Zakładu
i współpracujących z nim w okresie okupacji niemieckiej). Warszawa 1947.
Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, s. 17, 21,5 cm, opr. wyd. brosz.
40,Odręczna dedykacja autora z 1949 r. Wspomnienia z czasów wojny Aleksandra Pruszczyńskiego
(1902-1980), profesora UW, we wrześniu 1939 r. komendanta ﬁlii Szpitala Ujazdowskiego, po wojnie
profesor AM w Łodzi. Wśród wspomnień m.in. fragment poświęcony okolicznościom śmierci poety
Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Zażółcenie pap., drobne naderwania.

582. Sieć kanałów M. St. Warszawy. Warszawa 1936. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka.
Mapa 88,5 x 75,5 cm.
80,W prawym dolnym narożniku mapka „Stare Miasto” (skala 1:10.000). Przedwojenna mapa Warszawy, z zaznaczeniem kanałów głównych i drugorzędnych (wybudowanych do 1.IV.36 r.) oraz kanałów
głównych projektowanych do wybudowania w latach 1936/1937, a także zlewni (oznaczenia kolorami).
Obszar mapy obejmuje na południu gminę Wilanów, na zachodzie gminę Skorosze, na północy gminę
Młociny, na praskim brzegu gminy Bródno, Wawer i Zagóźdź. Ślady składania, uszkodzenia krawędzi
(naderwania częściowo podklejone).

583. Skład Nasion i Narzędzi W. Garnuszewski. Cennik narzędzi, przyrządów
i przyborów ogrodniczych. Nr 3 (styczeń 1934). Warszawa 1934. Zakład graﬁczny
B. Wierzbicki, s. 30, [2], liczne ilustr. w tekście, 24,5 cm, oryg. okł. brosz.
50,Prospekt z cennikiem narzędzi warszawskiego sklepu ogrodniczego W. Garnuszewskiego, mieszczącego się w Hali Mirowskiej. Na tylnym licu okł. zdjęcie fasady sklepu. Stan dobry.

584. [Staszic Stanisław]. Skarbek Fryderyk. Głos miany w Bielanach d. 24 stycznia
1826 przed wpuszczeniem do grobu zwłok ś.p. Stanisława Staszica. Warszawa
1826 [b.w.]. S. [8], 21,5-24,0 cm, oryg. poszyt z epoki.
240,Mowa pogrzebowa Fryderyka hr. Skarbka (1792-1866), profesora Uniwersytetu Warszawskiego i członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk, będąca popisem oratorskim autora, podkreślająca wielkie zasługi
na polu nauki zmarłego. Dwa lata wcześniej Skarbek wygłosił przemówienie pochwalne na cześć
Stanisława Staszica jako twórcy Fundacji Hrubieszowskiej. Naddarcia w górnej części z ubytkami
(bez ubytku tekstu), zagięcia i zbrązowienia, poza tym stan dobry.

585. Stemler Józef [red.]. Pamiętnik Komisji Ratowania Dzieci. Warszawa 1921.
Wydawnictwo Komisji Ratowania Dzieci, s. 127, 24,5 cm, opr. wyd. brosz. 60 ,Komisja Ratowania Dzieci, jej powstanie, rozwój, struktury organizacyjne i administracyjne. Zawiera
liczne sprawozdania z pomocy udzielonej przez miasto oraz władze rządowe i komitety specjalne.
Okładka i grzbiet podniszczone, poza tym stan dobry.

586. Surmacka Irena. Czynniki prostytucji oraz charakterystyka prostytutek. Ankieta
zebrana wśród prostytutek warszawskich. Warszawa 1939. Biblioteka Wydziału
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Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie
(10), s. 126, 23 cm, opr. wyd. brosz.
40,Jedno z najdokładniejszych przedwojennych opracowań dotyczących prostytucji w Warszawie, napisane
przez Irenę Surmacką (1897-1983), pionierkę tego typu badań w Polsce. Autorka przeprowadziła szczegółowe wywiady dotyczące pochodzenia, rodziny, warunków życia, nałogów, itp., kobiet oddających się
nierządowi. Praca stanowiła dodatek do miesięcznika „Opiekun Społeczny” (nr 3/30), poświęconego
sprawie walki z prostytucją i chorobom wenerycznym. W tekście liczne tabele, wykresy. Zabrudzenia
oprawy, zażółcenie pap., poza tym stan dobry.

587. [Teatr Polski]. Teatr. Sezon 1918/19. Zeszyt I. Warszawa [1918]. Wydawnictwo
Teatru Polskiego w Warszawie, k. [2], s. 16, 22 cm, brosz.
40,Wydawnictwo Teatru Polskiego w Warszawie. Zawiera program sezonu oraz teksty poświęcone zagadnieniem teatralnym autorstwa m.in. Arnolda Szyfmana, Kornela Makuszyńskiego, Leona Schillera,
Aleksandra Zelwerowicza, Jana Lechonia. Zagniecenia, poza tym stan dobry.

588. Trubadur Warszawy. Kabaret artystyczny. Humor – Piosenki – Satyra – Monologi
– Deklamacje – Kuplety – Jednoaktówki. Wychodzi w każdy czwartek z nowym
programem. Tygodnik. Warszawa, nr 1-52, rok 1929; nr 1-52, rok 1930 (każdy
numer s. 8), 31 cm, opr. ppł.
300,Dwa współoprawne roczniki tygodnika „Trubadur Warszawy” (ukazującego się w latach 1926-1934,
będącego kontynuacją „Trubadura Polskiego”, a poprzednikiem „Do Re Mi”). Pismo ukazywało się
w Warszawie, pod redakcją Wacława Klimowicza, funkcję kierownika literackiego sprawowali: Roman
Jaxa-Kwiatkowski, Kazimierz Brzeski, Ludwik Szmaragd (autorzy tekstów popularnych ówcześnie piosenek). Każdy numer zawierał zdjęcie gwiazdy, teksty piosenek i skeczy oraz krótkie teksty humorystyczne. Publikowano także zapowiedzi występów, recenzje, adresy lokali, informacje ze świata rewii
i teatrzyków, m.in. wyniki głosowania czytelników na „Króla i Królowę rewij polskiej” – zostali nimi:
Hanka Ordonówna i Eugeniusz Bodo. Brak s. 3-6 w nr 30/1929 oraz nr 18/1930; liczne dopiski,
podkreślenia, fragmenty tekstu wycięte, naderwania i drobne ubytki pap.; uszkodzenia oprawy.

589. Ustawa Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Warszawa 1886. W Drukarni E. Burzyńskiego, Senatorska 28, s. 29, 17,5 cm, opr. wyd. broszur. 120,Blankiet drukowany w formie listu Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, zawierający statut towarzystwa, regulamin, zasady wstępowania, etc., z wpisanym odręcznie nazwiskiem Konstantego
Sienkiewicza, z informacją, że na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 1917 r. został przyjęty w poczet
członków. Z podpisami prezesa i członka komitetu. Stan dobry. Rzadkie.

590. Warszawa stolica Polski. Wydanie II. Warszawa 1949. Społeczny Fundusz
Odbudowy Stolicy, s. 184, [4], liczne ilustr. w tekście, 33,5 cm, opr. kart. wyd. 70,Książka będąca pamiątką z odbywającego się w Warszawie w auli Politechniki Warszawskiej I Ogólnopolskiego Kongresu Odbudowy Stolicy (22-23.VII.1949). Interesujący, bogaty materiał ilustracyjny,
ukazujący w historycznym ujęciu piękno stolicy. Okładkę projektował Mieczysław Jurgielewicz. Niewielkie przebarwienia okładek i zabrudzenia kilku stron, ogólnie stan bardzo dobry.

591. Warszawa wczoraj, dziś, jutro. Przewodnik i plan wystawy. Warszawa w liczbach.
Październik-grudzień. Warszawa 1938. Drukarnia Miejska, s. 44, [2], plany 2
(rozkł.), s. [6], VI, [2], 62, [2], 15 cm, oryg. okł. brosz.
60,Słowo wstępne prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego. Książka złożona z dwóch części – pierwsza
to przewodnik po wystawie „Warszawa wczoraj, dziś i jutro”, zorganizowanej w Muzeum Narodowym
jesienią 1938 r., prezentującej dotychczasowe osiągnięcia miasta i plany na przyszłość. Część druga
zatytułowana „Warszawa w liczbach”, przedstawia obraz statystyczny Warszawy. Drobne zabrudzenia,
poza tym stan dobry.
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592. [Warszawa]. Russie. Varsovie et environs. Paris [Paryż ok. 1900]. L. Boulanger,
s. 313-316, [16] (fot.), [14] (inseraty), 24 x 32 cm, oryg. okł. brosz.
150,Zeszyt francuskiego wydawnictwa poświęcony Warszawie i okolicom. Wydano w ramach serii składającej się z 40 zeszytów pt. „Album Uniwersalny”, obejmującej ważniejsze obiekty oraz krajobrazy
z wszystkich części świata. Niniejszy zeszyt zawiera 16 całostronicowych reprodukcji warszawskich
fotograﬁi wraz z krótkimi opisami. Wśród tablic m.in. Pałac Łazienkowski, Teatr na Wodzie i pomnik
króla Jana III Sobieskiego w Łazienkach, Plac Krasińskich, Zamek Królewski, pomnik Mikołaja Kopernika i pałac w Wilanowie. Zbrązowienia i naddarcia okł., wewnątrz stan dobry.

593. Hotel „Bristol”. Zespół trzech fotograﬁi. Warszawa, lata 80. XX w. Fot. Piotr
Kochański, ok. 16,0 x 24,5 cm.
120,Widok hotelu od strony ul. Karowej i Krakowskiego Przedmieścia po zamknięciu budynku po 1981 r.,
jeszcze przed rozpoczęciem generalnego remontu. Pieczęć autorska na odwrocie. Stan bardzo dobry.

594. [Ogród Zoologiczny]. Myśliwi zwiedzajcie i popierajcie warszawski Ogród
Zoologiczny. Zakładka do książki. B.m. Lata 30. XX w. b.w., s. [2], ilustr., 24 x
7 cm.
30,Reklama warszawskiego Ogrodu Zoologicznego z okresu, gdy dyrektorem placówki został Jan Żabiński
i zamieszkał wraz z rodziną w „Willi pod Zwariowaną Gwiazdą”. W latach okupacji w miejscu tym
znalazło schronienie wielu uciekinierów z warszawskiego getta. Stan dobry.

595. [Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie]. Dyplom ukończenia WSH w Warszawie przez Mariana Kumalskiego, dat. Warszawa 24 VI 1916 r. Autografy, pieczęć
szkoły. Karta, 37 x 46 cm.
100,Z odręcznymi podpisami prezesa rady nadzorczej Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych J. Przanowskiego (?) oraz dyrektora Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie Bolesława Miklaszewskiego
(1871-1941), późniejszego ministra i senatora w II RP. W dyplomie wzmiankowana praca absolwenta
poświęcona była warszawskim szyldom i witrynom, zachowana jest do dziś w bibliotece szkoły. Ślady
składania, poza tym stan dobry.

REGIONALIA POLSKIE I OBCE
596. Czarnowski Stanisław Jan. Jaskinie i schroniska na Górze Chełmowej na prawym brzegu Prądnika pod Ojcowem. Z kartą topograﬁczną, planami, przekrojami,
widokami i XVII tablicami fotodruków wykopalisk przeddziejowych. Warszawa-Kraków 1914. Wyd. S.J. Czarnowskiego i Sp., s. 25, [1], tabl. ilustr. 17, 24 cm,
opr. współcz. płsk.
60,Opis badań archeologicznych w jaskiniach doliny Prądnika pióra Stanisława Jana Czarnowskiego
(1847-1929) – archeologa, historyka, założyciela muzeów regionalnych w Miechowie i Ojcowie. Ilustrowany zdjęciami, mapami, przekrojami; na osobnych tablicach zdjęcia znalezionych podczas wykopalisk
narzędzi z krzemienia, kamienia, kości, żelaza oraz wyrobów glinianych. Stan dobry.

597. Dolina Prądnika. Pieskowa Skała, Ojców, Kraków. Ojców 1907. Nakład F. Sekuły – Skład główny w „Bazarze Ojcowskim”. Drukarnia Wł. Teodorczuka w Krakowie,
s. 32, 20 cm, brosz. wyd.
60,Bogato ilustrowany krótki informator dla turystów i kuracjuszy, zawierający m.in. opis atrakcji turystycznych, bazy noclegowej oraz oferty zakładu leczniczego „Goplana”. Przed kartą tyt. „Mapka Doliny
Ojcowa”. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia, stan dobry.
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602. Numer specjalny poświęcony Galicji.

612. Z dedykacją Alfreda Potockiego. 1933.
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631. A. Fiedler. Ryby śpiewają w Ukajali. 1946.

627. Ziemia. Rocznik. 1930.
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598. [Dolny Śląsk]. Schönes Schlesien. Breslau [Wrocław] ok. 1936. Gau-Verlag NS
Schlesien in Arbeitsgemeinschaft mit der Badenia in Karlsruhe, s. [48], ilustr., fot.,
34 cm, oryg. okł. brosz.
150,Album promujący turystykę na Dolnym Śląsku, z widokami Bolkowa, Cieplic, Duszników Zdroju, Głuchołaz, Góry św. Anny, Jedliny Zdroju, Karpacza, Kudowy Zdroju, Lądku Zdroju, Paczkowa, Sudetów,
Szklarskiej Poręby, Szczawna Zdroju, Świeradowa Zdroju, Wrocławia i Zgorzelca. Okładka z tłoczonym
na licu herbem Śląska. Tekst równoległy w jęz.: niem., ang., pol. i szwedz. Brak 1 ilustracji z okł. oraz
jednej ilustracji z Wrocławia. Okładki minimalnie naderwane, poza tym stan dobry.

599. Dylik Jan. Łódź i okolice. Przewodnik geograﬁczny. 2 plany, 87 fotograﬁj i rysunków w tekście oraz plan Łodzi i mapa okolic poza tekstem. Łódź 1939. Nakładem
Zarządu Miejskiego. Drukarnia R. Tylko, s. 245, plany 2 (kolor., rozkł.), panorama 1
(rozkł.), plan Łodzi (rozkł.), mapa okolic Łodzi (rozkł.), ilustr. w tekście 87, 17,5 cm,
opr. wyd. ppł.
300,Najcenniejszy, bogato ilustrowany przedwojenny przewodnik po Łodzi stanowiący jednocześnie zwięzłą
monograﬁę miasta. Przewodnik ozdobiony 87 ilustracjami i mapkami w tekście, barwnym rozkładanym
„Planem wojewódzkiego miasta Łodzi” (61 x 71 cm), barwną rozkładaną mapą okolic Łodzi (50 x
44 cm), rozkładaną panoramą miasta oraz dwoma kolorowymi planami śródmieścia Łodzi (części
północnej i południowej). Projekt okładki i rysunki w tekście wykonał Wacław Kamiński. Okładka nieco
zaplamiona, plan miasta z przetarciami i naddarciami na złożeniach, poza tym stan dobry. Rzadkie
z kompletem map i planów!

600. [Foldery turystyczne]. Białowieża – Nationalpark – Poland. Warszawa 1937,
s. [8], fot., ilustr., mapki, 22 x 10 cm, oryg. okł. brosz., oraz:
Lwów – Pologne. [Warszawa ok. 1937], s. [16], fot., plan, 17 x 12 cm, oryg. okł.
brosz., oraz:
Łowicz – Poland. [Warszawa] 1937, s. [8], fot., 21 x 10 cm, oryg. okł. brosz., oraz:
[Tatry] – Les Tatra Pologne. Varsovie [Warszawa] 1937, s. [12], fot., mapka, 21 x
10 cm, oryg. okł. brosz. oraz:
Tatry: widok od północy; rys. Tadeusz Zwoliński. Kraków 1936. Wydawnictwo Ligi
Popierania Turystyki, mapa na arkuszu 32 x 83 cm (barwna, złożona) + tekst i fot.,
22 cm, na arkuszu rozkładanym (32 x 83 cm), oraz:
Warsaw. Poland. [Warszawa] 1937, s. [4], fot., plan, 21 x 10 cm, oryg. okł. brosz.,
oraz:
Wieliczka. Salines Célèbres Pologne. Warszawa 1937, s. [8], fot., ilustr., mapka,
21 x 10 cm, oryg. okł. brosz.
120,Zbiór siedmiu popularnych informatorów turystycznych w języku ang., franc. i pol. z lat 1936-1937,
wydanych przez Ligę Popierania Turystyki, Ministerstwo Komunikacji i Polskie Koleje Państwowe. Na
uwagę zasługuje informator tatrzański z rozkładaną barwną panoramą Tatr widzianych od strony
północnej, autorstwa Tadeusza Zwolińskiego (1893-1955), kartografa i autora przewodników tatrzańskich. Stan dobry.

601. [Foldery tutystyczne]. Schnee und Sonne in Polen. Warschau (Warszawa) 1939,
s. [12], fot., ilustr., 20 x 20 cm, oryg. okł. brosz., oraz:
[Kasprowy Wierch] – Polen: Hohe Tatra. Die Seilschwebebahn auf den Kasprowy.
[B.m. ok. 1937 b.w.], s. [4], fot., oryg. okł. brosz., oraz:
[Kraków] – Cracovie; [oprac.] W. Hryniewicz, M. Różański. [B.m. 193?], s. [8],
plan, 22 x 13 cm, arkusz wyd. złoż., oraz:
[Kraków] – Cracovie. Tatry. Pieniny. Pologne. [oprac. St. Faecher; projekt okł. St.
Osiecki]. [Kraków ok. 1936], s. [16], fot., ilustr., 22 x 21 cm, oryg. okł. brosz., oraz:
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[Polska zimą] – L’hiver en Pologne. Kraków [193?], k. [1] (rozkładana), fot., ilustr.,
20 x 12 cm, oraz:
[Polska] – Polen. [Warszawa po 1934]. Atelier „Mewa”. Mapa 58 x 43 cm (kolorowa, rozkładana), 23 x 15 cm, oryg. arkusz wyd., oraz:
[Polska] – Pèlerinage en Pologne. [Warszawa 1936], s. 24, fot., ilustr., 16 x 12 cm,
oryg. okł. brosz., oraz:
[Polska] – Poland; [okł. projekt. T. Piotrowski]. Warszawa 1937, s. 15, [1], fot.,
ilustr., mapki, 20 x 14 cm, oryg. kolor. okł. brosz., oraz:
[Polska] – Pologne; [okł. projekt. T. Piotrowski]. Warszawa 1937, s. [32], fot., ilustr.,
mapki, 20 x 14 cm, oryg. kolor. okł. brosz., oraz:
[Polska] – Poland; [oprac.] I.(rena) Kuczborska et T. Lipski. Kraków 1937. Mapa
41 x 38 cm (kolorowa, rozkładana), 21 x 14 cm, oryg. arkusz wyd., oraz:
Wilno. [B.m. 193?]. Hrsg. v. Verkehrsministerium, s. [8], ilustr., plan, 22 x 13 cm,
arkusz wyd. (rozkładany), oraz:
[Zakopane] – FIS Zakopane Polen: 11-19 Februar 1939. [Zakopane] 1939, s. [16],
fot., ilustr., mapka, 21 x 21 cm, oryg. okł. brosz.
300,Zbiór dwunastu popularnych informatorów turystycznych w języku ang., franc. i niem., propagujących
walory turystyczne Polski. Wydane w latach 1934-1939 przez Ligę Popierania Turystyki, Ministerstwo
Komunikacji i Polskie Koleje Państwowe, drukowane przeważnie w krakowskiej Drukarni Narodowej.
W przygotowywaniu niektórych z nich uczestniczyli znani polscy graﬁcy, jak Tadeusz Piotrowski z Koła
Artystów Graﬁków Reklamowych, Stanisław Osiecki oraz Edward Manteuﬀel-Szoege i Antoni Wajwód
(z Atelier „Mewa”). Szczególnie ciekawe rozwiązania plastyczne stanowi barwna mapa Polski
(o skali 1:4.500.000) autorstwa atelier „Mewa”. W zbliżony sposób przedstawiała Polskę mapa komunikacyjna w folderze angielskim autorstwa Ireny Kuczborskiej i T. Lipskiego. Innym przykładem jest
francuski informator odnoszący się do tzw. turystyki pielgrzymkowej. Kilka informatorów poświęcono
turystyce zimowej w Polsce, w tym nie tylko stolicy polskich Tatr, a także Krynicy, Rabce, Wiśle, Worochcie czy Zwardoniowi. Specjalnym rodzajem przewodnika jest przewodnik po Zakopanem w jęz. niem.
wydany z okazji mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (FIS), jakie odbyły się w lutym 1939 r.
Drobne przetarcia na krawędziach kilku złożonych folderów, poza tym stan większości bardzo dobry.

602. [Galicja]. Moderne Illustrierte Zeitung. Reise und Sport. Sonder-Nummer. Galizien.
Seine kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung. Red. S. Bergmann. Wien (Wiedeń), b.r. [1913]. K. [4], s. 160, VIII, 161-187, [20], 37 cm, opr. pł. ze złoc. 240,Bogato ilustrowany, starannie wydany numer specjalny pisma poświęcony Galicji i jej osiągnięciom
w gospodarce i kulturze. Na fotograﬁach najważniejsze postaci życia politycznego, naukowego i artystycznego. Wśród artykułów m.in. poświęcone zabytkom Krakowa (F. Kopera), kulturalnemu życiu
Lwowa, przemysłowi naftowemu w Karpatach, kurortom (Krynica, Sanatorium Dłuskiego w Zakopanem,
Truskawiec), myślistwu, taternictwu (Jerzy Żuławski). Na zakończenie informacje o ﬁrmach działających
w Galicji (np. browar Okocim, wytwórnia wódek Baczewskiego) oraz inseraty reklamowe. Brak 2 tabl.
il., poluzowanie bloku, drobne zabrudzenia i otarcia oprawy.

603. [Gdańsk]. Książka informacyjno-adresowa instytucji finansowych Polski
i W. M. Gdańska. Warszawa 1929/30. Wydawnictwo: P.I.K.A., Towarzystwo
Wydawnicze „Polskie Informacyjne Książki Adresowe”, s. 121, [5], 22,5 cm, opr.
wyd. brosz.
80,Wydanie I. Bogate źródło informacyjno-adresowe sfer bankowych, przemysłowych i kupieckich. Dołączone blankiety zamówień dzieła w formie kart pocztowych. Nieaktualne wpisy i pieczątki własnościowe. Stan dobry.

604. [Gdańsk]. Pniewski Władysław. Język polski w dawnych szkołach gdańskich.
Gdańsk 1938. Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, s. VIII, 240,
24 cm, oryg. okł. brosz.
60,-
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Monograﬁa poświęcona nauczaniu języka polskiego w szkołach gdańskich w epoce przedrozbiorowej, autorstwa Władysława Pniewskiego (1893-1940), publicysty, działacza oświatowego na Pomorzu
Gdańskim i Kaszubach, nauczyciela w gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Egzemplarz
nierozcięty i nieobcięty. Stan dobry.

605. [Gdańsk]. Świątecki Kazimierz. Rozwój Portu Gdańskiego. Toruń 1932. Skład
główny: Kasa Im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, Drukiem Zakładów
Graﬁcznych „Bibljoteka Polska”, s. XIV, 309, 24 cm, opr. wyd. brosz.
80,Praca przedstawia stan portu gdańskiego przed i po wojnie oraz analizuje przyczyny, które wpłynęły
na zasadnicze przemiany portu. Liczne tablice i tabele (w tym rozkład.), ilustrujące obrót z krajami
zamorskimi oraz przybliżone obliczenia ruchu towarowego w portach konkurencyjnych. Stan dobry.

606. Handbuch der Provinz Posen. Nachweisung der Behörden, Anstalten, Institute
und Vereine. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. Zweite Ausgabe abgeschlossen
nach dem Stande vom Dezember 1904. Posen (Poznań) 1905. Merzbach’sche
Buchdruckerei und Verlagsanstalt, s. XXVII, [1], 380, 23 cm, opr. wyd. pł. ze złoc.
i tłocz.
340,Księga informacyjna Wielkiego Księstwa Poznańskiego, uwzględniająca informacje na temat władz,
zakładów, instytucji i osób prywatnych, w części końcowej obszerny indeks osobowy. Na ostatnich
kilkudziesięciu kartach liczne ogłoszenia. Oprawa wydawnicza: płótno zielone, na licu tłoczone motywy
heraldyczne, brzegi kart barwione, przetarcia oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe. Niewielkie
przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

607. [Kraków]. Sprawa koncesyj szynkarskich w Radzie m. Krakowa. Kraków 1913.
Nakładem Polskiej Rady Katolickiej, s. 14, 22,5 cm, oryg. opr. brosz.
30,Broszura dotycząca walki z alkoholizmem w Krakowie na początku XX w. Zawiera sprawozdanie
z posiedzenia rady miasta w sprawie zamykania szynków w niedziele i święta oraz zmniejszenia
ilości koncesji. Znaczną część pozycji zajmuje mowa księdza Caputy o zgubnym wpływie alkoholu
na Polaków. Nieznaczne zabrudzenia, stan dobry.

608. Łepkowski Józef. Gniezno i Trzemeszno. Wiadomości zebrane przez autora.
Kraków 1863. Czcionkami drukarni „Czasu”, s. 45, 17,5 cm, oryg. okł. brosz.
40,Egzemplarz z księgozbioru Leonarda Lepszego (piecz.). L. Lepszy (1856-1937) – historyk sztuki
złotniczej, członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Rozprawa historyczna Józefa Łepkowskiego
(1862-1894) opisująca Gniezno i Trzemeszno pod kątem historii i zabytków. Naddarcia i odbarwienia
okładki, wewnątrz stan dobry.

609. Nałęcz-Gostomski Władysław. Dzieje i rozwój Wielkich Katowic jako ośrodka
górnośląskiego przemysłu i stolicy autonomicznego woj. śląskiego. Wydane
nakładem Magistratu W. Katowic. Katowice 1926. Wykonano w Drukarni Katolickiej, s. 252, tabl. ilustr. 18, mapa rozkł. 1, 23,5 cm, opr. wyd. pł. z tyt. i dekor.
na licu.
160,Praca dedykowana w druku prezydentowi Ignacemu Mościckiemu jako twórcy „największej w Państwie instytucji przemysłowej w Chorzowie na Górnym Śląsku”. Dzieło obejmuje rozwój historyczny
i gospodarczy miasta (pod zaborami oraz za czasów polskich) jako centralnego ośrodka przemysłu
górniczo-hutniczego. Opracowanie poparte licznymi wykazami i zestawieniami statystycznymi, które
wskazują m.in. na bezzasadność opinii niemieckich o rzekomym upadku przemysłu na Górnym
Śląsku pod rządami polskimi. Niewielkie przetarcia okładek, gdzieniegdzie rdzawe plamki. Stan dobry.

610. Ojców. Zakład Leczniczy „Goplana”. B.r. (ok. 1912). Zakł. Graf. B. Wierzbicki
i S-ka w Warszawie, s. 18, 20 cm, brosz. wyd.
60,-
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Reklama Zakładu Leczniczego „Goplana” – sanatorium wzniesionego w latach 80. XIX
w. przez właściciela Ojcowa hrabiego Ludwika Krasińskiego, kierowanego przez wybitnego lekarza-balneologa Stanisława Niedzielskiego. W tekście obok licznych zdjęć, schematu połączeń kolejowych, planu zakładu, liczne informacje o środkach leczniczych, kuchni dietetycznej, gimnastyce.
Stan dobry.

611. Ossendowski F. Antoni. Puszcze polskie. Poznań [1936]. Wydawnictwo Polskie
R. Wegnera, s. 234, [6], mapka (dwustronicowa) i liczne ilustr. w tekście, 21 cm,
opr. brosz. wyd., kolor. obwol.
120,Z serii „Cuda Polski” (t. 1-14, 1930-1939), opublikowanej przez wydawnictwo R. Wegnera, w starannej
szacie typograﬁcznej i z bogatym materiałem ilustracyjnym. Dzieło zawiera szczegółowe opisy Puszczy
Białowieskiej, Świsłockiej, Błudowskiej, Augustowskiej, Knyszyńskiej, Zielonej i Białej. Poza opisaniem
urzekającej przyrody naszych puszcz, autor poświęcił dużo miejsca ludności i jej zmaganiom o zachowanie polskości („uosobionej w cichych dworkach i chatkach ludzi pracowitych i niezłomnych jak
stare rozłożyste dęby puszczańskie”). Ferdynand Antoni Ossendowski (1878-1945), pisarz, dziennikarz,
podróżnik, działacz polityczny, naukowy i społeczny, autor m.in. utworu „Lenin”, powszechnie znany
ze swojej antykomunistycznej postawy. Okładka wielobarwna wg obrazu Kazimierza Sichulskiego.
Niewielkie zabrudzenia i minimalny ubytek grzbietu. Stan dobry.

612. Piotrowski Józef. Zamek w Łańcucie. Zwięzły opis dziejów i zbiorów. 107 ilustracyj. Lwów 1933. B.w., s. 95, [3], tabl. ilustr. ze 108 ﬁg., 23 cm, opr. płsk, zach. okł.
brosz. wyd.
300,Dedykacja odręczna Alfreda Potockiego (1886-1958), czwartego (i ostatniego) ordynata łańcuckiego. Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok). Krótka monograﬁa Łańcuta
odzwierciedlająca historię, stan obecny zamku i jego zbiorów. Nowe wyklejki, ślady zalania, kilka kart
z uzupełnionymi papierem brzegami marginesów.

613. [Polska południowo-wschodnia]. Przewodnik po Polsce w 4 tomach. T. 2: Polska
południowo-wschodnia; red. Stanisław Lenartowicz. Warszawa 1937. Związek
Polskich Towarzystw Turystycznych, s. LXI, 540, map 19, planów 8 (rozkł.), mapa
(rozkł.), 15,5 cm, opr. pł. wyd. z tyt. na licu i grzbiecie.
300,Tom drugi z dwóch, jakie się ukazały (mimo 4 wymienionych w tytule – nie zrealizowano całości
wydawnictwa z powodu wybuchu wojny). Obejmuje ziemie głównie Kresów Południowo-Wschodnich,
zawiera plany miast (Jarosław, Lublin, Lwów, Łuck, Przemyśl, Stanisławów, Tarnopol i Zamość) oraz
mapy poszczególnych obszarów i regionów. Sześć map obszarów Karpat Wschodnich (Beskid
Huculski, Czarnohora i Gorgany). Mapa Polski pd.-wsch. luzem w kieszonce, 63 x 56 cm. Wszystkie
mapy wykonane przez Wojskowy Instytut Geograﬁczny. Niewielkie przetarcia okładek, naddarcia planów, poza tym stan bardzo dobry.

614. [Polski Bałtyk]. The Polish Sea-Shore; Polish State Steamship Co. Warsaw
[Warszawa] 1929. Przemysł i Handel, s. [47], ilustr., 24 cm, oryg. okł. brosz. 40,Pieczęć Komisarjatu Rządu m.st. Warszawy. Informator w języku angielskim o polskim wybrzeżu.
Wydawnictwo propagandowe opracowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska” w Gdyni, dotyczące rozwoju handlu morskiego odrodzonej Rzeczypospolitej. Zawiera inseraty reklamowe
gdyńskich instytucji, fotograﬁe polskiego wybrzeża (m.in. Gdynia i jej port, Hel i Puck). Papier kredowy.
Pieczątki biblioteczne, drobne przybrudzenia okł., poza tym stan bardzo dobry.

615. [Radom]. Ustawa Towarzystwa Rolniczego Radomskiego. Radom 1905. Druk
Józefa Grodzickiego, s. 41, 20,5 cm, oryg. okł. brosz.
30,Tekst równoległy po polsku i rosyjsku. Statut Towarzystwa Rolniczego Radomskiego. Zaplamienia
i spłowienia okł., poza tym stan dobry.
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616. Rosłoniec Stanisław. Przybyszew, osada w pow. grójeckim. Warszawa 1933.
Nakł. Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach,
s. VIII, 260, tabl. ilustr. 2, tabele rozkł. 2, 24 cm., opr. brosz.
50,Monograﬁa naukowa wsi (do 1864 r. miasta) Przybyszew, zajmująca się nie tylko jej gospodarką, lecz
także dziejami, stosunkami społecznymi i charakterystyką etnograﬁczną. Stan dobry.

617. Sienkiewicz Antoni. Moja podróż bez pieniędzy na rowerze dookoła Polski.
Warszawa 1927. Nakład Wydawnictwa „Czaty”, s. 31, [1], 21,5 cm, bez opr. 30,Opis budżetowej wyprawy kolarskiej dookoła przedwojennej Polski. Ciekawa gawęda krajoznawcza.
Stan dobry.

618. Sujkowski Antoni. Geograﬁa ziem dawnej Polski. Z 204 ilustracjami i 48 mapami.
Wydanie drugie. Warszawa (i in.) 1921. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie,
s. VIII, 420, mapy i wykresy rozkł., ilustr. w tekście, 30 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.,
zachowana oryg. okł. brosz.
150,Na wstępie krótka analiza nowego podziału granic w Europie (zgodnie z którym „wola Europy zachodniej w jakiemś niepojętem zaślepieniu tak dalece opiekowała się Niemcami, że rdzenne ziemie
mazurskie i śląskie oddała na próbę głosowania”). W części ogólnej – ziemie, rzeki, przyroda, a także
kultura polska. W części szczegółowej – opis Śląska, Pomorza Gdańskiego, Wielkopolski i Mazowsza, Pojezierza Prusko-Mazowieckiego, Małopolski, Podola, Wołynia, Ukrainy oraz Litwy. Niewielkie
przetarcia oprawy, nieaktualne wpisy własnościowe, poza tym stan dobry.

619. [Szczawnica]. Ściborowski Władysław. Wiadomość o rozbiorze chemicznym
wody ze zdroju Jana w Szczawnicy świeżo dokonanym przez prof. Juliana
Schramma. Kraków 1893. W Drukarni „Czasu” Fr. Kulczyckiego i Spółki, s. 7,
18,5 cm, brosz.
40,Broszura wydana przez Zakład Zdrojowy w Szczawnicy. Zawiera informacje o składzie mineralnym
wody ze źródła odkrytego w 1869 r. Drobne zagniecenia. Stan dobry.

620. [Śląsk]. Bethusy-Huc Valeska. Aus den Chroniken Schlesischer Städte. Kattowitz
(Katowice) 1911. Verlag von Gebrüder Böhm, s. [4], 180, [4], 21,5 cm, oryg. opr.
wyd.
90,Obrazki historyczne poświęcone śląskim miastom, napisane przez Valeskę hrabinę Bethusy-Huc (18491926), niemiecką pisarkę, która znaczną część swej twórczości poświęciła rodzinnemu Śląskowi. Każdy
ze szkiców otwiera widok i herb omawianego miasta. Opr.: pł., na przednim licu ilustracja, brzegi
k. barw. Naddarcie jednej ze stron. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

621. [Śląsk]. Hein Alfred. Müller-Rüdersdorf Wilhem. Oberschlesien. Heimatbuch
[...] Leipzig (Lipsk) 1926. Friedrich Brandstetter, s. X, [2], 319, [1], mapa 1 (rozkł.),
tabl. ilustr. 11, ilustr. w tekście, 21 cm, oryg. opr. wyd., pł.
70,Zbiorowe wydawnictwo o Górnym Śląsku. Zawiera szkice poświęcone historii, gospodarce, kulturze,
geograﬁi i etnograﬁi. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Niewielki ubytek pł., drobne zabrudzenia,
poza tym stan bardzo dobry.

622. [Tarnów]. Simche Zdzisław. Plan krajobrazowy Tarnowa. Tarnów 1931. Nakładem
autora, plan 74 x 53,5 cm (kolorowy, rozkł.), s. 8, 24 cm, oryg. okł. brosz. 120,Skala 1:5000. Wielobarwny plan krajobrazowy Tarnowa. Stanowi osobną odbitkę planu dołączonego
do monograﬁi miasta wydanej przez Simchego w 1930 r. Skorowidz miejscowy do planu. Zagniecenia
okł. i stron, stan planu bardzo dobry.
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623. Weinfeld Ignacy, Szturm de Sztrem Edward, Piekałkiewicz Jan. Atlas statystyczny Polski. Warszawa-Bydgoszcz 1925. Instytut Wydawniczy „Biblioteka
Polska”, s. 60, 26,5 cm, brosz. wyd.
40,Zbiór podstawowych informacji dotyczących Rzeczpospolitej początku lat 20. XX w., m.in. zaludnienie, narodowość i wyznanie, szkolnictwo, rolnictwo, przemysł, podatki, budżet państwa. Nieznaczne
uszkodzenia okładki, zażółcenie pap., poza tym stan dobry.

624. Wisła: miesięcznik geograﬁczno-etnograﬁczny. Tom XVII, zeszyty I-III. [Warszawa] 1903. S. 400, nlb. 2, 23,5 cm, opr. pł.
180,Półrocznik (zeszyty: styczeń-luty, marzec-kwiecień, maj-czerwiec) pisma redagowanego przez Artura
Gruszeckiego. Zawiera m.in: „O pochodzeniu maku i jego nazwisk” (Erazm Majewski), „Brodnica
w XVIII wieku” (A. Chudziński), „Apokryfy Judaistyczno-Chrześcijańskie” (Ignacy Radliński), przegląd
zagranicznej prasy etnograﬁcznej. Ślady zalania, zaplamienia, kilka kart luźnych, nieaktualna pieczątka
własnościowa.

625. Wójcicka Michalina. Roślinność dawnej Puszczy Knyszyńskiej. Kraków 1937. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Skład główny w księgarniach Gebethnera
i Wolfa, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 48, tablic ilustr. X, 24 cm, oryg.
opr. brosz.
30,Praca przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w latach 1933 i 1934-1936 na terenie 6000 ha
w nadleśnictwie Czarna Wieś. Zawiera systematyczny spis roślin oraz 10 ilustrowanych tablic z opisami. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Blok nierozcięty. Okładka przebarwiona i naddarta, poza
tym stan dobry.

626. [Wrocław]. Breslau. [Wrocław ok. 1890]. N. Raschkow: Papierhandlung. Photograph Institut u. Kunstverlag, k. [18] (fotolitograﬁe), 8,0 x 12,5 cm, leporello, opr.
pł. wyd. tłocz.
180,Album widoków Wrocławia z końca XIX w. (m.in. Belweder, Dworzec Centralny, katedra, kościoły św.
Elżbiety i Marii Magdaleny, Nowa Giełda, Nowa Synagoga (zniszczona w 1938 r.), Pałac Królewski,
Ratusz, Sąd Okręgowy, Teatr Lobego, Teatr Miejski, uniwersytet oraz kilka starych ulic miejskich).
Wydawnictwo reklamowe wrocławskiego przedsiębiorcy handlu papierem oraz fotografa, obdarzonego
m.in. zaszczytnym tytułem nadwornego fotografa książąt pruskich i heskich. Oprawa płótno czerwone
tłoczone częściowo złotem na licu. Drobne otarcia opr., wewnątrz ślad po wyrwaniu karty z objaśnieniami, poza tym stan bardzo dobry.

627. Ziemia. Organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. R. 15 (1930), nr 1-22, 24. Warszawa 1930. PTK, s. VII, [1], 472,
493-512, liczne ilustr. w tekście, 28,5 cm, opr. pł.
180,Rocznik wydawanego w latach 1910-1950 (z przerwami) czasopisma krajoznawczego, zawierającego
artykuły z dziedziny archeologii, etnograﬁi, sztuki, ochrony zabytków sztuki, muzealnictwa (na początku
jako dwutygodnik, później miesięcznik, patrz poz. następna). W tomie m.in.: „Wilk i wilkołactwo”; „Moda
i wieś góralska”; „Ochrona przyrody w Polsce”; sprawozdania z objazdu muzeów regionalnych PTK.
Brak numeru 23. Zachowane oryg. okł. poszczególnych numerów. Stan bardzo dobry.

628. Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy, R. XXVII-XXVIII (1937-1938),
nr 1-12, 1-12. Warszawa 1937-38. PTK, s. 6, [2], 292; [8], 326, liczne ilustr.
w tekście, 29,5 cm, opr. ppł.
260,Dwa roczniki czasopisma krajoznawczego. W tomach m.in.: „Krzemionki opatowskie. Pomnik górnictwa
pierwotnego, prehistorii i przyrody nieożywionej”; cykle poświęcone Sandomierzowi, Łuckowi, Chojnicom i ich okolicom; Śląskowi Cieszyńskiemu. Opr.: brązowe ppł., na licach pap. marm. Stan dobry.
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629. Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy, R. XXVIII (1938), nr 1-12.
Warszawa 1938. PTK, s. 326, liczne ilustr. w tekście, 31 cm, opr. pł.
180,Rocznik czasopisma krajoznawczego. W tomie m.in.: „Zabawy sobótkowe na ziemi sądeckiej”; „O najstarszej drodze z Wilna do Trok”; artykuły dotyczące Warszawy, teksty poświęcone terenom Czechosłowacji zajętym przez Polskę w 1938r. (Śląsk Cieszyński, Tatry Jaworzyńskie). Opr.: pł. naturalne.
Zachowane oryg. okł. poszczególnych numerów. Stan bardzo dobry.

630. Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy, R. XXIX (1939), nr 1-7. Warszawa
1939. PTK, s. 231, liczne ilustr. w tekście, 31 cm, opr. pł.
180,Ostatni przedwojenny rocznik czasopisma krajoznawczego. W tomie m.in.: teksty poświęcone Tatrom
Jaworzyńskim, Orawie, Sandomierzowi, zamkowi w Tarłowie, Lublinowi. Zachowane oryg. okł. poszczególnych numerów. Jeden z numerów z niewielkim śladem zawilgocenia. Stan dobry.

-----------------------631. Fiedler Arkady. Ryby śpiewają w Ukajali. Warszawa 1946. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, s. 214, [3], ilustr., 22 cm, oryg. okł. brosz.
60,Wkładka z odręczną dedykacją autora. Jedna z najbardziej poczytnych książek podróżniczych
w dorobku Arkadego Fiedlera (1894-1985), podróżnika, przyrodnika, reportażysty, autora książek dla
dzieci i młodzieży. Owoc podróży do Amazonii odbytej w 1933 r. Dedykacja dla Jerzego Lessmana,
dziennikarza związanego z „Przekrojem”. Drobne zagniecenia krawędzi okł.

632. Na szerokim świecie. Rok IX, nr 1-52. Warszawa, Wilno, Kraków, Poznań 1938.
Wydawca Marian Dąbrowski, s. ok. 800, liczne fot. i ilustr. w tekście, 40 cm, opr.
ppł. z szyldzikiem.
180,Polskie czasopismo społeczno-kulturalne pod redakcją Mariana Dąbrowskiego. Rocznik tygodnika
z 1938 r., każdy numer po około 15 stron. Gazeta zawiera informacje dotyczące ówczesnych zdarzeń,
powieści w odcinkach, karykatury polityczne oraz bogaty dział rozrywki. W latach 30. tygodnik zamieszczał ilustrowane relacje z podróży Kazimierza Nowaka po Afryce. Zachowane okładki broszurowe.
Liczne ilustracje i reklamy. Lekko podniszczone okładki.

633. [Niemcy]. Michelin Führer Deutschland 1913. B.m. [1913]. Michelin, k. [1], s. 633,
XLVI, K1-K21 (mapy kolorowe), inseraty, strony na notatki, liczne plany w tekście,
19,5 cm, oryg. opr. wyd., pł.
120,Czwarte wydanie niemieckojęzycznej wersji samochodowego przewodnika po Niemczech opracowanego w słynnej serii wydawanej przez ﬁrmę Michelin. Zawiera plany miast, wykazy najważniejszych
obiektów, hoteli itp. Drobne otarcia, stan dobry.

634. Ostaszewski-Barański Kazimierz. Z nad Drawy, Sawy i Soczy. Lwów 1903.
Z drukarni M. Schmitta i Spółki, s. VIII, 207, [1], 22 cm, oprawa ppł., zach. oryg.
okł. brosz.
60,Autograf autora. Pełne odniesień literackich, historycznych i politycznych wspomnienia z podróży po
Austrii i Słowenii polskiego dziennikarza i literata Kazimierza Ostaszewskiego-Barańskiego (1862-1913).
Książka dedykowana publicyście i działaczowi politycznemu – Mieczysławowi Schmittowi. Przetarcia
i zabrudzenia oprawy, charakterystyczne zaplamienia w tekście.
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635. Bartynowski Władysław. Krótkie wspomnienie o życiu i pracach artystycznych
Jana Lewickiego. Poznań 1880. Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, s. 20, 24 cm, oryg. okł. brosz.
40,Krótka biograﬁa i charakterystyka twórczości Jana Nepomucena Lewickiego (1795-1871) – rytownika,
litografa, rysownika, malarza. Do najsłynniejszych prac artysty należą litograﬁe wykonane do dzieła Leona Zienkowicza „Les costumes du peuple polonais”, miedzioryty do „Album Polonais” oraz miedzioryty
do „Pamiętników Jana Chryzostoma Paska”. Obszerny wykaz prac graﬁcznych Jana Lewickiego,
łącznie z 50 drzeworytami zamieszczonymi na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Naderwania okładki,
postrzępione krawędzie stron, stan ogólny dobry.

636. Batowski Zygmunt. Norblin. Lwów [1911]. Wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie, k. [2], s. 219, tabl. ilustr. [22], liczne ilustracje
w tekście, 25 cm, opr. oryg. wydawnicza, pł.
180,Monograﬁa poświęcona Janowi Piotrowi Norblinowi, autorstwa Zygmunta Batowskiego (1876-1944),
historyka sztuki i muzeologa, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, zamordowanego przez hitlerowców
1 września 1944 r. Tekstowi towarzyszy 148 ilustracji. Opr. wydawnicza z tłocz. na grzbiecie i przednim licu, wypełnianymi bielą i złotem. Niewielkie przetarcia i zabrudzenia okładek, nieaktualne wpisy
własnościowe, kilkanaście stron z postrzępieniami i ubytkami dolnego marginesu.

637. Binski Paul. Panayotova Stella. The Cambridge Illuminations. Ten centuries of
book production in the medieval West. Cambridge 2005. Harvey Miller Publishers,
s. 415, 28 cm, opr. wyd. karton.
120,Publikacja towarzysząca wystawie „The Cambridge Illuminations”, mającej miejsce w 2005 r. w Muzeum
Fitzwilliam oraz Bibliotece Uniwersytetu w Cambridge, pod redakcją Paula Binskiego, profesora historii
sztuki średniowiecznej Uniwersytetu Cambridge oraz Stelli Panayotovej, kuratora działu rękopisów
Muzeum Fitzwilliam. Bogato ilustrowany barwnymi zdjęciami katalog wystawy książki średniowiecznej
z całej Europy, od Hiszpanii po Polskę, od Anglii po Włochy, z podziałem na różne rodzaje rękopisów
(religijne, prywatne, naukowe). Stan dobry.

638. Brückner Aleksander. Dzieje kultury polskiej w dobie porozbiorowej 1795-1914.
Kraków – Warszawa 1946. Wydawnictwo F. Pieczątkowski i Ska, Druk W. L. Anczyc i sp. w Krakowie, s. [2], 639, 22,5 cm, opr. wyd. pł. z tyt. i ilustr. na licu
i grzbiecie.
120,Ostatni, wydany po przerwie wojennej, z wielkim trudem (cenzura szczególnie pilnowała sposobu
przedstawiania stosunków polsko-rosyjskich), czwarty tom dzieła Aleksandra Brücknera, w którym
omówiony został stan i rozwój kierunków w literaturze i sztuce, operze i teatrze, nauce, po utracie
niepodległości. Nieaktualne pieczątki i ekslibrisy własnościowe. Stan bardzo dobry.
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652. K. Kobro. W. Strzemiński. Katalog. 1957.

640. L. Chwistek. Granice nauki. 1935.

659. Projekt. 1960.

643. Katalog wystawy fotograﬁcznej. 1939.

WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIFILSTWO. SZTUKA

161

639. Cazelles Raymond. Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Préface de Umberto Eco. Tournai 2003. La Renaissance du Livre, s. 240, 31,5 cm, opr. wyd.
karton.
120,Bogato ilustrowana praca poświęcona jednemu z najsłynniejszych dzieł malarskich gotyku międzynarodowego – „Bardzo bogatym godzinkom księcia de Berry” (dzieło powstałe około 1410 r. znajduje
się obecnie w Muzeum w Chantilly). Ozdobą książki są wysokiej klasy, barwne fotograﬁe ukazujące
detale miniatur towarzyszących modlitwom, a przede wszystkim słynne przedstawienia 12 miesięcy.
Stan bardzo dobry.

640. Chwistek Leon. Granice nauki. Zarys logiki i metodologji nauk ścisłych. Lwów-Warszawa [1935]. Zakłady Graﬁczne Ski Akc. Książnica-Atlas we Lwowie,
s. XXIV, 264, 23,5 cm, opr. wyd. brosz.
100,Praca Leona Chwistka (1884-1944) – prozaika, ﬁlozofa, malarza, historyka sztuki, członka i głównego
teoretyka grupy Formistów, współredaktora czasopisma „Formiści”. Nierozcięty i nieobcięty blok. Ubytki
pap. okładki, grzbiet reperowany, poza tym stan dobry.

641. Dobrowolski Tadeusz. Nowoczesne malarstwo polskie. T. 1-3 (w 3 wol.). Wrocław-Kraków 1957. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 459, [1], tabl. ilustr. 8 (kolor.),
ilustr. w tekście 361; 451, [1], tabl. ilustr. 8 (kolor.), ilustr. w tekście 301; 503,
[1], tabl. lustr. 8 (kolor.), ilustr. w tekście 258; 29,5 cm, opr. płsk ze złoc.
800,Historia malarstwa polskiego w latach 1764-1939. Dzieło życia Tadeusza Dobrowolskiego (1899-1984)
– historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Liczne ilustracje, czarno-białe i kolorowe, dokumentujące dzieła wybitnych polskich artystów.
Efektowna oprawa: półskórek czerwony, grzbiety podzielone na siedem pól, w dwóch polach złocona
tytulatura i numeracja tomu, w pozostałych kwiatowe ozdobniki, płótno oprawy żakardowe, brzegi kart
marmurkowane i barwione, zachowane przednie okładki broszurowe, całość w futerale ochronnym.
Ekslibris, stan bardzo dobry. Ładny komplet.

642. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław-Warszawa-Kraków 1971. Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, s. XXII, szpalt 2874, [1], errata, liczne tabl. i ilustr.
w tekście, 25,5 cm, opr. współcz. skóra obciągnięta na deskach ze ślepymi
tłocz.
400,Pierwsza w literaturze polskiej publikacja obejmująca całokształt wiedzy ze wszystkich dziedzin dotyczących książki jako dzieła sztuki rękopiśmiennej i poligraﬁcznej oraz przedmiotu czytelnictwa, kolekcjonerstwa i handlu. Zawiera ponad 6000 haseł rzeczowych, biograﬁcznych, geograﬁcznych i topograﬁcznych. Efektowna oprawa współczesna wzorowana na oprawach renesansowych: skóra
obciągnięta na deskach, na grzbiecie i obu okładkach bogate tłoczenia wykonane na ślepo, papier
wyklejek marmurkowany. Na kilku kartach niewielkie zaplamienia i zagniecenia, poza tym stan dobry.
Efektowny egzemplarz.

643. L’exposition d’art photographique en Pologne. Catalogue. Warszawa, b.r.
(1939), s. 16, tabl. il. 10, 23,5 cm, opr. wyd. brosz.
40,Obszerny katalog wystawy polskich artystów fotograﬁków. Obejmuje spis 431 prac takich artystów,
jak: Jan Bułhak, Zoﬁa Chomętowska, Edward Hartwig, Henryk Hermanowicz, Stefan Plater-Zyberk,
Włodzimierz Puchalski, Tadeusz Przypkowski, Tadeusz Wański. Na tablicach reprodukcje 20 fotograﬁi.
Całość poprzedzona wstępem w języku francuskim Tadeusza Cypriana (1898-1979), profesora prawa
i fotograﬁka, członka Fotoklubu Polskiego. Stan dobry.

644. Gawiński Antoni. Józef Buchbinder, polski malarz religijny (1839-1909). Warszawa 1910. Nakładem Stefana Dziewulskiego, s. 112, tabl. ilustr. 1 (kolor.), ilustr.
w tekście 42 (w tym całostronicowe), 26,5 cm, opr. z epoki ppł. z szyldzikiem
i złoc., zach. oryg. okł. brosz.
50,-
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Ilustrowana biograﬁa i charakterystyka twórczości Józefa Buchbindera, malarza pochodzenia żydowskiego, wykształconego m.in. w warszawskiej SSP oraz w Akademii św. Łukasza w Rzymie. Artysta,
działający pod wpływem mistycyzmu, tworzył głównie obrazy religijne, silnie osadzone w polskiej tradycji. Pracował m.in. dla Zamoyskich w Kozłówce oraz dla wielu polskich kościołów. Oprawa w stylu
zakładu Aleksandra Semkowicza. Stan bardzo dobry.

645. Gülden Josef. Rothke Edith. Opfermann Bernhard. Brandenburger Evangelistar. Leipzig (Lipsk) 1961. St. Benno Verlag, s. 80, 29,5 cm, opr. wyd. pł., zach.
oryg. obwol.
60,Praca poświęcona rękopisowi z XIII w., analizująca zarówno aspekty liturgiczne, jak i związane z historią
sztuki. Znaczącą część książki zajmują zdjęcia ukazujące tekst i zdobiące go miniatury. Stan dobry.

646. Hamel Christopher de. The Armagnac Breviary. Milan (Mediolan) 2006. Presse
A Canard, s. 111, 28,5 cm, opr. wyd. twarda.
60,Praca jednego z największych światowych znawców rękopisów średniowiecznych – Christophera de
Hamela, poświęcona brewiarzowi powstałemu około 1400 r. w Paryżu (jedynemu takiej klasy dziełu
znajdującemu się w rękach prywatnych). Znaczną część albumu zajmują barwne, wysokiej klasy
fotograﬁe ukazujące piękno średniowiecznych miniatur. Stan bardzo dobry.

647. Homolacs Karol. Podręcznik do introligatorskiego zdobnictwa stemplowego
z uwzględnieniem technik swobodnych jak: haft, ścienne malarstwo patronowe.
Kraków 1927. Nakładem Miejskiego Muzeum Przemysłowego imienia Dra Adrjana
Baranieckiego w Krakowie, s. 105, [2], 23 cm, opr. wyd. brosz.
80,Karol Homolacs (1874-1965) – malarz, teoretyk sztuki, w swoim podręczniku przedstawia stemplowe zdobnictwo introligatorskie opracowane na podstawie jego teoretycznych założeń. Zawiera XXVII
tablic i liczne ilustracje ukazujące przykłady prac autora. Podniszczony grzbiet, przebarwienia kart,
poza tym stan dobry.

648. [Katalog]. Oﬃcial Catalogue of the Polish Pavilion at the World’s Fair in New York
1939. Warsaw (Warszawa) 1939. Arkady, s. [4], 503, [1], tabl. ilustr. w ramach paginacji 115 (w tym 14 barwnych), 21 cm, opr. wyd. sklejka z tłocz. i złoc.
440,Oﬁcjalny katalog Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w roku 1939. Anglojęzyczna wersja jednego z najcenniejszych źródeł dokumentujących ekspozycję. Złożyło się na
nią 11 tysięcy obiektów, które po wybuchu wojny pozostały w USA. Podobny los spotkał większość
egzemplarzy katalogu. Przedstawia on wszechstronny obraz historii i kultury Polski oraz osiągnięć II
Rzeczypospolitej. Bogaty dział sztuki ze spisem wystawców, artystów i wykonawców. Opracowanie
graﬁczne Henryka Munda. Przebarwienia okładek, minimalne naderwania grzbietu, poza tym stan dobry.

649. [Katalog lwowski]. Bodek Leon. Katalog dzieł polskich, z dziedziny poezyi i nauki.
Rok 1911. Lwów 1911. L. Bodek, s. [4], 257, 22,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Katalog Księgarni i Antykwarni Leona Bodka we Lwowie przy ul. Ormiańskiej, lokal 3, wydany w sześćdziesiąta rocznicę założenia ﬁrmy. Leon vel Mandel Lejba Bodek (1856-1909), przedstawiciel rodu
lwowskich antykwariuszy, księgarzy i właścicieli składu papierów piśmienniczych. Niewielkie przebarwienia okładek, poza tym stan dobry.

650. [Katalog lwowski]. Katalog nakładowy i komisowy Księgarni i Składu Nut Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie 1868 – 1894. Lwów 1894. Nakładem Księgarni
Gubrynowicza i Schmidta, s. 144, liczne ilustr., tabl. reklamowa (rozkł.), 21,5 cm,
opr. ppł., zach. przednia oryg. okł. brosz.
80,Wydawnictwo powstało w 1868 r. we Lwowie. Jego właścicielami byli Władysław Gubrynowicz (18361914), uczestnik powstania styczniowego i członek Rady Miejskiej oraz przewodniczący Izby Handlowej
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i Władysław Schmidt (1840-1909). Bogato ilustrowany katalog zawierający pozycje o różnorodnej tematyce. Niewielkie przebarwienia okładki broszurowej, nieaktualne pieczęcie własnościowe. Stan dobry.

651. Knobloch Mieczysław. Metaloplastyka. Warszawa 1967. Wydawnictwo Przemysłu
Lekkiego i Spożywczego, s. 288, tabl. il. XLIV, 24 cm, opr. wyd. pł., obwol. 60,Wydanie 2 podręcznika, opiniowanego przez Stanisława Żaryna i Tadeusza Łopieńskiego. Praca
zawiera omówienie historycznego rozwoju metaloplastyki oraz technik obróbki metali i sposobów
wytwarzania różnego rodzaju artystycznych przedmiotów. W tekście wiele rysunków technicznych,
na tablicach zdjęcia wyrobów (m.in. H. Grunwalda, Wł. Miecznika, J. Panasiuka, T. Łopieńskiego).
Drobne uszkodzenia obwoluty, wpis własnościowy, poza tym stan bardzo dobry.

652. Kobro Katarzyna. Strzemiński Władysław. [Katalog wystawy]. Centralne Biuro
Wystaw Artystycznych. Związek Polskich Artystów Plastyków. Ośrodek Propagandy
Sztuki. Łódź, XII 1956 – I 1957. S. 67, tabl. il. 10, 23,5 cm, opr. wyd. brosz.
200,Katalog pierwszej powojennej wystawy prac Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, z tekstem
wstępnym J. Przybosia. Wspomnienie biograﬁczne S. Wegnera, fragmenty prac teoretycznych obojga
artystów, spis wystawionych prac, bibliograﬁa. Na tablicach zdjęcia prac artystów. Zabrudzenia okładki,
poza tym stan dobry.

653. Kozicki Władysław. Henryk Rodakowski. Z 8 tablicami i 151 rycinami w tekście.
Lwów 1937. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. VII, [3], 564, tabl. ilustr. 8, ilustr.
w tekście, 25 cm, opr. z epoki płsk ze złoc., zwięzy wypukłe.
460,Egzemplarz z księgozbioru Stanisława Ostoi-Chrostowskiego (ekslibris). Podstawowa do dziś
monograﬁa Henryka Rodakowskiego (1823-1894), wybitnego malarza polskiego, obejmująca biograﬁę
i dokładny opis dzieł artysty. Autor uszczegółowił życiorys Rodakowskiego, wydobywając informacje
zawarte w licznych materiałach pamiętnikarskich. Na końcu spis chronologiczny obrazów oraz indeks
imienny. Efektowna oprawa z epoki: brązowy półskórek, grzbiet podzielony zwięzami wypukłymi na
pięć pól, w drugim polu tytulatura. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

654. Macfall Haldane. Malarstwo francuskie. Z oryginału angielskiego przełożył Jan
Kasprowicz. Z 39 barwnemi tablicami (Historya malarstwa. Dzieło zbiorowe
z 300 barwnemi tablicami pod redakcją Tadeusza Piniego. Tom VI). Lwów [1913].
Nakładem własnym wydawnictwa. Z drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, s. XXI, 335, tabl. ilustr. 39 (kolor.), mapa 1, tabela 1 (rozkł.), 28,5 cm, opr.
późniejsza, pł.
150,Z księgozbiorów Julii Mękickiej, Stanisława Mękickiego i Bronisława Mierki (ekslibrisy, pieczątki).
Pięknie wydana, bogato ilustrowana historia malarstwa francuskiego od początku XVI w. do epoki
romantyzmu. Na tablicach barwne reprodukcje dzieł najwybitniejszych malarzy francuskich (m.in. Watteau, Chardin, Boucher, Fragonard, Vigée-Lebrun, David, Gérard, Ingres, Delacroix). Opr.: czerwone pł.,
na grzbiecie i licu złoc. Julia Mękicka (1899-1987), biblioﬁlka, numizmatyczka, kolekcjonerka medali,
monet i ekslibrisów, specjalistka i autorka wielu tekstów w dziedzinie znawstwa ekslibrisów. Stan dobry.

655. Majkowski Hilary. Dzieła malarskie Wyspiańskiego w zbiorach poznańskich.
Poznań 1932. Nakładem „Polskiej Gazety Introligatorskiej”, odbito w Rolniczej
Drukarni i Księgarni Nakładowej w Poznaniu, s. [30], 21,5 cm, opr. ze złoc.
inicjałem na licu.
100,Odręczna dedykacja autora książki dla Ignacego Kozłowskiego (poznańskiego introligatora, biblioﬁla
i kolekcjonera ekslibrisów), dat. „Poznań, 9.V.1932 r.”. Druk biblioﬁlski wydany z okazji 25 rocznicy
śmierci wielkiego malarza i pisarza. Wydano w nakładzie 130 egz., oferowany bez nr. Pozycja zawiera tekst Hilarego Majkowskiego (1896-1946), znanego poznańskiego publicysty i krytyka sztuki,
poświęcony dziełom Wyspiańskiego zgromadzonym w Wielkopolsce (w tym w zbiorach prywatnych,
głównie w Galerii Raczyńskich w Rogalinie). Późniejsza dedykacja dla redaktora Jerzego Lessman-
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na, dat. 20.IV.1979 r., ekslibris Janusza Markiewicza (sygnowany na klocku i ołówkiem). Pieczątka
własnościowa Ignacego Kozłowskiego, okładka brosz. zach., stan dobry.

656. Pearson David. English bookbinding styles 1450-1800. A Handbook. [London
– New Castle] 2005. The British Library and Oak Knoll Press, s. XII, 221, tabl.
ilustr 8 (kolorowe), liczne ilustr. w tekście, 28,5 cm, oryg. opr. wyd.
120,Bogato ilustrowane, uznane podręcznikowe kompendium wiedzy o angielskim introligatorstwie. Zawiera
informacje o materiałach i technikach introligatorskich, stylach, typach opraw, introligatorach i ich pozycji
na rynku książki. Ekslibris. Na tylnej wyklejce wpis właściciela. Stan bardzo dobry.

657. Piekarski Kazimierz. Przyczynki do dziejów polskiego exlibrisu. I-II. Kraków
1924. Drukarnia Narodowa, s. 13, [3], tabl. ilustr. 7, 30 cm, opr. współcz. skóropodobna.
70,Egzemplarz nr 27 z podpisem K. Piekarskiego. Wydano w nakładzie 120 numerowanych egzemplarzy, jako odbitkę z V zeszytu „Exlibrisu”. Zawiera: Exlibrisy Macieja Drzewieckiego; Exlibris Antoniego
Schneebergera. Stan bardzo dobry.

658. Porcher Jean. L’enluminure française. Paris (Paryż). 1959. Arts et Métiers
Graphiques, s. 275, 30 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. tyt. na licu, obwol.
90,Starannie wydana praca poświęcona sztuce iluminacji książki w średniowiecznej Francji, pióra Jeana
Porchera (1892-1966), historyka i kustosza francuskiej Biblioteki Narodowej. Na 90 tablicach wklejone
barwne reprodukcje kart z rękopisów romańskich i gotyckich. Na karcie tyt. pieczątka z łacińską sentencją „Deus mirabilis, fortuna variabilis” (Bóg czyni cuda, a los jest zmienny). Dołączono wizytówkę
Henri’ego Ehreta (attaché kulturalnego ambasady Francji w Warszawie) oraz kartonowy futerał. Stan
bardzo dobry.

659. Projekt. Dwumiesięcznik. Red. naczelny: Jerzy Hryniewiecki. Nr 1-2 (19). Warszawa 1960. Wydawnictwo Arkady, s. 48, 33 cm, opr. wyd. brosz.
30,Numer pisma „Projekt” (wówczas dwumiesięcznika), ukazującego się w latach 1956-1997, pod redakcją
Jerzego Hryniewieckiego (1908-1889), wybitnego architekta, prezesa SARP, profesora Politechniki
Warszawskiej. Pismo, poświęcone wzornictwu przemysłowemu, pełniło przez wiele lat bardzo ważną
rolę w rozwoju polskiego designu. W numerze m.in. bogato ilustrowane artykuły o Józeﬁe Mroszczaku,
o ceramice artystycznej, o rzeźbach Henry Moore’a, o polskich opakowaniach płyt, o nowych wnętrzach
sklepowych, o polskim plakacie. Stan dobry.

660. Scripturaria. El llibre i el document al llarg de la història. Exposició amb motiu del
XXII Congrés de l’Associació Internacional de Biblioﬁlia. Barcelona 2001. Museu
Diocesà de Barcelona, ediﬁci de la Pia Almoina, s. 127, 28,5 cm, opr. wyd. pł.,
obwol.
50,Tekst równolegle po katalońsku, hiszpańsku, angielsku i francusku. Publikacja towarzysząca XXII
Kongresowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Biblioﬁlów w Barcelonie jesienią 2001 r., wydana
w nakładzie 700 egzemplarzy, oferowany nosi nr 585. Bogato ilustrowana barwnymi fotograﬁami historia
książki – od starożytnych papirusów po książki elektroniczne. Stan bardzo dobry.

661. Semkowicz Aleksander. Introligatorstwo. Z krótkim zarysem historii zdobnictwa
opraw i 89 rycinami w tekście. Kraków 1948. Wiedza – Zawód – Kultura. T. Zapiór
i Ska, s. 190, [2], 21,5 cm, oryg. okł. brosz.
60,Dedykacja autora dla Wandy Dreckiej (1904-1993), ekslibris. Pierwszy i najważniejszy w literaturze
polskiej całościowy podręcznik introligatorstwa, opracowany przez Aleksandra Semkowicza (1885-1954)
– jednego z najwybitniejszych introligatorów polskich. Autor szczegółowo omawia wszystkie kwestie
związane z oprawą książek – materiały, narzędzia, przyrządy i maszyny, charakteryzuje najważniejsze
typy opraw: nakładowe, płócienne, papierowe, skórzane, pergaminowe, opisuje barwienie, złocenie
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i marmurkowanie brzegów, restaurowanie książek zabytkowych, bejcowanie skór, zdobienie opraw. Na
końcu słowniczek terminów introligatorskich. Książka ozdobiona 88 rycinami w tekście. Zabrudzenia
okładek i niewielkie ubytki tylnej okładki, poza tym stan dobry

662. Seuphor Michel. Poezja – plastyka. Muzeum Sztuki w Łodzi, czerwiec – lipiec
1967, s. [49], 24 cm, opr. wyd. karton z obwolutą.
100,Na karcie tytułowej odręczny podpis Michela Seuphora oraz odręczna dedykacja autora wstępu, Jana Brzękowskiego dla Jerzego Lessmanna. Katalog wystawy belgijsko-francuskiego artysty
Michela Seuphora (1901-1999), malarza i graﬁka, a także krytyka i teoretyka sztuki, związanego
z awangardowym środowiskiem „Cercle et Carré”. Tekst wstępu po polsku i francusku pióra wybitnego
przedstawiciela polskiej awangardy Jana Brzękowskiego (1903-1983). Stan dobry.

663. Seuphor Michel. Knaurs Lexikon Abstrakter Malerei. Mit einer ausführlichen Darstellung der Geschichte der abstrakten Malerei. München (Monachium) – Zürich
1957. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., s. 323, liczne barwne ilustr.
w tekście, 21 cm, opr. wyd. pł., obwol.
100,Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora, belgijsko-francuskiego artysty Michela Seuphora (19011999) dla Jerzego Lessmanna, datowana Łódź 26.06.1967. Język niemiecki. Bogato ilustrowana
historia malarstwa abstrakcyjnego (od impresjonistów, poprzez Kandinskiego, Mondriana, kubizm,
surrealizm, po czasy powojenne) oraz rys chronologiczny. W części drugiej słownik artystów, tu m.in.
sylwetki H. Berlewiego, J. Jaremy, Wł. Łopuszniaka, Wł. Strzemińskiego. Dołączono czarno-białą fotograﬁę (13,0 x 18,0 cm), ze stemplem na odwrocie: „Pracownia fotograﬁczna Muzeum
Sztuki w Łodzi” oraz opisem długopisem – na zdjęciu zrobionym pierwotnie w paryskiej Galerii Zak
w 1929 r. ukazano m.in. A. Zamoyskiego, Nadię Leger, J. Brzękowskiego, H. Stażewskiego (odbitka
późniejsza). Stan bardzo dobry.

664. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze,
graﬁcy. T. 1-10 (11 woluminów). [Hasła na litery A-Się]. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971-2016. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo
Polskiej Akademii Nauk. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, s. XXII, 417, [1];
VIII, [2], 531, [1]; VIII, [2], 417, [1]; VIII, [2], 469, [1]; IX, [1], 683, [1]; IX, [1], 484;
197; IX, [1], 463; IX, [1], 374; IX, [1], 419; IX, [1], 521, [1], 25,5 cm, jednolita oprawa
wydawnicza płótno niebieskie ze złoconymi napisami na grzbiecie i licu. 1000,Monumentalny, wydawany nieprzerwanie od 1971 r. słownik artystów polskich i tworzących w Polsce.
Słownik doprowadzony do „Się”. Zawiera kilkanaście tysięcy biogramów wzbogaconych szczegółową
bibliograﬁą. Do tomów 1-4 dołączono wydane osobno „uzupełnienia i sprostowania” (w tomie 2 dwa
różne egzemplarze) oraz osobny tom „Uzupełnienia i sprostowania do tomów 1-6”. W tomie pierwszym
nieaktualne pieczątki własnościowe, w tomach 1-4 grzbiety nieco wyblakłe, tomy 5-10 w stanie bardzo
dobrym. Podstawowe opracowanie do historii sztuki polskiej. Komplet tomów dotąd wydanych.

665. Szuman Stefan. Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie (druga k. tyt. po francusku).
Poznań 1929. Fiszer i Majewski, s. [14], 138, [2], tabl. ilustr. 67 (w tym 7 kolor.),
25,5 cm, opr. wyd. twarda.
180,Egzemplarz nr 34. Pierwsza tak obszerna próba ukazania rozwoju i znaczenia sztuki tworzenia kilimów. Historyczny obraz bogatej tradycji kilimkarskiej (sięgającej w Europie średniowiecza) z terenu
Polski i Ukrainy, pochodzenie i rozwój ornamentu na kilimach, ośrodki ich wytwarzania oraz typologia
oparta na skali barw i formie ornamentalnej. Zwrócono uwagę na kilimy wykonane w manufakturach
dworskich, często wzorowane na gobelinach XVIII-wiecznych. Nieznaczne ubytki papieru na grzbiecie,
trzy tablice naderwane, poza tym stan dobry.

666. Véron Eugène. Estetyka. Przełożył z oryginału francuskiego A. Lange, Warszawa
1892. Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, s. [2], 437, III, 21,5 cm,
opr. z epoki, płsk.
90,-
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Rozważania ﬁlozoﬁczne poświęcone estetyce autorstwa Eugène Vérona (1825-1889), ﬁlozofa, teoretyka sztuki, publicysty i pisarza. Opr.: brązowy płsk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, na licach pł. Nieaktualne
podpisy własnościowe. Miejscami marginalia ołówkiem. Drobne otarcia i zblaknięcia opr. Stan dobry.

667. Witkiewicz Kazimierz. Stefan Baranowski, najwybitniejszy drukarz ostatniej doby
1894-1930. Kraków 1931. Nakładem i drukiem Miejskiego Muzeum Przemysłowego, s. [2], 4, [2], tabl. ilustr. 10, 31 cm, oryg. okł. brosz.
60,Druk biblioﬁlski poświęcony Stefanowi Baranowskiemu (1894-1930), kierownikowi pracowni drukarskiej
w Miejskim Muzeum Przemysłowym w Krakowie. Na tablicach 21 druków układu Stefana Baranowskiego. Stan bardzo dobry.

668. Zaleski Zygmunt Lubicz. O rzeczach błahych i wiecznych. Z drzeworytami
Konstantego Brandla. Paryż 1929. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, s. 65,
[5], 26 ilustr. (winiety w drzeworycie), 28,5 cm, oryg. okł. brosz. z obwol.
120,Wydanie biblioﬁlskie wykonane pod kierunkiem artystycznym Stanisława Piotra Koczorowskiego w nakł.
500 egz. na welinie z papierni Arches. Książka o eleganckiej typograﬁi, druk dwuszpaltowy z 6 drzeworytami Konstantego Brandla (1880-1970) odbitymi w 26 winietach. Zawiera szkice i utwory literackie
(m.in. Zygmunt Zaleski, Pochwała dyplomacji i O rozkoszy słuchania rozkazu). Egzemplarz nierozcięty.
Zabrudzenia okładek, pęknięty grzbiet, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.
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KSIĄŻKI KUCHARSKIE
669. Ćwierczakiewiczowa Lucyna. Jedyne praktyczne przepisy konﬁtur, konserw, soków, marynat, wędlin, wódek, likierów, win owocowych, ciast itp. Wydanie dwudzieste. Warszawa. B.r. Jan Fiszer, k. [2], s. 463, XII, 20 cm, opr. ppł.
120,Książka kucharska autorstwa Lucyny Ćwierczakiewiczowej (1829-1901) słynnej autorki poradników kulinarnych i domowych, publicystki i redaktorki. Przetarcia grzbietu, podniszczone okładki
z niewielkimi ubytkami. Liczne zażółcenia papieru, nieaktualny wpis własnościowy. Kilka luźnych kart
i składek.

670. Kabaciński Piotr, Lorkiewicz Czesław. Piekarstwo. Podręcznik do użytku uczniów
szkoły zawodowej, kandydatów do egzaminów oraz zawodowców. Poznań 1933.
Nakład Wojewódzkiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego, s. 177, [7], liczne
ilustr. w tekście, 24 cm, opr. wyd. karton.
60,Zarys dziejów rzemiosła piekarskiego (w tym polskiego) z praktycznymi informacjami na temat tajników tradycyjnego wyrobu pieczywa. Podręcznik omawia różne rodzaje wykorzystywanych składników,
technologie produkcji, rodzaje pieców i urządzeń, a także wady chleba. Przetarcia brzegów oprawy
i grzbietu, poza tym stan dobry. Egzemplarz nierozcięty i nieobcięty.

671. Lemnis Maria. Vitry Henryk. Książka kucharska dla samotnych i zakochanych.
Warszawa 1962. Iskry, s. 296, 20 cm, opr. wyd. ppł.
40,Wydanie drugie bardzo popularnej (doczekała się aż 9 edycji) książki kucharskiej, zawierającej obok
przepisów także porady co do organizacji pracy w kuchni oraz wiele zabawnych anegdot. Oprawa
graﬁczna jest dziełem wybitnych polskich graﬁków – okładkę projektował Mirosław Pokora, ilustrował
Jerzy Zaruba. Autorem książki, ukrywającym się pod podwójnym pseudonimem jest Tadeusz Żakiej
(1915-1994), wybitny muzykolog. Równomierne zażółcenie pap., otarcia oprawy.

672. Makarego 730 obiadów wielkich, średnich i małych mięsnych i postnych z opisem śniadań i wieczerzy tudzież spiżarni, sklepu i kuchni dla chorych, pieczenia
ciast robienia konﬁtur itd. Wydanie czwarte. Poznań 1902. Nakładem Księgarni
Katolickiej, s. XVI, 350, 19,5 cm, opr. wyd. ppł. z tłocz.
120,Zbiór przepisów kucharza Makarego z Wielkopolski, który zdobywał doświadczenie w Nadrenii, Paryżu
i Londynie. W części początkowej o organizacji nowoczesnej kuchni oraz przykładowe menu na różne
okazje i pory roku. Na końcu doklejona karta z odręcznie spisanymi przepisami. Częściowe pęknięcie
jednej z krawędzi grzbietu, wpisy własnościowe, drobne zabrudzenia.
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677. Kalendarz lwowski. 1843.

681. H. Oczapowski. Gospodarstwo. 1835.

680. Leczenie sposobami domowymi. 1887.

684. Desant stonki. 1946.
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675. Wyścigi konne. 1932.

688. Poradnik dobrych obyczajów. 1935.

670. Piekarstwo. 1933.

693. Podręcznik samochodowy. 1939.
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GOSPODARSTWO WIEJSKIE I DOMOWE. PRZYRODA. MEDYCYNA
673. Darwin Karol. O pochodzeniu człowieka. Przetłomaczył za upoważnieniem autora
Ludwik Masłowski. Wydanie drugie. Lwów 1884. Księgarnia Polska A.D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, s. 274, II, 22,5 cm, opr. z epoki ppł. ze złoc. napisami na
grzbiecie.
80,Podpis i exlibris Zygmunta Klemensiewicza (1874-1948), publicysty, zbieracza i znawcy exlibrisów.
Głośna praca Karola Darwina (1809-1882) – angielskiego przyrodnika, twórcy teorii ewolucji. Praca
w oryginale po raz pierwszy ukazała się w 1871 r. Na podstawie zgromadzonych źródeł Darwin przedstawił w niej dowody, że ludzie pochodzą od zwierząt, wprowadził pojęcie doboru płciowego, przedstawił
różnice pomiędzy płciami oraz ﬁzyczne i kulturowe cechy rasowe. W treści m.in.: Porównanie władz
umysłowych człowieka z władzami umysłowymi niższych zwierząt; O rozwoju intelektualnych i moralnych władz człowieka; Genealogia człowieka i jego pokrewieństwo; O rasach ludzkich. Niewielkie
otarcia i zaplamienia oprawy, kilka pierwszych kart z zażółceniami. Karta 23/24 źle odbita w dolnej
części (błąd drukarski), poza tym stan dobry.

674. Heilpern Maksymilian. Tajemnice przyrody. T. 1-2 (w 1 wol.). Warszawa 18911893. Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, k. [1], s. 492, [2]; 320, ilustr.
w tekście, 19 cm, opr. późniejsza, pł.
120,Zbiór wiadomości z rozmaitych nauk przyrodniczych, przeznaczony dla nauczycieli. W tomie 1 rozdziały poświęcone zagadnieniom z matematyki, ﬁzyki i chemii. Tom 2 nosi podtytuł „Jak żyją rośliny, jak się
odżywiają, rosną, rozmnażają i poruszają (kurs popularny morfologii i ﬁzyologii roślin)”. Autorem podręcznika był Maksymilian Heilpern (1856-1924), polski przyrodnik, nauczyciel, zesłaniec syberyjski.
Zachowane oryginalne okł. broszurowe. Tomy oprawione w odwrotnej kolejności. Nieaktualne pieczątki
bibl. i wpisy własnościowe. Brak k. tyt. w t. 1, drobne przetarcia opr. Stan dobry.

675. Kalendarz Wyścigowy 1932. [Warszawa 1932]. Towarzystwo Hodowli Konia
Arabskiego, s. 104, ilustr. w tekście, 16,5 cm, oryg. okł. brosz.
50,Zawiera zestawienie gonitw i imiona zwycięskich koni z 1931 r., wykazy i wiadomości o polskich
stadninach koni arabskich. Stan bardzo dobry.

676. [Kalendarz]. Kalendarz Gospodarski ułożony podług starego stylu na rok Pański
1849. Żytomierz 1848, s. [24], 20,5 cm, okł. ozdobne z epoki.
120,W działach stałych zawiera, oprócz części kalendarzowej w języku pol. i ros., wykaz świąt państwowych, opisanie metod prognozowania pogody i lat urodzajnych, charakterystykę astronomiczną roku,
a także opisanie wynalazków i nowych technologii do zastosowania w gospodarstwie domowym (m.in.
nowe sposoby warzenia piwa). Karty częściowo interfoliowane z zapiskami z epoki. Przebarwienia
okładki, brak grzbietu, poza tym stan dobry. Rzadkie.

677. [Kalendarz]. Powszechny lwowski kalendarz domowy i gospodarski na rok zwyczajny 1843. Lwów [1842]. Nakł. Franciszka Pillera i Sp., s. [58], tabele, 23,5 cm,
oryg. okł. brosz.
120,Po części kalendarzowej, interfoliowanej z zapiskami dawnego właściciela, znajdują się m.in. genealogia domu Habsburgów, przepisy dotyczące prawa stemplowego, taryfa konsumpcyjna, przeliczniki
miar i wag, rocznik gospodarczy z wiadomościami użytecznymi dla gospodarowania, spis jarmarków
galicyjskich oraz dzieł znajdujących się w księgarni wydawcy niniejszego kalendarza. Na okł. litografowany herb miasta Lwowa. Drobne uszkodzenia i plamki atramentu na okładkach, wewnątrz
zbrązowienia, poza tym stan dobry.

678. Marcuse Max opr. Encyklopedia wiedzy seksualnej. Przy współudziale prof. dr.
med. Zygmunta Freuda, prof. dr. med. P[aula] Fuerbringera. Z drugiego wydania
oryginału przełożona, poprawiona i uzupełniona pod redakcją dr. Stanisława Hi-
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giera. T. 1-4 (w 4 wol.). Warszawa 1937. Wydawnictwo Lekarskie „Eskulap”, Sp.
z ogr. odp., s. 509; 478; 479; 505 (s. 399-488 tabl. ilustr., w tym kolor.), 24,5 cm,
opr. wyd. pł. z tyt. i bogatymi złoc. na licu i grzbiecie.
600,Pierwsze polskie opracowanie i wydanie encyklopedii seksuologii człowieka. Dzieło oparte na
niemieckim wydaniu z 1926 r., uzupełnione przez polską redakcję o koncepcje i poglądy seksuologów
francuskich, angielskich i polskich. Efektowna oprawa wydawnicza, płótno granatowe, na licu i grzbiecie każdego woluminu tłocz. złoc. tytuł, sygnet wydawcy oraz zdobienia geometryczne ujęte w pionowe
pasy. Minimalne przetarcia narożników opr., poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

679. Mentzel Ernst Oswald. O chodowli [!] owiec. Poznań 1867. Nakładem Centralnego
Towarzystwa Gospodarczego, s. XI, 274, 21 cm, opr. późniejsza, ppł.
150,Kompendium wiedzy hodowlanej, opracowane przez Ernsta Oswalda Mentzela (1801-1874), niemieckiego znawcę i propagatora nowoczesnego rolnictwa. Zawiera informacje o m.in. rasach owiec hodowanych w krajach niemieckich i ich przeznaczeniu, własnościach wełny, zasadach rozwoju stada,
przetwórstwie produktów owczych. Liczne pieczątki. Miejscami przebarwienia i zażółcenia k., poza
tym stan dobry.

680. Niemeyer Paweł. Leczenie domowe. I. Kaszel i choroby piersiowe. 1887, s. 44,
6 rys. w tekście; adl.:
Niemeyer Paweł. Leczenie domowe. II. Hemoroidy. 1887, s. II, 47, [1], 9 rys.
w tekście; adl.:
Holiner J. Leczenie domowe. III. Choroby żołądka, wątroby i kiszek, ich przyczyny,
zapobieganie i leczenie. 1888, s. II, 71, 1 rys. w tekście; adl.:
Starkman Józef. Leczenie domowe. IV. Massaż. Sposoby wykonywania, zastosowanie i skuteczność w leczeniu chorób zewnętrznych i wewnętrznych. 1888,
s. 85 [3]. 25 rys. w tekście; adl.:
Baas H. Leczenie domowe. V. Choroby nerek i pęcherza. 1888, s. 65, [3], 12 rys.
w tekście, adl.:
Ruhemann J. Leczenie domowe. VI. Hysterya. Istota choroby, przyczyny i leczenie, s. 54, [2]; adl.:
Neumann Karol. Leczenie domowe. VII. Jaką metodą się leczyć? 1888, s. 69,
[3]; adl.:
Starkman Józef. Leczenie domowe. VIII. Choroby nerwowe. Przyczyny, zapobieganie i leczenie. 1888, s. 73, [3], adl.:
Schroeder W. Leczenie domowe. IX. Choroba cukrowa (Diabetes mellitus). Opis
jej i leczenie. 1888, s. 41;
Wszystkie poz. wyd.: Warszawa, Nakład Maurycy Orgelbrand, 18 cm, współopr.,
opr. z epoki płsk ze złoc. i tłocz., zwięzy wypukłe.
900,Klocek XIX-wiecznych poradników medycznych dla szerokiego kręgu odbiorców. Zawiera opisy ogólne,
przyczyny, objawy i metody leczenia poszczególnych chorób. Drobne zaplamienia okładzin, poza tym
stan dobry. Rzadkie w takim zespole.

681. Oczapowski Michał. Gospodarstwo wiejskie obejmujące w sobie wszystkie
gałęzie przemysłu rolniczego teoretyczno-praktycznie wyłożone. T.1. Agronomia.
Warszawa 1835. Nakł. S.H. Merzbacha, s. [4], 145, 25 cm, opr. współcz. ppł.,
zachowane oryg. okł. wyd.
120,Pierwszy tom z dziesięciu (każdy poświęcony innym zagadnieniom) pionierskiego podręcznika autorstwa M. Oczapowskiego (1788-1854), profesora Uniwersytetu Wileńskiego, dyrektora Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, prekursora rozwoju nowoczesnego rolnictwa na
ziemiach polskich. Zawiera informacje o gruntach, ich składzie i klasyﬁkacji. Nieaktualne pieczątki
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własnościowe. Zachowane oryginalne okładki broszurowe pierwszego i drugiego poszytu. Jedna karta
z niewielkim ubytkiem marginesu. Wewnątrz stan dobry.

682. Roczniki gospodarstwa krajowego. Tom XXVI – Nr. 1. Rok trzynasty. (Styczeń).
Warszawa 1855. Expedycya Główna w Księgarni R. Friedlejna, dawniej Spiessa
i Spółki, przy ulicy Senatorskiej N. 460. W Drukarni Gazety Codziennej, s. 157,
5 rozkł. tabl., 22 cm, opr. wyd. pap.
80,Miesięcznik ukazujący się w latach 1842-1864, będący organem wydawniczym środowiska właścicieli ziemskich skupionych wokół Klemensowczyków, grupy liberalno-zachowawczych działaczy
ziemiańskich. W treści m.in. O wywózce gnoju w porze zimowej, O próbach z guanem w dobrach Parzymiechy dokonanych, Owczarnia w Chełmie, O drzewie i jego użytkach B. Aleksandrowicza. Charakterystyczne zażółcenia i zaplamienia, pęknięty grzbiet. Egzemplarz częściowo
nierozcięty.

683. Rosiński Stefan. Ubysz Feliks. [red.] Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego.
Zbiór wiadomości o stanie i warunkach rozwoju rolnictwa na ziemiach Królestwa
Polskiego w dobie przedwojennej. Warszawa 1918. Nakładem Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Koronnych, s. XLIII, 641, [1], liczne mapy, tabele, wykresy w tekście
i na tablicach, 31,5 cm, oryg. okł. brosz.
180,Szczegółowe opracowanie przedstawiające stan rolnictwa przed I wojną światową. Praca zbiorowa
przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Koronnych, powołanego przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego w styczniu 1918 r., jeszcze przed uzyskaniem pełnej niepodległości. Nieaktualny
podpis własnościowy. Drobne zabrudzenia, mały ubytek papieru na grzbiecie, poza tym stan dobry.

684. Ruszkowska Irena. Stonka ziemniaczana kolorowy dywersant. Warszawa 1946.
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 33, [2], 1 tabl. kolor. rozkładana,
21 cm, opr. wyd. karton.
40,Napisana z dużą dozą humoru książeczka przyrodnicza Ireny Ruszkowskiej, polskiej wybitnej entomolog (1900-1971), przeznaczona dla dzieci i młodzieży, opisująca budowę, zasięg występowania,
historię odkrycia, a także sposoby zwalczania tytułowego szkodnika, ówczesnego wroga numer jeden
Polski Ludowej. Stan ogólny dobry.

685. Sekutowicz Stanisław. Ryby. 47 fotograﬁi autora i 16 rysunków. Lwów – Warszawa 1938. Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, s. 48, 19,5 cm, brosz.
wyd.
30,Pozycja z serii „Szkolny Atlas Zwierząt Krajowych”, zawierająca opisy najpospolitszych ryb polskich
stawów, rzek i jezior. Autorem tekstu i większości wysokiej klasy, czarno-białych zdjęć jest Stanisław
Sekutowicz (1907-1944), zoolog, jeden z najlepszych polskich mikrofotografów (poległ śmiercią lotnika
w Anglii). Stan dobry.

686. [Stadniny polskie]. Instrukcja techniczna dla państwowych stadnin koni i źrebięciarni. (Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Seria A. Nr
19). Warszawa 1925. Pomorska Drukarnia Rolnicza, s. 48, 23 cm, oryg. okł.
brosz.
30,Zalecenia, przepisy techniczne i regulaminy postępowania dla polskich stadnin państwowych. Przetarcie
grzbietu, zażółcenia, poza tym stan dobry.

687. Supniewski Janusz. Podręcznik receptury. Warszawa 1936. Nakładem Warszawskiej Ajencji Wydawniczej „Delta”, s. [8], 131, [1], 113, [19], 24,5 cm, opr. z epoki
pł. z tłocz. i złoc.
60,-
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Wydanie 1. Pierwszy w literaturze polskiej podręcznik zawierający opisy sposobów sporządzania
różnych postaci leków, opracowany przez Janusza Supniewskiego (1899-1964) – wybitnego lekarza,
farmakologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka zawiera omówienie poszczególnych
postaci leków (m.in. proszki, tabletki, pigułki, ziółka, powidełka, galaretki, emulsje, wina lecznicze,
nalewki, krople, czopki, maści, mazidła, plastry). Część drugą stanowi obszerny „Spis specyﬁków
według danych dostarczonych przez wytwórnie” z omówieniem właściwości, wskazań i dawkowania
poszczególnych leków. Otarcia i zaplamienia oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe, stan dobry.

688. Vauban Maria, Kurcewicz Michał. Podstawy życia towarzyskiego opracowane
podług zwyczajów nowoczesnych. Warszawa 1935. Wyd. M. Arcta, s. 443, [1],
20,5 cm, opr. wyd. pł. ze złoc.
100,Obszerny poradnik dobrych obyczajów. „Pierwsza część obejmuje ogólne zasady zachowania się,
obowiązujące każdego, bez różnicy płci, wieku i stanowiska społecznego. Druga rozwija temat bywania
w świecie i przyjmowania gości, uwzględniając zarówno zwykłe odwiedziny i przyjacielskie herbatki,
jak wystawne przyjęcia. Wreszcie trzecia część daje wskazówki, w jaki sposób należy prowadzić rozmowę, aby być chętnie widzianym w towarzystwie i samemu dobrze się w niem czuć” (z przedmowy).
Przetarcia okładek, kilkanaście stron z naderwaniami, a także niewielkimi ubytkami papieru dolnego
marginesu, poza tym stan dobry.

689. Wielopolska z Colonna-Walewskich Maria. Obyczaje towarzyskie. Lwów 1938.
Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie, s. [4], 207, [1], 21,5 cm,
opr. wyd. brosz.
60,Poradnik dobrych manier Marii – Jehanne (Joanny) z Colonna-Walewskich, primo voto Wielopolskiej
(1882 – 1940) – autorki powieści, opowiadań, dramatów i liryków, publicystki, krytyka literackiego,
komentatorki życia literackiego i społecznego. W centralnym miejscu jej mieszkania na Starym Mieście w Warszawie, wisiała informacja: „W tym domu, w mojej obecności – nie można krytykować
Marszałka Piłsudskiego”. Autorka uzasadnia potrzebę wydania poradnika, gdyż „Polska, którą nam
dał Józef Piłsudski, jest Polską demokratyczną na wskroś, [gdzie] każde polskie dziecko, wiejskie czy
rzemieślnicze, może dojść do zawrotnych, ongiś nieosiągalnych szczytów towarzyskich i politycznych”.
Zabrudzenia okładek, ubytki grzbietu, okładki odchodzące od grzbietu. Wewnątrz stan bardzo dobry.

690. Wojciechowski Adolf. Uszkodzenia sportowe u kobiet. Z przedmową gen.
S. Roupperta, Warszawa 1935. Główna Księgarnia Wojskowa, s. [6], 63, [3], ilustr.
w tekście, 17 cm, oryg. okł. brosz., obwoluta.
60,Książka zawiera m.in.: Uwagi ogólne ze stanowiska chirurgicznego, dotyczące wychowania ﬁzycznego kobiet; Pierwsza pomoc w wypadkach sportowych; Uszkodzenia najczęstsze i znamienne dla
poszczególnych rodzajów ćwiczeń cielesnych. Okładkę projektowała wybitna graﬁczka Wiktoria
Goryńska. Drobne naderwania obwoluty, stan bardzo dobry.

NAUKA. TECHNIKA
691. Barciński Antoni. O rachunkowości kupieckiej. Tom III. Buchalterja podwójna
zastosowana do fabryk i gospodarstw wiejskich z dodatkiem obejmującym zbiór
znaczniejszych wyrazów technicznych handlowych i bankowych z stosownem
objaśnieniem. Warszawa 1835. W drukarni Józefa Węckiego, s. [6], 283, [3], 50,
tabela 1 (rozkł.), 21 cm, oryg. okł. brosz.
240,Jeden z pierwszych w literaturze polskiej podręczników księgowości, opracowany przez Antoniego Feliksa Barcińskiego (1803-1878) – nauczyciela matematyki w Instytucie Agronomicznym na Marymoncie.
Całość podręcznika obejmowała trzy tomy. Oferowany tom III poświęcony jest rachunkowości wiejskiej
i przemysłowej, zawiera m.in.: O buchalterii centralnej w dobrach; O inwentarzu; Wykaz ogólny stanu
interesów tyczących się budowy gorzelni, wołowni i fabrykacji okowity i jej sprzedaży; Uwagi nad rachunkami w gospodarstwie wiejskim. Na końcu, z osobną paginacją, słownik wyrazów technicznych,
handlowych i bankowych. Zachowana oryginalna okładka broszurowa. Stan dobry. Rzadkie.
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692. Betonowe mosty drogowe. Warszawa 1930. Związek Polskich Fabryk Portland-Cementu, s. 54, [1], 46 ilustr., 23 cm, oryg. okł. brosz.
30,Broszura reklamowa opisująca zalety techniczne nowoczesnych mostów budowanych przy użyciu
cementu portlandzkiego. Zawiera fachowe opisy ze schematami oraz charakterystyką poszczególnych
konstrukcji. Papier kredowy. Zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.

693. Bez szofera. Podręcznik samochodowy. Warszawa 1939. Automobilklub Polski,
Druk Galewski i Dau, s. 157, 16,5 cm, opr. wyd. karton.
60,Podręcznik zawierający zbiór informacji z zakresu budowy i obsługi samochodu, m.in.: Podstawowe
wiadomości o działaniu silnika, Opis budowy i działania ważniejszych części silnika i podwozia, Obsługa
samochodu. Liczne ilustracje w tekście. Stan bardzo dobry.

694. Eternit. B.m. [ok. 1930]. Zakłady Przemysłowe „Eternit”. Spółka Akcyjna, s. 96,
tabl. 2, 22,5 cm, oryg. okł. brosz.
50,Prospekt reklamowy Zakładów Przemysłowych „Eternit”, produkujących materiały budowlane z eternitu,
opatentowanego przez Ludwiga Hatescheka kompozytu cementowo-azbestowego. Używany powszechnie od początku XX w. eternit zaczęto wycofywać w latach 70. po odkryciu wywoływania przez pył
azbestowy raka płuc. Stan dobry.

695. Ganot Adolf. Wykład początków ﬁzyki doświadczalnej i stosowanej oraz meteorologii. Przekład z francuzkiego... przez studentów Cesarsko-Królewskiej
Warszawskiej Medyczno-Chirurgicznej Akademii pod kierunkiem Stanisława
Przystańskiego. Warszawa 1860. Nakł. Księg. J. Błaszkowskiego, s. [2], 916, liczne ilustr. w tekście (drzeworyty), 18,5 cm, opr. płsk z tłocz.
180,Adolphe Ganot (1804-1887), francuski autor i wydawca podręczników. Obszerny podręcznik ﬁzyki,
zawierający szczegółowy opis eksperymentów i aparatury doświadczalnej, m.in. z zakresu badań
nad cieplikiem, magnetyzmem i elektrycznością. Zażółcenia papieru, na kilkudziesięciu początkowych
kartach ślady zalania.

696. Jamieson Andrew. Zasady magnetyzmu i elektryczności wyłożone dla uczniów
elektrotechniki przez Andrzeja Jamiesona, Profesora Kolegium Technicznego
m. Glasgowa i Szkocyi zachodniej. Tom I. Warszawa 1897. Nakładem Hipolita
Wawelberga, s. 351, II, 18,5 cm, opr. wyd. ppł.
40,Podręcznik elektrotechniki wydany w serii Biblioteki Przemysłowej, przetłumaczony, uzupełniony oraz
opatrzony dodatkami przez polskiego tłumacza St. Stetkiewicza. Przeznaczony m.in. dla uczniów
Szkoły Wawelberga w Warszawie, założonej w 1895 r. Ubytki papierowego grzbietu naklejonego na
płótno. Stan dobry.

697. Osiński Józef. Fizyka x. Jozefa Osinskiego S. P. przerobiona y naynowszemi
odkryciami pomnożona przez Jana Bystrzyckiego. T. 1 (z 2). Warszawa 1810.
Drukarnia XX. Piiarów, s. [22], 472, tabl. ryc. 1 (miedzioryt), 19 cm, opr. z epoki
płsk.
240,Dzieło Józefa Hermana Osińskiego (1738-1802), wykładowcy w warszawskim Collegium Nobilium,
autora prac z dziedziny ﬁzyki, chemii, pioniera z zakresu ﬁzjologii roślin i techniki odgromowej. M.in.
o ciepliku, termometrach, właściwościach ﬁzycznych i chemicznych powietrza, niektórych kwasów,
wody, barometrach, paleniu się ciał, oddychaniu, wegetacji i fermentacji roślin. Z biblioteki Franciszka
Ksawerego Godebskiego (1801-1869), pisarza i publicysty (syna Cypriana Godebskiego), uczestnika
powstania listopadowego, przebywającego na emigracji we Francji i Belgii, a po powrocie do kraju
piastującego kierownicze stanowisko po Karolu Szajnosze we lwowskim Ossolineum; spoczął na
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Brak 6 rycin. Grzbiet po konserwacji, otarcia oprawy, oprócz
tego stan dobry. Rzadkie.
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698. Prochnau Wacław. Elektrotechnika samochodowa. (Biblioteka Automobilisty,
t. 10). Warszawa [1930]. Trzaska, Evert i Michalski, s. XI, [1], 302, [1], liczne
ilustr. w tekście, 17 cm, oryg. opr. wyd., pł.
60,Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony układom elektrycznym w samochodach. Zawiera wiadomości o poszczególnych komponentach elektrycznych, ich obsłudze i naprawie. Opr.: czerwone pł.
z tłocz. i barw. Oprawa miejscami odbarwiona, poza tym stan bardzo dobry.

MYŚLISTWO
699. Przepisy o polowaniu w guberniach Królestwa Polskiego wydane do czasu
zatwierdzenia przepisów o polowaniu dla całego Cesarstwa. Warszawa 1871.
Drukarnia Gubernialna, s. 41, 13 cm, opr. późniejsza, ppł.
240,Tekst drukowany równolegle po polsku i rosyjsku. Przepisy regulujące organizację polowań w Królestwie
Polskim, wydane w 1871 r. z zastrzeżeniem, że miały obowiązywać do wydania prawa obejmującego
całe Cesarstwo Rosyjskie. Opr. biblioteczna. Zachowana oryg. okł. brosz. Nieaktualne pieczątki. Stan
bardzo dobry.

700. Wacek Rudolf. W polskich kniejach. Opole 1947. Wydawnictwo Diecezjalne
św. Krzyża, s. 125, [2], 20,5 cm, opr. ppł. z naklejoną oryg. okł. brosz.
40,Zbiór zapisków, wspomnień i utworów o tematyce myśliwskiej Rudolfa Wacka (1883-1956), nauczyciela, publicysty, pisarza i dziennikarza sportowego. Ilustracje w tekście. Zachowana przednia oryg.
okł. brosz. Liczne nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan dobry.

701. Woll Marian. O broni palnej, o obchodzeniu się z nią i postępowaniu na polowaniu
(w szczególności o śrutówkach). II uzupełnione wydanie. Zbiór niezbędnych wiadomości dla młodzieży i do egzaminu dla zgłaszających się na członków Polskiego
Związku Łowieckiego, dla leśników i zaprzysiężonej straży łowieckiej. Kraków
1948. Nakładem Powiatowej Rady Łowieckiej P.Z.Ł., s. [2], 30, [2], tabl. ilustr. 1
(rozkł.), 21,5 cm, oryg. okł. brosz.
80,Maszynopis powielany. Broszura poświęcona broni palnej napisana przez łowczego powiatowego
Polskiego Związku Łowieckiego. Zawiera m.in. rozdziały: Części składowe broni palnej; Ciśnienie gazów; Broń na proch bezdymny; Wadliwości broni. Zachowanie ostrożności przy robieniu naboi; Części
składowe i budowa naboju; Czyszczenie broni; Przerabianie naboi. Niewielkie naddarcia okładki na
marginesach, wewnątrz stan bardzo dobry. Rzadkie.

702. Ziembicki Witold (1874-1950), profesor medycyny UJK we Lwowie, redaktor
„Łowcy Polskiego” – Fragment archiwum redakcyjnego „Łowcy Polskiego”
z lat 1937-1939. Fotograﬁe i odbitki próbne, k. [46], luźny materiał, różny
format.
360,Materiały z archiwum prof. dr. Witolda Ziembickiego ze Lwowa, współredaktora „Łowca Polskiego”,
z jego rękopiśmiennymi adnotacjami. Zawiera 6 fotograﬁi (jedna z osobistą dedykacją) oraz ilustracje
i artykuły z uwagami redaktora. Stan ogólny dobry.
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(zestawiła Katarzyna Chmielewska)

Adamska-Rouba Kazimiera 489
Ajzensztajn Betti 202
Albertrandi Jan Chrzciciel 11,
203, 350
Aleksander II Nikołajewicz Romanow 58
Aleksy Nikołajewicz Romanow
58
Allerhand Henryk 45
Amman Jost 138
Anders Władysław 204
Andrzejewski Jerzy 430, 431
Anna Habsburżanka 8
Anna Jagiellonka 8
Antoni OCD 21
Anusz Antoni 319
Archutowski Józef 521
Arciszewski Tomasz 450
Armatowicz Feliks 235
Aschenbrenner Henryk 134
Askenazy Szymon 205, 269
Auer Karol 122, 153
August II Mocny Wettyn 1, 101
Baas Johann Hermann 680
Babirecki Jan 111, 113
Badeni, ród 217
Baecken Elias 100
Balicki Zygmunt 310
Bałaban Majer 277, 313
Bär Johann Christoph 107
Baranowski Franciszek 21
Baranowski Ignacy Walenty 14
Baranowski Stefan 667
Barański 26
Barański Franciszek 88, 117
Barciński Antoni Feliks 691
Bardach Artur 373
Barski Jan (właśc. Jadwiga Barbanell) 370
Bartoszewicz Julian 134

Bartoszewicz Kazimierz 206
Bartynowski Władysław 635
Barycz Henryk 277
Batowski Zygmunt 636
Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Cezaryna 569
Bauman Jan 443
Bazewicz Józef Michał 108
Beck Józef 288, 389
Beksiński Zdzisław 83
Beltrand Jacques 128
Béranger Pierre-Jean de 467
Bereziuk Jan 546
Bergmann Siegmund 602
Berlewi Henryk 663
Berling Zygmunt 55
Berman Adolf 373
Berman Mieczysław 358
Bernacki Ludwik 453
Bernadzikiewicz Teodor 524
Bertron George W. 136
Berwaldt Adam 552
Bethusy-Huc Valeska 620
Białecki Antoni 208
Białowąs Czesław 392
Bidermann Marcin 331
Bielińska Z. 81
Bieńczewski Kajetan 22
Bierut Bolesław 77
Bigda Stanisław 392
Bilczewski Józef 523
Bilińscy, ród 24
Biliński Aleksander 24
Biliński Jan 24
Binski Paul 637
Blocke Willem van den 126
Błaszczak Stanisław 419
Bobrowniccy, ród 266
Bodek Leon (vel Mandel Lejba)
649
Bodo Eugeniusz 588

Bogorya-Podlewski Wincenty
316
Bogusławski Antoni 89
Bogusławski Wojciech 432
Bojanecki Jan 15
Bojko Jakub 52
Boldenyi J. 210
Bolesław I Chrobry Piast 395
Bolesław III Krzywousty Piast 6
Bolesław Jaźwiński 401
Bonnefons Andrzej 211
Borkowska Aleksandra z Chomętowskich 272
Borkowski Aleksander Leszek
Dunin 212
Borowiecki Tadeusz 204
Borowski Edward 53
Borowski Tadeusz 433
Boski Ignacy 14
Brandel Konstanty 668
Branicka Elżbieta z Poniatowskich 11
Bratkowski Kazimierz 392
Braun Georg 124, 125
Brodetsky Selig 329
Broekere Antoni 40
Bruchnalski Andrzej 142
Brückner Aleksander 277, 434,
435, 638
Brudzyński Andrzej 225
Bruller Jean (pseud. Vercors)
158
Brykczyński Władysław 499
Bryll Ernest 436
Brzechwa Jan 525
Brzeski Kazimierz 588
Brzeziński Zbigniew 213
Brzękowski Jan 662, 663
Brzostowska Janina 437
Buchbinder Józef 644
Bujak Franciszek 277
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Bukaty Bolesław Adolf 108
Bukowski Jan 455
Bulzacki Wacław 477
Bułhak Jan 569, 643
Bułhakow Michaił Afanasjewicz
87
Burbowski A. 25
Bylicki Władysław 40
Byron George Gordon 468
Bystroń Jan Stanisław 214
Bystrzycki Jan 697
Cazelles Raymond 639
Cebulski Nikodem 14
Chamberlain Arthur Neville 421
Chądzyński Tadeusz 22
Chiakor Jerzy 203
Chimanienko Krystyna 182
Chłapowski Dezydery 255
Chłapowski Franciszek 40
Chłędowski Kazimierz 162, 215220
Chmielowski Jordan 221
Chmielowski Piotr 352
Chociszewski Józef 222
Chomętowska Zoﬁa 643
Chopin Fryderyk 90
Chrzan Jan 43
Chrzanowski Ignacy 495
Chrzanowski Wojciech 223, 255
Chrząstowscy, ród 266
Chudek Józef 49
Chudziński Antoni 624
Churchill Winston S. 402, 406,
421
Chwistek Leon 640
Chybiński Adolf 556
Ciesiołkiewicz Zdzisław 224
Cieślikowski Zbigniew 392
Constant Benjamin 225
Curicke Georg Reinhold 1
Curwood James Oliver 526-528
Custos Dominicus 137
Cyprian Tadeusz 643
Czarnowski Czesław 46
Czarnowski Stanisław Jan 596
Czartoryscy, ród 141, 226
Czartoryska Eleonora z Waldsteinów 20
Czartoryski Adam Jerzy 226,
275, 276
Czartoryski Konstanty 33
Czartoryski Michał 20
Czaykowska Zoﬁa z Nowosielskich 24
Czaykowski R. 28

Czermański Zdzisław 157
Czerny (Szwarcenberg) Michał
Stanisław 16
Czerwiński Ignacy 22
Czerwiński Jan Wacław 544
Czubek Jan 228, 339
Ćwierczakiewiczowa Lucyna 669
Dal Trozzo Antoni 140
Dalewski Tadeusz 337
Dangel Stanisław 227
Daniłowski Władysław 228
Daroszewski Zenon 392
Darwin Karol 673
Daszyński Ignacy 64
Dawska Maria 143
Dawski Stanisław 144
Dąbrowski Jan Henryk 359
Dąbrowski Józef 229
Dąbrowski Marian 632
Dembińska Ewa z Lanckorońskich 16
Dembiński Zygmunt 16
Demel Franciszek 230
Dębicki Stanisław 481
Dietlab Dieter 139
Dietrich Fryderyk Krzysztof 140
Dietrich Maurycy 91
Długosz Jan 208
Dmowski Roman 231, 310
Dobrowolski Kazimierz 277
Dobrowolski Tadeusz 641
Dobrowski Paweł 22
Dołopczew W. 580
Domaradzki Franciszek 22
Dorland Pierre (Petrus Diesthemus) 12
Drecka Wanda 661
Drzewiecki Maciej 657
Dubowik J. 554
Duda-Gracz Jerzy 84
Dudziński Jan 232
Dumas Karol 233
Dunajówna Maria 397
Dunin-Borkowska Irena z Erben-Holanów 251
Dunin-Kwinta Izabella Alina 251
Dunin-Wąsowicz Stanisław 129
Dunin-Wąsowiczowa (Potocka)
Anna z Tyszkiewiczów 33
Dydyński Michał 559
Dylik Jan 599
Dymowski Tadeusz 234
Dzieduszycki Maurycy 235
Dzieduszycki Tytus 212

Dziewanowski Jan 359
Dziędzielewicz Józef 544
Dzwonkowski Adam 134
Eco Umberto 639
Ehret Henri 658
Eile Marian 506
Eisenhower Dwight 55
Eljasz-Radzikowski Stanisław
548, 549
Éluard Paul 158
Elżbieta Piotrowna Romanowa
18
Erenburg Ilja 439
Erlach Franz L. von 255
Erzepki Bolesław 40
Este, ród 216
Estreicher Stanisław 277
Faecher St. 601
Fajans Maksymilian 123
Faszczewski Franciszek 22
Federowicz Jan Kanty 62
Fedorowicz Jacek 356
Felińska Ewa z Wendorﬀów 237
Ferdynand Karol Habsburg-Lotaryński 306
Fiedler Arkady 238, 239, 631
Firkowicz Szymon (Ułłu Hazzan)
240, 241
Firlej-Bielańska Karolina 348
Flemming Carl 105, 117, 118
Fontana Giambattista 137
Förster Georg 2
Fra Angelico (Jan z Fiesole), bł.
523
Franciszek Józef I Habsburg 39
Fredro Aleksander 440, 468
Fredro Jan Maksymilian 468
Freud Sigmund 678
Freyman Marcin 345
Fryderyk August Wettyn 211
Fürbringer Paul 678
Galle Henryk 457
Ganot Adolphe 695
Garczyński Franciszek 359
Garnuszewski W. 583
Garvin James Louis 402
Gawalewicz Marian 522
Gawiński Antoni 536, 644
Gawroński Franciszek Rawita
243, 336, 441, 553
Gawroński Zg. 41
Gawroński Zygmunt Rawita 336
German Juliusz 530
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Gerson Wojciech 134
Gibbon Edward 244
Gielniak Grażyna 147
Gielniak Józef 145-147
Gierek Edward 55
Giertych Jędrzej 245
Giller Agaton 362
Gizbert-Studnicki Wacław 569
Glabisz Leonard 167
Gliwa Stanisław 366
Gluziński Tadeusz 246
Głębocki Józef Teodor 36
Gniewosz Anna 15
Gniewosz Hieronim 15
Gniewosz Paweł 15
Gniewosz Piotr 15
Gniewoszowie, ród 15
Godebski Franciszek Ksawery
697
Godebski Ksawery 468
Goetel Walery 373
Gołaszewski B. 32
Gołaszewski Bartłomiej 22
Gołogórska Helena ze Znanieckich 342
Gołogórski Jerzy 342
Gotheiner Lewek Abraam 31
Gotz Marceli 104
Górniak (Gregor) Antoni 50
Górnicki Łukasz 247
Górski Konstanty 255
Górski Leszek 530
Grabowski Jan 22
Grabowski Stefan 295
Grabowski Wincenty 22
Grandville Jean (właśc. Jean Ignace Isidore Gérard) 86
Green W.J. 330
Gröll Michał 3, 6, 11
Gronowski Tadeusz 504
Gruszecki Artur 624
Grzegorzewska Sabina z Gostkowskich 442
Grzybowski Józef Anioł 14
Grzywa Piotr 256
Gualdo-Priorato Galeazzo 132
Gubrynowicz Władysław 650
Gülden Josef 645
Gumowski Marian 54
Gustaw I Waza 126
Guszkowska M. 81
Gwiazda Andrzej 356
Habsburgowie, dynastia 677
Haller Józef 195
Hallez Théophile 248

INDEKS

Hałajkiewicz Kazimierz 436
Hamel Christopher de 646
Handtke Friedrich 105
Harand Irene 249
Hartleb Zygmunt 250
Hartwig Edward 643
Hateschek Ludwig 694
Hatzfeld Elisabeth de, ks. Carolath-Beuthen 94
Haykowski Stanisław 274
Heilpern Maksymilian 674
Hein Alfred 621
Helsztyński Stanisław 443
Hemar Marian 97, 98
Henryk I (III) Walezy 203, 217
Herburt Jan Szczęsny 339
Hermanowicz Henryk 643
Herrich Alwin 117
Hewak Jan Teodor 448
Higier Stanisław 678
Hilary Józef OCD 21
Hiszpańska-Neumann Maria 433
Hoesick Ferdynand 454, 544
Hoﬀman Vlastimil 168
Hofmanowa Klementyna 531
Hogenberg Frans 124. 125
Holiner J. 680
Homann Johann Baptist 101
Homolacs Karol 647
Horak Alojzy 427
Hordyński Michał 22
Horodyski Piotr 22
Horowicz Artur 450
Hozakowski Władysław 521
Hryniewicz W. 601
Hryniewiecki Jerzy 659
Hrynkowski Jan 502
Hubert Walenty 34
Hugo Gustav 244
Hyndman Henry Mayers 493
Iłłakowiczówna Kazimiera 444,
445
Iwaszkiewicz Jarosław 446
Jabłkowska Karolina z Schoenaich-Carolath 31
Jabłkowski Ignacy 31
Jabłonowski Stanisław 255
Jabłoński 23
Jabłoński Henryk 55
Jabłoński Marcin 153
Jacewicz Onufry 573
Jahoda Robert 164, 165
Jakubiak J. 441
Jakubowski Franciszek 447

Jakubowski Jan 555
Jamieson Andrew 696
Jan III Waza 126
Janik Michał 256
Jankowski Czesław 569
Jankowski Martin 7
Janowski Jan Nepomucen 362
Jansson von Waesberge Gillis 1
Januszkiewicz Eustachy 466
Jarema Józef 663
Jaroczyński Marian 40
Jaroszewicz Piotr 55
Jaruzelski Wojciech 86
Jaworscy J. i A. 575
Jaxa-Kwiatkowski Roman 588
Jazet Jean-Pierre-Marie 129
Jelinska-Marchal D. 252
Jełowicki Aleksander 531
Jeż Teodor Tomasz (właśc. Zygmunt Miłkowski) 448
Jonnard Paul 152
Judycki Zbigniew 252
Jurgielewicz Mieczysław 590
Kabaciński Piotr 670
Kaden-Bandrowski Juliusz 257,
258, 449
Kagan Jakub 92
Kalicki Witold 437
Kalkstein Jerzy 362
Kallenbach Józef 516
Kamieński S. 260
Kamiński Aleksander (pseud. Juliusz Górecki) 261, 450, 451
Kamiński Wacław 599
Kamiński Zygmunt 201
Kandziora Karol 262
Kann Maria 406
Kapeliński Tadeusz 51
Kapliński Leon 328
Karasiński Zygmunt 93
Karczewscy, ród 266
Karlin St. 320
Karłowicz Mieczysław 544
Karnkowski Stanisław 286
Karolak J. 239
Karr-Jaworski Zdzisław 452
Karwowski Adam 40
Kasprowicz Jan 453, 654
Katarzyna I Aleksiejewna 248
Katarzyna II Wielka 18
Katarzyna Jagiellonka 126
Kaźmierczakowa Anna 75
Kątski Antoni 94
Kettler Julius Iwan 118
Kiciński Bruno 271
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Kieniewicz Stefan 365
Kijeński Stanisław 263
Kleczyński Jan 90
Kleinmann E. 249
Klemensiewicz Robert 37
Klemensiewicz Zygmunt 673
Klepﬁsz Michał 329
Klimecki Tadeusz 207, 410
Klimowicz Wacław 588
Kluck Maksymilian 323
Klukowski Zygmunt 362
Kłos Juliusz 174
Kłyszewski Władysław 236
Knobloch Mieczysław 651
Koberger Anton 120
Kobierzycki Stanisław 2
Kobro Katarzyna 652
Kochanowski Jan 313, 454
Kochański Piotr 593
Koczorowski Stanisław Piotr 668
Koenigk Otto H.F. 31
Kołłupayło J.B. 21
Komorek Krzysztof 15
Komornicki Stefan 277
Konarscy, ród 266
Konarski Feliks (pseud. Ref-Ren) 265
Konarski Mieczysław 41
Konarski Szymon 266, 267
Konopnicka Maria 455
Konstanty Pawłowicz Romanow
344
Kopczewski Władysław 532
Kopera Feliks 602
Kopernik Mikołaj 326
Korngutówna Aniela (pseud. A.
Kallas) 456
Kornhauser Michał 48
Korosadowicz Zbigniew 550
Korsak Józef 21
Korytowski 13
Kosiński Amilkar 359
Kossak Wojciech 61, 69
Kossakowski Józef 129
Kościelski Józef 40
Kościuszko Tadeusz 74, 76, 127,
154
Kot Stanisław 277
Kotarbiński Miłosz 486
Kotarbiński Tadeusz 373
Kott Jan 533
Kowalski Aleksy 456
Kozicki Władysław 653
Kozłowski Boleścic Stanisław
268
Kozłowski Ignacy 655

Kozłowski Karol 152
Koźmiński Karol 89
Kraenzler J. (pseud. Kajot) 320
Krakowiecki B. 29
Krasicki Ignacy 533
Krasiński Zygmunt 457
Krasnowski Tadeusz 246
Kraszewski Józef Ignacy 269,
270, 458
Kraushar Aleksander 269, 573
Kridl Manfred 459
Kropiński Ludwik 468
Królikowski Ludwik 49
Kruczkowski Jan 557
Kruszyński Antoni 359
Kruszyński Józef 521
Kruzenstern Stanisław 35
Krycki L. 166
Krzewski Karol Lilienfeld (pseud.
Kapral Szczapa) 510
Krzyżanowski Czesław 66
Krzyżanowski Julian 277
Krzyżanowski S. 269
Krzyżanowski Stanisław 165
Kublicki Stanisław 3
Kucharzewski Jan 275
Kuczborska Irena 601
Kuczkowski Samuel 15
Küﬀner Abraham Wolfgang 127
Kukiel Marian 276
Kulczycka Marianna z Nowosielskich 24
Kumalski Marian 595
Kuraś Ferdynand 461
Kurcewicz Michał 688
Kuroń Jacek 356
Kurowski Andrzej 15
Kutrzeba Stanisław 277
Kwejsser Juliusz 35
Kwiatkowski Antoni Wince 278
Lach-Szyrma Krystyn 237
Lakaz Lucien 279
Lanckoroński Antoni 32
Lang E. 544
Lange Antoni 666
Leaf Munro 540
Lebenstein Jan 86
Lec Tomasz 473
Lechoń Jan 587
Léger Nadia (Wanda Chodasiewicz-Grabowska) 663
Lelewel Joachim 153, 154, 280,
281
Lenardowicz Mieczysław 282
Lenartowicz Stanisław 613

Lenartowicz Teoﬁl 463
Lenczowski Antoni 544
Leo Juliusz 165
Lepszy Leonard 608
Lessmann Elwira 149
Lessmann Jerzy 149, 631, 655,
662, 663
Leszczyński Dezyderiusz 4
Leszczyński Stanisław 283
Lewański 524
Lewicki Jan Nepomucen 155,
635
Lewin Aaron 284
Libert Feliks 285
Lideczko S. 320
Ligęza Mikołaj Spytek 286
Ligocki Edward 401
Likowski Edward 40
Limanowski Bolesław 287
Limanowski Mieczysław 544
Lipiński Eryk 525
Lipiński Wacław (pseud. Gwido)
230, 288, 289, 415
Lipski T. 601
Lis-Kula Leopold 230, 258
Lorkiewicz Czesław 670
Louppie de 19
Lubańska Jadwiga z Wolskich
15
Lubański Jan 15
Lubecki Józef 290
Lubomirska Izabella z Czartoryskich 24
Lubomirski Antoni 24
Lubomirski Jerzy 212
Lubomirski Zdzisław 59
Lubowski Edward 464
Ludwik XVIII Burbon 273
Ludwika Maria Gonzaga de Nevers 1
Lutosławski Kazimierz 291
Łaniewski Krzysztof 22
Łazor Jan 68
Łempicki Stanisław 277
Łepkowski Józef 608
Łodzia Jan 292
Łopieński Tadeusz 651
Łopuszniak Władysław 663
Łuckiewicz Stanisław 446
Łukasiewicz Zdzisław 366
Łukomski Stanisław (właśc. Julian Maliniak) 370
Łuniński Ernest 578
Macfall Haldane 654
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Machek Emanuel 45, 560, 561
Machekowa Helena z Reisów 45
Maciejewski Wiesław 149
Maciejowski Józef 293
Magnus Karol 139
Majewski Erazm 624
Majkowski Hilary 655
Makoś Witold 161
Makowski Tomasz 555
Makuszyński Kornel 534, 587
Malczewski Jacek 70
Malecki Wł. 42
Maleczyński Karol 54
Malicki Marian Jerzy 236
Malik Jan 232
Malina 524
Malina Franciszek 22
Małachowski Jacek 14
Małecki Kajetan 468
Manger Michael 5
Manteuﬀel-Szoege Edward 72,
601
Mańkowski J. 28, 29
Mao Zedong 80
Marchewko Kazimierz 366
Marcinkowski Karol 40
Marcuse Max 678
Marecki Andrzej 410
Markiewicz Janusz 655
Markowski Zygmunt 44
Marlicz Jerzy 526-528
Masłowski Ludwik 673
Masson Léon 160
Mastroianni Umberto 166
Matejko Jan 454
Mecherzyński Karol 36
Mehoﬀer Józef 156
Mendjisky Maurice (właśc. Maurycy Mędrzycki) 158
Mentzel Ernst Oswald 679
Merowingowie, dynastia 280
Meyer Joachim 5
Mękicka Julia 654
Mękicki Stanisław 654
Michalski Wilhelm 521
Michałkiewicz Antoni 169
Michnik Adam 356
Miciński Tadeusz 438
Mickiewicz Adam 128, 259, 465471, 515
Mienicki Ryszard 569
Mierka Bronisław 654
Mieszko I Piast 350
Miklaszewski Bolesław 595
Mikołaj I Pawłowicz Romanow
294, 295, 374

INDEKS

Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow 58, 136
Miłosz Czesław 472-476
Mirandola Franciszek (Franciszek Czcisław Pik) 535
Mirecka H. 376
Mirski Henryk 320
Misierowicz Alojzy 123
Mitzner Zbigniew 473
Młodziejowski Andrzej Stanisław
13
Mochnacki Maurycy 275
Modelski Izydor 366
Mołotow Wiaczesław Michajłowicz 296
Moore Henry 659
Morawski Adam Jan 53
Morawski Kazimierz 498
Morawski Szczęsny 297
Morawski Teodor 271
Morawski Zdzisław 298
Morcinek Gustaw 47
Morelowski Marian 562
Mostowski Tadeusz 480
Moszyńska (Rostworowska) Helena 170
Moszyński Piotr 170
Mościcki Henryk 348
Mościcki Ignacy 171, 609
Motty Władysław Leon 152
Mroczek Andrzej Artur 177-179
Mroszczak Józef 659
Mroziński Stanisław 22
Muchowiecki Szymon 15
Mukułowska 524
Müller-Rüdersdorf Wilhem 621
Mund Henryk 648
Muszyński Jerzy 299
Mystkowski Zbigniew 477
Myszkowski Franciszek 182
Naake-Nakęski Kazimierz 112
Nadratowscy, ród 267
Nagórny, ród 267
Nakwaska Karolina z Potockich
300
Nałęcz-Gostomski Władysław
609
Napierkowski Artur 152
Napierski Jan Nepomucen 24
Napoleon I Bonaparte 129, 136,
205, 211
Nartowski J. 27
Naruszewicz Adam 6, 11, 301
Narutowicz Gabriel 263
Narzymscy, ród 266

Neumann Karl Georg 680
Newerly Igor 479
Niegolewski Felicjan 40
Niemcewicz Franciszek Ursyn
20
Niemcewicz Julian Ursyn 153,
302, 447, 480
Niemczycki Stanisław 44
Niemeyer Paul 680
Niemojewski Andrzej 481
Niemojowski Wincenty 225
Niewiadomski Eligiusz 263
Norblin Jan Piotr 141, 636
Norwid Cyprian Kamil 156, 164,
438, 482-485
Nowak Szczepan 82
Nowak-Jeziorański Jan 303
Nowicki Adam 401
Nowosielscy, ród 24
Nowosielska Anna z Popielów
24
Nowosielski Adam 24
Nowosielski Antoni 180
Nowosielski Jan 22
Nowosielski Paweł 22
Noyes George Rapall 470
Obtułowicz Stanisław 161
Oczapowski Michał 681
Odzirejko Z. 252
Ogiński Ksawery 21
Ohijenko Iwan 313
Okolski Szymon 209
Okuń Edward 156
Oleszczyński Antoni 154, 531
Oleszczyński Seweryn 519
Oleśnicki Zbigniew 235
Olszewski Jan 356
Olszewski Józef 307
Ołpiński Stefan 308
Onacewicz Ignacy Żegota 203
Opfermann Bernhard 645
Orda Napoleon 123
Ordonówna Hanka 588
Orłowska Maria 503, 540
Orobkiewicz Władysław 309
Orzechowski Stanisław 209
Orzechowski Tadeusz Oksza
310
Orzeszkowa Eliza 311, 6
Osiecki Józef 103
Osiecki Stanisław 601
Osiński Józef Herman 697
Oskar II Bernadotte 136
Osóbka-Morawski Edward 77
Ossecki Wilhelm 133

INDEKS

Ossendowski Ferdynand Antoni
611
Ostaszewski-Barański Kazimierz
634
Ostoja-Chrostowski Stanisław
653
Otto Leopold 35
Owsiński Jan Marek 356
Paczosiński Adam 298
Pakoszewski Andrzej 22
Päl György 79
Panayotova Stella 637
Pankiewicz Józef 460
Parandowski Jan 487
Paryska-Radwańska Zoﬁa 545
Paryski Witold Henryk 545
Paszyc Antoni 140
Pawlikowski Michał K. 569
Pawliszak Józef 463
Pawłowski Stanisław 564
Pearson David 656
Perthes Justus 107
Peters J.H. 273
Petersburski Jerzy 95
Pęczkowski J. 26
Piasecki Bolesław 314
Piastowie, dynastia 6
Piekałkiewicz Jan 623
Piekarski Kazimierz 49, 277, 657
Pieniążek Józef 121
Pierożyńscy, ród 267
Pietrzak Józef Stanisław 316
Pigoń Stanisław 485
Pikiel Witold 317
Pilczek Franciszek 75
Piller Piotr 122
Piłsudska Aleksandra ze Szczerbińskich 230, 318
Piłsudski Józef 43, 60, 73, 130,
131, 157, 171, 284, 288, 293,
310, 318-320, 324, 383, 401,
416, 689
Pini Tadeusz 654
Piotr I Aleksiejewicz Wielki Romanow 248
Piotr III Fiodorowicz Romanow
(Holstein-Gottorp) 18
Piotrkowczyk Andrzej 8
Piotrowski Józef 612
Piotrowski Tadeusz 389, 601
Piwarski Jan Feliks 140
Plater Emilia 154
Plater-Zyberk Stefan 643
Pluta Jan 322
Płonka Piotr 323

Pniewski Władysław 604
Pobóg-Malinowski Władysław
319, 324
Pobuda Wenzel 106
Podpora Emil 392
Podsadecki Kazimierz 539
Pokora Mirosław 671
Polkowski Ignacy 326
Ponętowski Jan 209
Poniatowscy, ród 268
Poniatowski Józef 268, 293
Poniński Adam 4
Pope Alexander 488
Porazińska Janina 536, 537
Porcher Jean 658
Posadzy Ludwik 40
Potocka Charlotte 215-220, 275,
276, 435, 612
Potocka Elżbieta Matylda z Radziwiłłów 307
Potocki Adam 212, 300
Potocki Alfred 612
Potocki Józef 348
Potocki Marek 215-220, 275,
276, 435, 612
Potocki Stanisław „Rewera” 132
Praga Rafał 407
Procajłowicz Antoni S. 57, 156,
253
Prochnau Wacław 698
Pruszczyński Aleksander 581
Przanowski J. 595
Przeorski Tadeusz 165
Przerwa-Tetmajer Kazimierz 61,
581
Przesmycki Zenon (pseud. Miriam) 156, 164, 438, 459,
482-484
Przyborowska Zoﬁa 211
Przyboś Julian 652
Przybyłko-Potocka Maria 446
Przybyszewski Stanisław 489
Przypkowski Tadeusz 643
Puchalski Włodzimierz 643
Puck W. 42
Puget Jan Franciszek 371, 372
Pukacki Marian 331
Pukacki Teoﬁl 331
Putek Józef 52, 334
Pyteasz z Massalii 280
Quentell Heinrich (ojciec) 12
Rabska Zuzanna 518
Raczkiewicz Władysław 452
Raczyńscy, ród 50
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Raczyński Bolesław 514
Raczyński Edward 133, 303
Raczyński Stanisław 148, 159
Radliński Ignacy 624
Radziszewski Franciszek Joachim 162, 163
Radziwiłł Janusz 339
Radziwiłł Katarzyna z Rzewuskich 335
Radziwiłł Krzysztof 134
Radziwiłłowie, ród 134
Rajmund de Sabunde (Ramon
Sibiuda) 12
Regulski 23
Reicheber Michał 572
Reilly Franz Johann Joseph 102
Reitz Erik 126
Rej Mikołaj 435
Reński L. 320
Reyss Maria Henryka 37
Richter Carl August 488
Robert OCD 21
Rodakiewicz-Schmidt Zoﬁa 82
Rodakowski Henryk 653
Rodarai Gianni 538
Rogowski Ludomir Michał 96
Roguski Sławomir 82
Roja Bolesław 64
Rola-Żymierski Michał 51, 52,
401
Rolle Karol 62, 165
Romaszewski Zbigniew 356
Romer Eugeniusz 109, 564
Rosen Willy 97
Rosiński Stefan 683
Rosłaniec Franciszek 521
Rosłoniec Stanisław 616
Rossowski Stanisław 66
Rostworowski Jan 340
Rostworowski Joachim August
170
Rothke Edith 645
Rouppert Stanisław 690
Rousseau Jean-Jacques 341
Rozwadowski Tadeusz Jordan
342, 401
Rózga Leszek 149
Różański M. 601
Różek 524
Różewicz Tadeusz 490
Rudnicki Klemens 343
Ruhemann Jacob 680
Rusinek Michał 473
Russoccy, ród 266
Ruszczyc Ferdynand 569, 572
Ruszkowska Irena 684
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Rychter Tadeusz 156
Rydel Lucjan 253
Rydlewski 42
Rydz-Śmigły Edward 60, 157
Rymarkiewicz Jan 491
Rymkiewicz Jarosław Marek 492
Ryś Jan 69
Rzepecki Jan 345
Rzepecki Karol 346
Rzesiński Jan Kanty Hieronim
Stefan 244
Rzewuski Walery 170
Saint-Yves d’Alveydre Joseph
Alexandre 347
Samuel OCD 21
Sanguszko Roman Stanisław
Adam 348
Sanguszkowa Klementyna z
Czartoryskich 348
Sare Józef 62
Sawczyńska Jadwiga z Ekielskich 37
Sawczyński Adam 300, 344
Sawicki M. 41
Schaﬀgotsch Josephine von z
von Ziethen 349
Schaﬀgotsch Leopold Christian
von 349
Schaﬀgotschowie, ród 349
Schedel Hartmann 120
Schiller Leon 587
Schmidt Fryderyk August 350
Schmidt Władysław 650
Schmidt-Gentner Willy 98
Schmitt Mieczysław 634
Schneeberger Antoni 657
Schramm Julian 619
Schrenck von Notzing Jacob
137
Schroeder Wilhelm 680
Sekutowicz Stanisław 685
Semkowicz Aleksander 644, 661
Sempoliński Leonard 181
Semsch Franciszek Józef 44
Seuphor Michel 662, 663
Seweryn Tadeusz 565
Seyfarth Gustaw 559
Shaw George Bernard 493
Sichulski Kazimierz 611
Siedlecki Franciszek 130, 131,
156, 460
Siegmeth Karl 547
Sienkiewicz Antoni 617
Sienkiewicz Henryk 66, 494, 495
Sienkiewicz Karol 468
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Sienkiewicz Konstanty 589
Sierakowska Barbara 432
Sierakowski Józef 301
Sierakowski Kazimierz 566
Sikorski Rudolf 165
Sikorski Władysław 351, 410,
425
Simche Zdzisław 622
Simon E. 155
Skarbek Aleksander 64
Skarbek Fryderyk 352, 584
Skarga Piotr 8
Skiba Mikołaj 68
Skierscy, ród 266
Skobel Fryderyk Kazimierz 496
Skoczylas Władysław 460
Skrudlik Mieczysław 353
Słonimski Antoni 497
Smokowski Wincenty 465
Smolka Franciszek 212
Snarski Marcin Józef 21
Sobański Michał 340
Sofokles z Aten 160, 498
Sokolnicki Michał 319, 359
Solski Ludwik 61
Sonntag Józef 432
Sowiński Cyprian 14
Sozański Michał 309
Spindler Charles 155
Spychalski Marian 55
Sroka Zdzisław 550
Stach Piotr 521
Stachiewicz Piotr 522
Stachowicz Julian 319
Stadnicka Katarzyna z Krasickich 22
Stadnicki Józef 22
Stadnicki Stanisław 339
Staﬀ Leopold 161
Stalin Józef 87, 422
Stanisław I Leszczyński 101
Stanisław II August Poniatowski
6, 11, 13, 14, 135, 301, 350,
380
Stanisławski Jan 156
Stanisławski Jan Tadeusz 182
Stapiński Jan 52
Starkman Józef 680
Starzewski Stanisław 396
Starzyński Stefan 591
Starzyński Wojciech 356
Staszewski Janusz 359
Staszic Stanisław 584
Stażewski Henryk 663
Steczkowski Jan Kanty 36
Stefan I Batory 203

Stefański Edward 360
Stemler Józef 585
Stern Anatol 499, 500
Stetkiewicz Stanisław 696
Stęczyński Zygmunt Bogusz 546
Stimmer Tobias 5
Stobiecki 45
Stojałowski Stanisław 52
Stollen Johann Zacharias 1
Stransky Otto 99
Straszewicz Józef 280
Strobl Rudolf 90
Stryjeńska Zoﬁa 71
Strzemiński Władysław 652, 663
Studnicki Władysław 361
Stülpnagel Friedrich von 107
Styczeń F. 320
Suchodolski Józef 21
Sujkowski Antoni 618
Supniewski Janusz 687
Surmacka Irena 586
Syrokomla Władysław (pseud.
Ludwik Kondratowicz) 501
Szajnocha Władysław 544
Szancer Jan Marcin 471, 533,
537, 538
Szaniawski Józef Kalasanty 275
Szantroch Tadeusz 502
Szczepański Jan Julian 468
Szczepański Władysław 521,
523
Szmaragd Ludwik 588
Szpakowski Olgierd 363
Szpidbaum Henryk 364
Sztakelberg Jurij I. 365
Szturm de Sztrem Edward 623
Szulczewski Bronisław 40
Szuman Leon 40
Szuman Stefan 40, 665
Szyfman Arnold 587
Ściborowski Władysław 619
Śliwowska Wiktoria 365
Ślizień Eliza (Elżbieta) z Tyszkiewiczów 91
Świątecki Kazimierz 605
Świątkowska Dominika 1
Świda Marek 215, 216
Świder Feliks 437
Świderska Alina 539
Świdowie, ród 266
Tacyt (Publius Cornelius Tacitus)
209
Tarnowski Arkadiusz 343
Tarnowski Stanisław 515
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Tatarczuch Stanisław 307
Tatula 524
Tchórzewski Jerzy 490
Tertil Tadeusz 64
Teslar Tadeusz 368
Themerson Franciszka 500
Tillinger J. 494
Toczyłowski Włodzimierz 366
Tokarz Wacław 255, 369
Tomaszewska Antonina 154
Trąmpczyński Wojciech 40
Trocki Lew (właśc. Lejb Bronsztejn) 370
Trzeciak Stanisław 393
Trzemeski Edward 175
Turowski Kazimierz Józef 209,
286
Tuwim Irena 540
Tuwim Julian 503, 504
Tym Stanisław 182
Tyszkiewicz Konstancja z Poniatowskich 33
Tyszkiewicz Ludwik 33
Tyszkiewicz Oskar 123
Tyszkiewiczowie, ród 20, 30, 123
Ubysz Feliks 683
Ulatowski Michał 22
Uniechowski Antoni 431
Urbański Mikołaj 22
Uruska Magdalena z Nowosielskich 24
Uth Grzegorz 375
Uziembło Henryk 206
Vauban Maria 688
Vendler Helen 473
Vernet Horace 129
Véron Eugène 666
Vilmar August Friedrich Christian 505
Volpe Gioacchino 376
Wacek Rudolf 700
Wachulski Władysław 173
Wajwód Antoni 601
Walentynowicz Anna 356
Walentynowicz Marian 534
Walewscy, ród 266
Walezjusze, dynastia 217
Walicki Michał 567
Wałęsa Lech 356
Wańkowicz Melchior 377, 506
Wański Tadeusz 643
Warmski Mieczysław Stanisław
37

Wasilewski Leon 379
Waysenhoﬀowa Marianna 10
Wdowiszewski Zygmunt 380
Weh Albert 381
Weigel Hans 138
Weinbach Beppina von 335
Weinfeld Ignacy 623
Weiss Wojciech 150
Wereszczyński Piotr Aleksander
248
Weyssenhoﬀ Józef 507
Wichura-Zajdel Edward 382
Wielhorski Michał 341
Wieliczko Maciej 383
Wielopolska Maria-Jehanne (Joanna) z Colonna-Walewskich
689
Wielopolski Jan 16
Wielowieyscy, ród 266
Wieniawa-Długoszowski Bolesław 274
Wierzbicki Józef 46
Wierzbowski Henryk 115
Wierzyński Kazimierz 508-511
Wiesenthal Szymon (Simon) 384
Wilczkowski Ignacy 22
Wilga Piotr 22
Wilhelm II Hohenzollern 136
Wilhelmina Orańska-Nassau
136
Wilkanowicz Roman 512
Wilkanowicz Roman Tadeusz
512
Wilkanowski O. 25
Willers Eliae 5
Winiarski Adam Jordan 24
Winkler Leopold 362
Witek A. 153
Witkiewicz Kazimierz 667
Witkiewicz Stanisław Ignacy
(Witkacy) 82, 513
Witos Wincenty 52, 64
Witwicki Andrzej 356
Witwicki Stefan 468
Władysław I Herman Piast 6
Władysław II Wygnaniec Piast 6
Włast Andrzej (właśc. Gustaw
Baumritter) 92, 93, 95, 99
Wojciechowska-Żywultowa Jadwiga 571
Wojciechowski Adolf 690
Wojnar Kasper 388
Wolański Mikołaj 22
Wolﬀ Józef 371, 372
Woll Marian 701
Wolski Prokop 15
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Wołyński Artur 362
Woronicz Jan Paweł 226
Woyde Maurycy 35
Woyniłłowicz Edward 572
Wójcicka Michalina 625
Wroniecki 524
Wroński Michał 244
Wrotnowski Feliks 573
Wróblewska Krystyna 161
Wrzos (właśc. Rosenberg) Konrad 389
Wujek Jakub 9, 521
Wybicka Konstancja z Lniskich
13
Wybicki Joachim 13
Wybicki Józef 13
Wybicki Piotr 13
Wyczółkowski Leon 544
Wyrwicz Karol 10
Wysłouch Seweryn 569
Wysocki Piotr 275
Wyspiański Stanisław 514, 655
Zabierzewski Franciszek 22
Zaborowski Tymon 468
Zaderecki Tadeusz 393
Zagórski Jerzy 431
Zagórski Włodzimierz 67, 401
Zając Józef 394
Zakaszewski Tomasz 22
Zakrzewski Stanisław 395, 564
Zaleski Bohdan 468
Zaleski Józef Bohdan 515, 516
Zaleski Zygmunt Lubicz 668
Załęski Grzegorz 407
Zamojski Zdzisław 212
Zamorski Kazimierz 396
Zamoyski August 663
Zamoyski Jan 137
Zan Tomasz 397
Zander Heinz 151
Zaremba Zygmunt 398, 428
Zariazin A.Ł. 58
Zarrin P. 58
Zaruba Jerzy 671
Zaruski Mariusz 544
Zasiecki Jerzy 89
Zawadzki Józef 385, 386
Zawadzki Stanisław 399
Zdziarski Stanisław 403, 517
Zebrzydowski Mikołaj 339
Zelwerowicz Aleksander 587
Zerboni di Sposetti Józef 31
Zerboni di Sposetti Karol 31
Zieliński M. 28
Zieliński Stanisław 404
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Ziembicki Witold 702
Ziemiałkowski Florian 212
Zienkowicz Leon 155
Ziethenowie, ród 349
Ziętek Jerzy 55
Ziółkowski J. 55
Zjawiński Bolesław 157
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Zrębowicz Roman 460
Zwoliński Tadeusz 600
Zygmunt I Stary Jagiellon 14,
209, 380
Zygmunt III Waza 339
Żabiński Jan 594

Żakiej Tadeusz (pseud. Maria
Lemnis i Henryk Vitry) 671
Żaryn Stanisław 651
Żeligowski Lucjan 65
Żółkiewski Stefan 462
Żuławski Jerzy 602
Żytomirski Eugeniusz 518
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acc.
adl.
akw.
b.a.
b.m.
b.r.
b.w.
bibl.
bp
brosz.
ded.
drzew.
E.
egz.
faksym.
fot.
ilustr.
j.w.
k.
k.tyt.
kart.
kolor.
litogr.
łac.
marm.
miedz.
m.in.
nakł.
nlb.
obcięty/a

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

accessit (współwydane/y)
adligat (współoprawne/y)
akwaforta
bez autora
bez miejsca wydania
bez roku wydania
bez wydawcy
bibliograﬁa
biskup
broszura
dedykacja
drzeworyt/ów
Estreicher
egzemplarz
faksymile, faksymilia
fotograﬁe
ilustracje
jak wyżej
kart/a
karta tytułowa
kartonowa/e
kolorowany/a/e
litograﬁa
łaciński/a/e
marmoryzowany/a/e
miedzioryt/y
między innymi
nakładca
nieliczbowane
rycina obcięta do odcisku
płyty, bez marginesów

opr.
=
pap.
=
perg.
=
pl.
=
pł.
=
p.-p.
=
piecz.
=
płsk.
=
portr.
=
ppł.
=
pperg.
=
prow.
=
reper.
=
ryc.
=
rys.
=
ryt.
=
s.
=
supereksl. =
sygn.
=
szp.
=
t.
=
tabl.
=
tłocz.
=
wol.
=
współcz. =
współpr. =
wyd.
=
wyk.
=
złoc.
=

oprawa
papier
pergamin
plansza, karta
płótno
passe-partout
pieczęć
półskórek
portret
półpłótno
półpergamin
proweniencja
reperowany/a
ryciny/a
rysował
rytował
strony/a
superekslibris/y
sygnował/sygnatura
szpalta
tom
tablica/e
tłoczenia
wolumin/y
współczesna
współoprawny
wydanie/wydał
wykonał
złocenia
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Instrukcja uczestnictwa w aukcji na portalu secretera.pl
Antykwariat LAMUS przeprowadzi XI Aukcję Internetową i Korespondencyjną Książek
i Graﬁki na portalu biblioﬁlskim secretera.pl. W związku z tym poniżej publikujemy szczegółową instrukcję obsługi portalu.
1. Rejestracja na portalu:

Naciśnij przycisk
Zarejestruj.
Na następnej
stronie podaj swoje
szczegółowe dane:

Upewnij się, że
podałeś poprawny
numer telefonu
komórkowego
i adres mailowy,
są one niezbędne
do ukończenia
rejestracji.
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Na podany adres mailowy otrzymasz wiadomość umożliwiającą kontynuowanie rejestracji.
Kliknij w odnośnik:

Przepisz kod
aktywacyjny
z telefonu
komórkowego
do okna rejestracji
na portalu:

Od tej pory możesz używać swojego konta.

Dziękujemy za rejestrację!
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2. Składanie zamówień na portalu secretera.pl przed aukcją.
Aby zalogować
się na portalu,
naciśnij przycisk
Zaloguj się.
Żeby wyświetlić
stronę zawierającą
pozycje katalogowe,
kliknij w zakładkę
Aukcje.

Przed wzięciem
udziału w aukcji
musisz
zaakceptować
regulamin aukcji.

INSTRUKCJA UCZESTNICTWA W AUKCJI NA PORTALU SECRETERA.PL

Po lewej stronie
znajduje się spis
treści
umożliwiający
przyspieszony
dostęp do działów.

Kliknij w ikonę
koperty,
aby otrzymać
przypomnienie
mailem i sms-em
o zbliżającej się
licytacji wybranej
pozycji.

Kliknij w zdjęcie
pozycji, aby
zobaczyć jej
szczegółowy opis
i galerię zdjęć.

Na stronie pozycji
możesz złożyć
swoją najwyższą
oferowaną
cenę(limit) według
tabeli postąpień.
Limity przyjmujemy
do dnia 21.09.2018
do godziny 18.00.
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3. Uczestniczenie w aukcji na portalu secretera.pl
Żeby wziąć udział w licytacji zaloguj się, następnie otwórz zakładkę z interesującą
pozycją.

Po lewej stronie
zobaczysz
zbliżające się
pozycje.

Naciśnij przycisk
licytuj, aby przebić
cenę o jedno
postąpienie,
zgodnie z tabelą
postąpień.

Licytacja pozycji trwa 30 sekund. Każde przebicie spowoduje ustawienie czasu licytacji
na kolejne 15 sekund.

Przebieg licytacji
możesz obserwować w zakładce
historia licytacji.
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Pozycję aukcyjną można przebić o wyższą kwotę z listy rozwijanej zgodnie z tabelą
postąpień. Wybrana kwota postąpienia, w przypadku pomyślnego zakończenia
licytacji, będzie kwotą zakupu (plus 10%).

Więcej informacji o aukcjach próbnych znajdziesz pod adresem
www.lamus.pl
lub pod numerem telefonu 22 8481639
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