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REGULAMIN AUKCJI

1.

Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena
wylicytowana, do której antykwariat doliczy 10% opłaty organizacyjnej.

2.

W aukcji można uczestniczyć osobiście lub poprzez wysłanie pisemnego zamówienia, którego druk dołączono do katalogu. W zamówieniu prosimy podać numer
pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit).
Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru
telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a także złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzi
osoba upoważniona przez antykwariat. Treść zamówienia pozostanie informacją
poufną.

3.

Zamówienia prosimy kierować na adres: Antykwariat „Lamus” ul. Sandomierska 23,
02-567 Warszawa.

4.

Zamówienia przyjmujemy również faxem i pocztą elektroniczną do 22 listopada 2019 r.
(piątek) do godz. 18.00.
fax 22 848-12-58,
e-mail: info@lamus.pl

5.

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;
– wysyłka obiektów za pobraniem pocztowym;
– wysyłka obiektów po odnotowaniu płatności na koncie bankowym.

6.

W sprawie licytacji telefonicznej prosimy o wcześniejszy kontakt z antykwariatem.

7.

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.

8.

Obiekty aukcyjne można oglądać (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
terminu) w siedziebie antykwariatu, ul. Sandomierska 23 od 12 listopada 2019 r.

9.

Informacji telefonicznej o wynikach oraz kosztach wysyłki udzielamy od 27 listopada 2019 r. (wcześniej telefon nie będzie działał).

10.

Wszystkim osobom, które dokonały zakupu na aukcji, wyślemy pocztą elektroniczną
w dniach 26-30 listopada 2019 r. informację o zakupie (wraz ze specyfikacją, ew.
kosztami wysyłki i numerem konta).

11.

Zakupione obiekty aukcyjne wydajemy przy ul. Sandomierskiej 23 w Warszawie
od 26 listopada 2019 r. 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 9 grudnia 2019 r.
Od 9 grudnia 2019 r. na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
zakupionego, a nieodebranego obiektu.

12.

Termin płatności wynosi 10 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane będą odsetki
w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych od kwoty zaległości.

13.

Obowiązuje odbiór osobisty. Na prośbę nabywcy zakupiony obiekt zostanie wysłany
po uprzednim uiszczeniu kosztów wysyłki oraz całości należności. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.

14.

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

15.

Przy płatności kartą kredytową lub płatniczą doliczamy 1,5% do ceny nabycia tj. ceny
wylicytowanej powiększonej o opłatę organizacyjną.

16.

Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych (Dz.U. 1996, Nr 5, poz. 24
ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).

17.

Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne
zakupionych obiektów.

18.

Antykwariat ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.

19.

Prowadzący licytację ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu
licytacji, do jej kontynuowania lub ponownego przeprowadzenia.

20.

Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty aukcji.

21.

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej Antykwariatu LAMUS i podmiotów współpracujących.

© ANTYKWARIAT LAMUS 2019
Niniejszy katalog, w tym wszelkie zawarte w nim opisy i zdjęcia, podlega ochronie na podstawie
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek kopiowanie, reprodukowanie
i rozpowszechnianie katalogu w całości lub części bez uprzedniej zgody ANTYKWARIAT
LAMUS stanowi naruszenie praw majątkowych zagrożone odpowiedzialnością cywilną i karną.
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1. Akt unii kościołów protestanckich oboyga wyznania w Xięstwie Mazowieckim
będących, z kościołami prowincyi małopolskiey. W Dreznie y w Lipsku [1777].
W Księgarni Gröllowskiey, 8°, k. [2], s. 44, 4, opr. kart.
450,E.XII, 91. Tekst równoległy po polsku i niemiecku. Akt zawarcia unii między kościołami protestanckimi
Mazowsza i Małopolski, ustanawiającej m.in. wspólne synody prowincjonalne – dla wyznania luterańskiego i ewangelicko-reformowanego. Opr.: karton oklejony pap. marm. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

2. Bellarmino Roberto. Katechizm rzymski abo krotka nauka katolicka wszystkim
chrześcianom do zbawienia naypotrzebnieysza, po włosku z rozkazu Oyca S. Klemensa osmego przez [...] przez Marcina Szyszkowskiego, biskupa natenczas
uckiego po łacinie przetłumaczona i królewicowi Władysławowi dedykowana,
teraz po polsku dla zrozumienia wszystkich osobliwie katolickiey młod i przełożona przez X. Jana Poszakowskiego Soc. J. teologa. Wilno 1752. W Drukarni
Akademickiej Soc. Jesu, 4°, s. 70, opr. współcz., płsk.
500,E.XII, 448. Wykład podstawowych zasad wiary katolickiej autorstwa Roberta Bellarmina (1542-1621),
włoskiego jezuity, kardynała, ogłoszonego świętym i doktorem Kościoła katolickiego, inkwizytora nadzorującego proces i egzekucję Giordana Bruna. Stan bardzo dobry.

– Podróż Beniowskiego –
3. Beniowski Maurycy. Historya podróży y osobliwszych zdarzeń sławnego
Maurycego Augusta hrabi Beniowskiego, szlachcica polskiego y węgierskiego,
zawieraiąca w sobie: Jego czyny woienne w Polszcze w czasie Konfederacyi
Barskiey, wygnanie iego nayprzód do Kazanu, potym do Kamszatki, waleczne
iego z tey niewoli oswobodzenie się, żeglugę iego przez Ocean Spokoyny do
Japonii, Formozy, Kantonu w Chinach, założenie nareszcie przez niego osady
na wyspie Madagaskarze, z zlecenia Francuzkiego Rządu, iego na tey wyspie
woienne wyprawy, ogłoszenie go nareszcie Naywyższym Madagaskaru Rządcą.
Z Francuzkiego tłomaczona. T. 1-3 (z 4). Warszawa 1797. W Drukarni Tomasza
Lebrun, Sukcessora ś.p. Piotra Dufour, 8°, s. 356; 350; 407, winietki, finaliki
(drzeworyty), opr. jednolita z epoki w 3 wol., płsk z szyldzikami i tłocz., brzegi kart
barwione.
1800,E.XII, 475. Wydanie pierwsze w języku polskim (rękopis został napisany w języku francuskim,
pierwodruk ukazał się w 1790 r. w języku angielskim). Maliszewski nie notuje tej edycji! Egzemplarz
z księgozbioru rodziny Janiszewskich (pieczątki). Głośne, tłumaczone na wiele języków, pamiętniki
hr. Maurycego Augusta Beniowskiego (1746-1786), podróżnika i awanturnika, wybitnego szachisty,
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uczestnika Konfederacji Barskiej, zesłańca na Kamczatkę, władcy Madagaskaru. Pamiętniki zawierają
opisy licznych podróży i przygód, m.in. dwóch ucieczek autora: z Kazania i Bolszerecka na Kamczatce.
Mimo wielu fantazji i zmyśleń, przez długi czas stanowiły one jedno z głównych ródeł wiadomości
o Madagaskarze. Oprawy naprawiane, ze śladami po owadach. W tomie 1 brak kart ze stronami
279-282, karty ze stronami 343-346 uszkodzone (z niewielką stratą dla tekstu), na kartach miejscami
zabrudzenia, w tomie 3 urwany fragment ostatniej karty. Do kompletu brak tomu czwartego. Rzadkie.
(Patrz tablica IV)

4. [Biblia Gdańska]. Biblia swięta: to iest, Księgi Pisma Swietego starego y nowego
przymierza z zydowskiego y greckiego Języka na polski pilnie y wiernie przetłumaczone, a teraz podług Gdańskiego exemplarza przedrukowane. Amsterdam
1660. W drukarni Chrysztoﬀa Cunrada, 8°, k. [6], s. 898, 219, 286, 10, opr. z epoki,
skóra.
7000,E.XIII, 18-19. Drugie wydanie drugiej wersji brzeskiej Biblii Radziwiłłowskiej. Piękny druk gotycki
z ozdobnymi inicjałami i finalikami w drzeworycie. Jest to właściwie nowy przekład w stosunku do Biblii
Brzeskiej dokonany przez ks. Daniela Mikołajewskiego, po raz pierwszy wydany w Gdańsku (stąd
nazwa) w 1632 r. W owej pierwszej edycji pojawił się błąd drukarski w Ewangelii wg św. Mateusza 4,
1: „Tedy Jezus zawiedziony jest na puszczą od Ducha, aby był kuszony do diabła” (do zamiast od).
Omyłka została wykorzystana przez przeciwników tłumaczenia (głównie katolików) i stała się jednym
z powodów obłożenia go zakazem i spalenia znacznej części nakładu. Oferowane wydanie drugie
tłoczone w Amsterdamie strona po stronie powtarza układ tekstu wersji gdańskiej, skorygowano w nim
jednak wspomniany błąd drukarski. Opr.: ciemnobrązowa skóra z tłocz., zachowane mosiężne klamerki
na skórzanych paskach. Na przedniej wyklejce i k. przedtytułowej próby pióra i wpisy dawną ręką po
polsku i niemiecku. Brak k. tyt. Drobne zabrudzenia i niewielkie ślady po owadach na kartach. Poza
tym stan dobry. Rzadkie.

5. [Biblioteka Braci Polskich]. Crell Johannes. Opera omnia exegetica. Sive ejus
in plerosque Novi Testamenti libros commentarii. Eleutheropoli (właśc. Amsterdam)
po 1656 (właśc. 1668). Sumptibus Irensaei Philalethii, folio, k. [12], s. 624, k. [25],
portret 1 (miedzioryt), opr. z epoki, perg.
Crell Johannes. Operum Tomus quartus scripta ejusdem didactica et polemica
complectens. Irenopoli (właśc. Amsterdam) po 1656 (właśc. 1668). Sumptibus
Irensaei Philalethii, folio, k. [4], s. 34, [8], 234, [2], 110, [2], 148, [6], 149-454, [2],
455-552, k. [22], opr. z epoki, perg.
Szlichtyng Jonasz. Commentaria posthuma, in plerosque Novi Testamenti
libros. Eleutheropoli (właśc. Amsterdam) po 1656 (właśc. 1668). Sumptibus
Irensaei Philalethii, folio, k. [10], 325, [4], 427, portret 1 (miedzioryt), opr. z epoki,
perg.
4500,E.XIII, 45-47. Trzy części słynnej serii wydawniczej „Bibliotheca Fratrum Polonorum”, zbierającej
pomniki pisarstwa religijnego, teologicznego i polemicznego braci polskich. Pisma polskich arian wywarły wielki wpływ na myśl europejską. Czytane przez m.in. Isaaca Newtona, Johna Locke’a, Barucha
Spinozę, Woltera przyczyniły się do rozwinięcia idei oświeceniowych w XVIII w. Oferowane są części
3, 6 i 7 serii. Poz. 1-2. dzieła egzegetyczne i komentarze do Pisma Świętego autorstwa Johanna
Crella (1590-1633), pochodzącego z Frankonii teologa protestanckiego, wykładowcy i rektora Akademii
Rakowskiej, jednego z głównych myślicieli braci polskich. Poz. 3. Komentarze do Nowego Testamentu
napisane przez Jonasza Szlichtynga (1592-1661), polskiego szlachcica, teologa ariańskiego, pisarza
religijnego, ministra zboru w Rakowie, przebywającego na emigracji po skazaniu go przez sejm na
infamię i karę śmierci w 1647 r. Opr.: perg. naturalny, na grzbiecie szyldziki z tytulaturą, na licach
tłocz. ozdobniki, brzegi k. barw. Dodatkowe k. tyt. przekładane z innych tomów serii. Miejscami drobne
przebarwienia i zagniecenia, poza tym stan dobry. Patrz także poz. 80.

6. Bieżanowski Stanisław Józef. Colossus solis, sed non Rhodius quia Sacer,
perennis gloriae inextincto splendori Perillustris olim, et Reverendissimi Domini,
D. M. Samuelis Formankowic, Juris Utr. Doctoris et Professoris, protonotarii
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4. Biblia Gdańska. 1660.

7. O ukazywaniu się duchów. 1777.

Apostolici, ecclesiae Cathedralis Cracoviensis Canonici, Collegiatae SS... Cracoviae (Kraków) 1692. Typis Universitatis, folio, k. [3], bez opr.
300,E.XIII, 104. Z Biblioteki Czartoryskich (pieczątki). Wierszowany utwór autorstwa Stanisława Józefa
Bieżanowskiego (1628-1693), profesora i historiografa Uniwersytetu Krakowskiego, mistrza anagramów i utworów panegirycznych, których ułożył ponad 150. Oferowany panegiryk napisał po śmierci
Samuela Formankowicza (1626-1692), rektora Akademii Krakowskiej, kanonika katedry na Wawelu.
Postrzępienia i zabrudzenia kart, poza tym stan dobry.

– O ukazywaniu się duchów –
7. Bohomolec Jan. Przydatek do xiązki Diabeł w swoiey postaci o ukazywaniu się
Duchow [...] Warszawa 1777. Nakładem Michała Grölla, 8°, k. [4], s. 150, [2], opr.
z epoki, skóra.
600,E.XIII, 231. Traktat zwalczający wiarę w zabobony, poświęcony ukazywaniu się duchów, napisany
przez Jana Bohomolca (1724-1795), brata Franciszka, duchownego katolickiego, matematyka, filozofa,
związanego z Collegium Nobilium. Dzieło stanowi uzupełnienie do wcześniejszej pracy pt. „Diabeł
w swojej postaci”. Opr.: brązowa skóra marm., na grzbiecie tłocz. i złoc. ozdobniki, na wyklejkach
pap. zdobiony, brzegi k. barw. Na k. tyt. pieczątki własnościowe: heraldyczna Stefana Rucińskiego,
z monogramem wiązanym G. Trąmpczyńskiego; podpis Trąmpczyńskiego. Stan bardzo dobry.

8. Boll Bernhard. Juris ecclesiastici analysis. Cz. 1-2 (1 wol.). Vratislaviae (Wrocław)
1795. Typis Universitatis, 8°, s. VIII, 228; VII, 407, [1], opr. z epoki, skóra. 450,Wykład prawa kanonicznego opracowany przez Bernharda Bolla (1756-1836). Podzielony na dwie
części, z których pierwsza obejmuje prawo kościelne publiczne, a druga prawo kościelne prywatne.
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9. I. Bykowski. Kościół sławy. 1799.

10. Polska za Jana III Sobieskiego. 1702.

Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura oraz ozdobniki, na wyklejkach pap. marm.
Drobne otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

9. Bykowski Ignacy. Koscioł sławy. Poema przez [...] porucznika woysk rossyiskich
Wierszem Polskim ułożone. Wilno 1799. W Drukarni XX. Piarów, 8°, s. 125, [1],
opr. XIX w., kart.
450,E.XIII, 479. Zbiór utworów Ignacego Bykowskiego, poza tytułowym poematem zawiera: „Życie Zoroastra”, „Uwaga nad chwałą”, „Ucinek Myśli nad wielkością”. Opr.: kart. oklejony zdobionym pap. ze złoc.
Egzemplarz wręczony w 1820 r. jako nagroda szkolna dla pilnego ucznia w szkole w Kaliszu (nota
na przedniej wyklejce) z podpisem bp. Andrzeja Wołłowicza, pierwszego biskupa nowo erygowanej
diecezji kujawsko-kaliskiej. Otarcia opr., poza tym stan dobry.

10. Chevremont Jean-Baptiste de. L’État actuel de la Pologne. Cologne (Kolonia)
1702. Chez Jacques Bouteux, 8°, k. tyt., s. 260, opr. XIX w., płsk.
500,E.XIV, 161. Z księgozbioru mroczeńskiego Feliksa Wężyka (nota, superekslibris literowy). Dzieło powstałe w okresie walki o tron polski, w sytuacji gdy Francja usiłowała zachować i ugruntować znaczące wpływy w Polsce, osiągnięte w dobie panowania Jana III Sobieskiego. Zawiera m.in.
analizę powodów politycznego upadku Rzeczypospolitej, a także omówienie polityki papiestwa oraz
dworów wiedeńskiego i saksońskiego wobec Polski. Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie szyldzik z tytulaturą, tłocz. i złoc. ozdobniki oraz superekslibris literowy „F.W.”. Na licach pap. marm., brzegi
k. nakrapiane. Na k. tyt. nota własnościowa wraz z informacją o cenie zakupu: „F. Wężyk | Tal: 1/6 |
Mro: 20.10.56”. Feliks Wężyk (1796-1863), bibliofil, kolekcjoner, członek poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, stworzył bogaty księgozbiór w swych dobrach w Mroczeniu. Drobne otarcia opr.,
defekt ostatniej strony, poza tym stan dobry.
Lit: A. Jabłoński, Księgozbiór mroczeński Feliksa Wężyka, [http://www.secretera.pl/artykuly/3-est2]
(dostęp 29.07.2019)
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11. Encyklopedia rolnictwa i gospodarstwa.
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12. Z księgozbioru M. J. Wandalina Mniszcha. 1659.

– Encyklopedia rolnictwa i gospodarstwa domowego –
11. Chomel Noël. Marret Jean. Dictionnaire oeconomique: contenant divers moïens
d’augmenter son bien, et de conserver sa santé [...] T. 1-2 (1 wol.). Amsterdam
1732. Chez Jean Covens et Corn. Mortier, folio, frontispis (miedzioryt), k. [4],
s. 424, tabl. ryc. 1 (miedzioryt), liczne ilustr. w tekście (miedzioryty, drzeworyty),
winietki, inicjały, finaliki (drzeworyty); k. [1], s. 400, tabl. ryc. 9 (miedzioryty), liczne ilustr. w tekście (miedzioryty, drzeworyty), winietki, inicjały, finaliki (drzeworyty),
opr. z epoki, skóra.
1200,Obszerny słownik, a raczej encyklopedia zbierająca wiadomości z dziedzin rolnictwa i gospodarstwa
domowego, stanowiąca jedno z najważniejszych wydawnictw siedemnasto- i osiemnastowiecznych
poświęconych tym zagadnieniom. Zawiera m.in. wiadomości o hodowli zwierząt (pasza, choroby, leczenie, pielęgnowanie), uprawie roślin, gotowaniu (przepisy), budownictwie wiejskim i domowym,
sprzętach rolniczych i gospodarskich. Opracowany przez francuskiego agronoma Noela Chomela
(1633-1713), po raz pierwszy ukazał się w 1709 r. W kolejnych latach był wielokrotnie wznawiany
i uzupełniany. Oferowana edycja bogato ilustrowana miedziorytami i drzeworytowymi schematami. Opr.:
brązowa skóra, na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura i ozdobniki, brzegi k. barw. Brak 1 tabl. Ubytki
skóry opr., zaplamienia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

12. Clüver Philipp. Buno Johannes. [...] Italia Antiqua Auctoris Methodo, Verbis et
Tabulis Geographicis retentis contracta opera [...] Guelferbyti (Wolfenbüttel) 1659.
Sumptibus Conr. Bunonis, 4°, frontispis (miedzioryt), k. [5], s. 773, k. [24], map 2
(miedzioryty rozkł.), adl.;
Clüver Philipp. Buno Johannes. [...] Sicilia Antiqua Auctoris Methodo, Verbis
et Tabulis Geographicis retentis contracta opera [...] Eiusque Sardinia et Corsica
antiqua. Guelferbyti (Wolfenbüttel) 1659. Sumptibus Conr. Bunonis, 4°, frontispis
(miedzioryt), k. [3], s. 293, [1], k. [9], opr. z epoki, perg.
1200,-
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13. Wjazd Augusta II do Gdańska. 1698.

14. P. Desfontaines. Historia Polski. 1735.

E.XIV, 305-306. Z księgozbioru Michała Jerzego Wandalina Mniszcha (ekslibris). Dwa dzieła Philippa
Clüvera (1580-1622), wywodzącego się z Gdańska geografa, twórcy geografii historycznej. Cluverius
pochodził z rodziny patrycjuszowskiej, w młodości przebywał na dworze króla Zygmunta III. Uczył się
i studiował w Gdańsku i Lejdzie, służył w wojsku cesarskim i wiele podróżował po Europie. Oferowane
prace były pokłosiem jego wyprawy do Włoch (pierwsze wydanie poz. 1 ukazało się już po śmierci
autora). Prezentowane edycje zostały opracowane i uzupełnione przez niemieckiego pedagoga Johannesa Bunona (1617-1697), a były drukowane w oficynie jego brata Conrada (1613-1671), drukarza,
wydawcy i sztycharza. Opr.: perg. naturalny. Na przedniej wyklejce ekslibris heraldyczny hr. Michała
Jerzego Wandalina Mniszcha (1748-1806), marszałka wielkiego koronnego (wcześniej marszałka nadwornego litewskiego), historyka, prawnika, pisarza, pedagoga i filozofa. Brak w poz 1. dwóch map
i jednej tabl. ryc., w poz. 2. czterech map. Ślady zawilgocenia, poza tym stan dobry.

– Wjazd Augusta II do Gdańska –
13. 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.
4500,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, taniec Murzynów,
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15. J. Długosz. Żywot św. Stanisława. 1511.

17. O elekcji Zygmunta III. 1587.

najróżniejsze zabawy. Wzniesiono też dodatkowe 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, na których przedstawiono m.in.
wizerunki wzniesionych bram i podestów oraz przebieg zabaw (taniec dzikich, wspinaczka na pal). Rozkładana ryc. o wym. 51,5 x 45 cm z wyobrażeniem wspaniałego orszaku królewskiego. Opr.:
współczesna, pergamin, sygnowana naklejką „Dominika Świątkowska Librarium”, nowe wyklejki. Miejscami przebarwienia kart, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie w komplecie.

14. Desfontaines Pierre François Guyot. Histoire des révolutions de Pologne.
Depuis le commencement de cette monarchie jusqu’à la mort d’Auguste II. T. 1-2
(1 wol.). Amsterdam 1735. Chez François l’Honoré, 8°, s. XXIV, 243, mapa 1
(miedzioryt rozkł.); k. [1], s. 206, k. [19], map 2 (miedzioryty rozkł.), opr. z epoki,
perg.
900,E.XV, 157-158. Pieczęć własnościowa Biblioteki Marka i Charlotte Potockich. Historia Polski od dziejów
najdawniejszych do roku 1733. Wariant pierwszy doprowadzony do elekcji Stanisława Leszczyńskiego
(inny, z tego samego roku, doprowadzony był do śmierci króla Augusta II). Początkowe dzieje Polski
oparte są na rocznikach Długosza. Trzy dekoracyjne rozkładane mapki: mapa Polski (18,0 x
16,0 cm), Skandynawii oraz Rusi Białej (w zasadzie ziem państwa moskiewskiego i Rosji). Opr.:
perg. naturalny. Stan bardzo dobry.

– Z drukarni Jana Hallera –
15. Długosz Jan. Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopi. Nec no[n] legende
sanctor[um] Polonie, Hungarie, Bohemie, Moravie, Prussie et Slesie patronor[um].
In Lombardica historia no[n] contente. Cracoviae (Kraków) 1511. In edibus providi
viri Joannis Haller, 4°, k. 131, [4], winietka tyt. (drzeworyt), inicjały (drzeworyty),
opr. współcz., perg.
12 000,-
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E.XV, 245-246. Wydanie pierwsze. Żywot św. Stanisława, biskupa krakowskiego, męczennika i jednego z głównych patronów Polski. Druk wydany w zasłużonej dla początków drukarstwa polskiego
krakowskiej oficynie Jana Hallera (ok. 1467-1525) w czasie jej największej świetności. Przybyły
z Niemiec do Krakowa Jan Haller założył pierwszą w Polsce stałą drukarnię (w związku z czym
otrzymał przywilej królewski w 1505 r.), prowadził ją na wysokim poziomie europejskim, zatrudniając
wykwalifikowanych typografów z zagranicy i korzystając z doświadczeń tak wielkich drukarzy jak np.
Aldus Manutius z Wenecji. Wprowadził też do druku pierwsze teksty w języku polskim (słynna „Bogurodzica” w „Statucie” askiego). Utwór napisany przez Jana Długosza (1415-1480) powstał w latach
1460-1465 z inicjatywy wybitnego męża stanu, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, którego Długosz był
sekretarzem i najbliższym powiernikiem. Długosz czcił św. Stanisława w sposób szczególny, dlatego też,
jako człowiek bardzo majętny, ufundował m.in. kościół w miejscu urodzenia świętego, w Szczepanowie.
Na karcie tytułowej drzeworyt przedstawiający św. Stanisława wskrzeszającego Piotrowina,
na verso karty tytułowej drzeworyt „wyobrażający dwóch zbrojnych siepaczy rąbiących ciało
Stanisława biskupa” (Estreicher). Po tym następuje przedmowa do Sędziwoja Czechela, prepozyta
klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kłodawie oraz właściwy żywot wraz z opisem
licznych cudów, jakie zdarzyły się po męczeńskiej śmierci biskupa. Od karty 90 następują legendy,
m.in. o św. Wojciechu, św. Florianie, św. Wacławie, o królu Zygmuncie, św. Antonim, św. Władysławie
królu, św. Jadwidze. „Widzi się w tym dziełku szlachetne poczucie narodowości i patriotyzmu. Nie
tylko pisze dzieje Polski, ale wyodrębnia jej świętych i stara się stworzyć dzieło o legendach świętych Polski” (Feliks Kopera). Opr.: perg. naturalny, paski do wiązania. Po konserwacji, stan dobry.
Bardzo rzadkie.
Lit.: F. Kopera, Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego
w Krakowie, szp. 41-42; K. Piekarski, Katalog Biblioteki Kórnickiej. Polonica XVI-go wieku, poz. 369;
Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI, poz. 625;
Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej, poz. 649.
(Patrz tablica III)

16. [Elekcja Zygmunta III 1587]. Ordinum Regni Poloniae, nonnullorumq. eius magistratuum, de electione Sereniss. Principis Sigismundi Tertii Regis, ad diversos
principes christianos legationes, epistolae, responsa. Cracoviae (Kraków) 1587.
Ex O cina Lazari, 4°, k. [72], inicjały (drzeworyty); acc.:
Scripta inter sereniss. Principem Archiducem Maximilianum etc. et ordines
regni Cracoviae congregatos, posteriora. Cracoviae (Kraków) 1587. In O cina
Lazari, 4°, k. [16], opr. z epoki, perg.
1800,E.XXIII, 410. Zbiór listów omawiających walkę o elekcję po śmierci króla Stefana Batorego, kiedy
to w szranki o tron polski stanęli arcyksiążę Maksymilian Habsburg oraz Zygmunt III Waza. Druk
z krakowskiej oficyny Łazarza Andrysowica (zm. 1577), pierwszego samodzielnego drukarza krakowskiego o rdzennie polskim pochodzeniu, który ok. 1550 r. ożenił się z wdową po Hieronimie
Wietorze i objął w ten sposób kierownictwo tej słynnej drukarni krakowskiej. Drukował utwory m.in.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Marcina Kromera, Stanisława Hozjusza, Stanisława Orzechowskiego,
Jana Kochanowskiego, Jana Herburta. Po śmierci azarza działalność wydawniczą kontynuował syn
Jan Januszowski (1550-1613), za którego rządów „O cina Lazari” doszła do największej świetności.
Z tego okresu pochodzi oferowany druk. Opr.: perg. naturalny. Na tylnej wyklejce nota po łacinie
informująca o zakupie książki w Krakowie w 1592 r. za sumę 1 florena (złotego) i 2 groszy.
Ładny egzemplarz. Rzadkie w komplecie.
Lit.: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Tom 1: Małopolska, cz. 1, s. 80.
(Patrz tablica III)

17. [Elekcja Zygmunta III 1587]. Scripta inter sereniss. Principem Archiducem
Maximilianum etc. et ordines regni Cracoviae congregatos, posteriora. Cracoviae
(Kraków) 1587. In O cina Lazari, 4°, k. [16], opr. współcz., skóra.
1200,E.XXIII, 410. Listy wymieniane między Maksymilianem Habsburgiem a stanami zgromadzonymi na
sejmie elekcyjnym 1587 r. Druk występuje czasem w komplecie z listami Zygmunta III Wazy, oba
wydane jednocześnie w krakowskiej Oficynie Łazarzowej (zob. poz. poprzednia). Opr.: brązowa
skóra, tłocz. i złoc. Stan bardzo dobry.

9

STARE DRUKI

19. Fedrus. Bajki. 1767.

20. Tłumaczenie St. Staszica. 1798.

18. [Elekcja Stanisława Augusta]. Przetłumaczenie z łacińskiego mowy J.W.Jmci
Pana Grafa Keyzerlinga Posła wielkiego y pełnomocnego od Nayiaśnieyszey
Imperatorowey Rossyiskiey Katarzyny II do Rzeczypospolitey Polskiey na Seymie
elekcyi między Warszawą y Wolą Roku 1764 mianey. [B.m. 1764 b.w. i dr.], s. [7],
35 cm, poszyt z epoki.
300,E. XIX 235-236. Tekst łaciński i polski. Przemówienie posła nadzwyczajnego Katarzyny II na sejm
elekcyjny we wrześniu 1764 r., rekomendujące na króla Polski Stanisława Poniatowskiego, stolnika
litewskiego. Autor przemówienia Herman Karl hr. von Keyserling (1697-1764), Kurlandczyk w rosyjskiej
służbie dyplomatycznej, sprawował już funkcję rosyjskiego posła i ministra pełnomocnego w Polsce za
panowania Augusta III. Dekadę wcześniej był nauczycielem przyszłego króla. Na sejmie elekcyjnym
poparł zamach stanu „Familii” Czartoryskich z ograniczeniem władzy hetmana Branickiego i przeprowadził wybór protegowanego carycy i „Familii” na króla Polski. Na k. tyt. drobne zapiski piórem,
poza tym stan dobry.

19. Fedrus. Bayki wybrane po łacinie, po polsku, po francusku. Przełożenie nowe
z przypiskami. Lemberg (Lwów) 1767. W Drukarni Akademickiey Towarzystwa
Jezusowego, 4°, k. tyt., s. 171, [3], opr. współcz., płsk.
700,E.XXIV, 216. Zbiór bajek rzymskiego poety Fedrusa (I w. p.n.e. – I w. n.e.), który jako pierwszy pisał
bajki po łacinie, tworząc osobny gatunek literacki literatury łacińskiej. Oferowane trójjęzyczne wydanie
zawiera teksty bajek po łacinie, francusku i polsku. Zbiór opracował zapewne Grzegorz Piramowicz,
choć w dedykacji jako twórca przekładu podpisany jest Jan Potocki (E.). Opr.: brązowy płsk, grzbiet
z tłocz. i złoc. ozdobnikami wtórnie wykorzystany z dawnej opr., na licach pap. marm. K. tyt. we
współczesnej starannej kopii na dawnym papierze, brak 3 k. nlb. Poza tym stan dobry.

20. Florian Jean-Pierre Claris de. Numa Pompiliusz drugi król Rzymu [...] przez
Staszica w ięzyku polskim. T. 1-2 (w 1 wol.). Warszawa 1798. Nakładem Michała
Grölla, s. 216; 240, opr. pó niejsza, płsk.
500,-
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21. A. M. Fredro. Zbiór maksym. 1679.

23. S. Rosenberg. O wadliwych pozwach. 1703.

E.XVI, 242. Romans osadzony w starożytnym Rzymie, autorstwa Jean-Pierre Claris de Floriana
(1755-1794), francuskiego poety, jednego z ostatnich przedstawicieli klasycyzmu. Dzieło wzorowane
na „Telemachu” Fenelona. Przekład polski Stanisława Staszica (1755-1826), wielkiego uczonego,
męża stanu i filantropa. Opr.: czerwony płsk., na grzbiecie tłocz. i złoc., w dolnej partii superekslibris
literowy „J. M.”, na licach pap. marm. Otarcia, przebarwienia i zażółcenia, poza tym stan dobry.

– Poradnik męża stanu –
21. Fredro Andrzej Maksymilian. Monita politico-moralia et Icon ingeniorum. Frankfurt nad Menem 1679. Impensis Martini Hermsdor i, 12°, frontispis (miedzioryt),
s. 206, opr. z epoki, perg.
500,E.XVI, 309. Najbardziej poczytny utwór Andrzeja Maksymiliana Fredry (1620-1679), kasztelana lwowskiego, zwanego polskim Tacytem. Dzieło jest zbiorem maksym dotyczących życia prywatnego i publicznego, stanowiących swoisty poradnik dla polityka aspirującego do tytułu męża stanu. Było
wielokrotnie wydawane i tłumaczone na inne języki (francuski, niemiecki, rosyjski). Autor wskazywał
w nim na konieczność modernizacji Rzeczypospolitej – budowy manufaktur, wzmacniania pozycji
handlu, wspierania sieci komunikacyjnej. Miedziorytowy frontispis z panoramą wiejską. Opr.: perg.
naturalny, na przednim licu odręcznie wypisany superekslibris literowy „A.D.G.A.A. 1683”, na przedniej
wyklejce ekslibris Franza Pollacka-Parnau. Zabrudzenia, poza tym stan dobry.

– Prace gdańskich uczonych –
22. [Gdańsk]. Blech Georg. De principio restitutionis [...] Ienae (Jena) 1753. Litteris
Marggrafianis, 4°, s. 32, bez opr.
200,E. nie notuje. Rozprawa doktorska poświęcona zasadom odtwarzania gramatyki hebrajskiej, obroniona
przed Akademią w Jenie przez gdańszczanina Georga Blecha. Charakterystyczne zażółcenia, poza
tym stan bardzo dobry.
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25. O wydziedziczeniu. 1722.

27. O szczodrobliwości. 1714.

23. [Gdańsk]. Rosenberg Sigmund Albert. Disputatio iuridica de litium incomodis
[...] Gedani (Gdańsk) 1703. Excudit Johannes Zacharias Stollius, 4°, k. [1], s. 46,
bez opr.
240,E. XXXIII, 27 (błędnie przypisana Willenbergowi). Dysputa prawnicza o wadliwych pozwach, do
której argumenty przedstawił gdańszczanin Sigmund Albert Rosenberg, odbyta w Gdańskim Gimnazjum Akademickim pod przewodnictwem Samuela Fryderyka Willenberga (1663-1748), teologa,
profesora prawa i historii w tejże szkole. Stan bardzo dobry.

24. [Gdańsk]. Sartorius Carl Friedrich. Dissertatio iuridica de rationum decidendi
utilitate et eﬀectibus [...] Ienae (Jena) [1750]. Ex O cina Io. Frid. Schillii, 4°, k. [1],
s. 30, bez opr.
200,E. nie notuje. Rozprawa doktorska z dziedziny prawa, przedstawiona przez pochodzącego z Gdańska
Carla Friedricha Sartoriusa, a przygotowana pod opieką Paula Wilhelma Schmida (1704-1763) na Uniwersytecie w Jenie. Poświęcona wyrokowaniu w oparciu o wnioskowanie rozumowe. Stan bardzo dobry.

25. [Gdańsk]. Schimmelfenning Johann Ernst. De exheredato exheredanti
conciliato [...] Gedani (Gdańsk) 1722. Typis Johannis Danielis Stollii, 4°, k. [6],
bez opr.
280,E.XXVII, 201. Dysputa poświęcona wydziedziczeniu w prawie spadkowym, do której argumenty
przedstawił gdańszczanin Johann Ernst Schimmelfenning (Schimmelpfening), odbyta w Gdańskim
Gimnazjum Akademickim pod przewodnictwem Samuela Fryderyka Willenberga (1663-1748), teologa,
profesora prawa i historii w tejże szkole. Stan bardzo dobry.

26. [Gdańsk]. Schimmelfenning Johann Ernst. Dissertatio iuridica de prioritate
hypothecariorum [...] Gedani (Gdańsk) 1725. Typis Johannis Schreiber, 4°, k. [1],
s. 60, [2], winieta, inicjały (drzeworyty), bez opr.
240,E. nie notuje. Rozprawa prawnicza poświęcona długom i dłużnikom hipotecznym, obroniona przez Johanna Ernsta Schimmelfenninga (Schimmelpfeninga) pod kierunkiem Samuela Fryderyka Willenberga
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(1663-1748), teologa, profesora prawa i historii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. K. tyt. przycięta
z niewielką szkodą dla tekstu, poza tym stan bardzo dobry.

27. [Gdańsk]. Schmieden Johann Wilhelm. Dissertatio iuridica de fraudulosa
liberalitate [...] Gedani (Gdańsk) 1714. Typis Joh. Zach. Stollii, 4°, k. [3], s. 50,
bez opr.
240,E. XXXIII, 27 (błędnie przypisana Willenbergowi). Rozprawa prawnicza poświęcona przesadnej szczodrobliwości i łaskawości w sprawowaniu urzędów, obroniona przez gdańszczanina Johanna Wilhelma
Schmiedena pod kierunkiem Samuela Fryderyka Willenberga (1663-1748), teologa, profesora prawa
i historii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Stan bardzo dobry.

28. [Gdańsk]. Willenberg Samuel Fryderyk. Commentatio de votorum pluralitate
non concludente, Oder Dass nach den meisten Stimmen nicht allemahl der
Schluss zu machen. Gedani et Lipsiae (Gdańsk i Lipsk) 1750. B.w., 4°, s. 24,
bez opr.
280,E. nie notuje. Komentarz poświęcony zasadzie głosowania większością, wskazujący, że nie w każdym przypadku większościowe głosowanie powinno przesądzać o rozstrzygnięciu sprawy. Autorem był
Samuel Fryderyk Willenberg (1663-1748), teolog, profesor prawa i historii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, tzw. Athenaeum Gedanense. Gimnazjum, którego rozkwit przypada na wiek XVII, reprezentowało wysoki poziom nauczania i zajmowało jedno z czołowych miejsc w ówczesnym systemie
szkolnictwa w Polsce i zyskało także uznanie za granicą. Stan bardzo dobry.

29. [Gdańsk]. Willenberg Samuel Fryderyk. Commentatio iuridica de iniuria, quae
mortuis illata, oder Ob und wie man die Verstorbenen beschimpfen könne? Ienae
(Jena) 1745. Apud Io. Frid. Krebsium, 4°, s. 34, [6], bez opr.
240,E. nie notuje. Komentarz prawniczy poświęcony niesprawiedliwości wyrządzanej zmarłym. Autorem był Samuel Fryderyk Willenberg (1663-1748), teolog, profesor prawa i historii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, tzw. Athenaeum Gedanense (zob. poz. poprzednia). Stan bardzo dobry.

30. [Gdańsk]. Willenberg Samuel Fryderyk. Dissertatio de tempore ad poenitendum
dando condemnato ad mortem. Gedani et Lipsiae (Gdańsk i Lipsk) 1751. B.w., 4°,
s. 16, bez opr.
280,E. nie notuje. Rozprawa prawnicza poświęcona przyznawaniu czasu na odbycie pokuty skazanym na
śmierć. Autorem był Samuel Fryderyk Willenberg (1663-1748), teolog, profesor prawa i historii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, tzw. Athenaeum Gedanense (zob. poz. poprzednie). Stan bardzo dobry.

31. [Gdańsk]. Willenberg Samuel Fryderyk. De principe humanis legibus soluto, sed
illis de submittente. Disseratatio iuridica. Gedani (Gdańsk) 1742. Typis et impensis
Johannis Schreiberi, 4°, s. 52, bez opr.
300,E. nie notuje. Rozprawa prawnicza poświęcona podstawowym zasadom prawa. Autorem był Samuel
Fryderyk Willenberg (1663-1748), teolog, profesor prawa i historii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, tzw. Athenaeum Gedanense (zob. poz. poprzednie). Stan bardzo dobry.

-----------------------------32. Groddeck Gottfried Ernst. Antiquarische Versuche. Lemberg (Lwów) 1800.
Gedruckt bei Joseph Piller, 8°, k. [4], s. VIII, [4], 300, [2], opr. kart.
400,E.IIed./IX, s. 248. Zbiór pism poświęconych literaturze i kulturze antycznej autorstwa Gottfrieda Ernsta
Groddecka (1762-1825), filologa klasycznego, numizmatyka, krytyka literackiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego. Zawiera: „Briefe über das Studium der alten Literatur”; „Ueber das Fest und die
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Fabel des Adonis”, „Ueber den Kottabos der Griechen”. Pieczątka i podpis własnościowy. Otarcia
i ubytki pap. opr., poza tym stan bardzo dobry.

– Dzieła prawnicze Groickiego –
33. Groicki Bartłomiej. Ustawa płacey u Sądów w Prawie Maydeburskim: Tak przed
Burmistrzem a Raycami, iako przed Woytem, nowo uczyniona. Kraków 1629.
W Drukarni Franciszka Cezarego, 4°, k. [8], adl.
Groicki Bartłomiej. Regestr do porządku y do Artykułów Prawa Maydeburskiego,
y Cesarskiego. Kraków 1629. W Drukarni Franciszka Cezarego, 4°, k. [42], adl.
Kirstein (Cerasinus) Joannes. Enchiridion aliquot locorum communium Iuris
Magdeburgensis. Cracoviae (Kraków) 1629. In O cina Francisci Caesarii, 4°,
k. [36], adl., opr. współcz., płsk.
1500,E. XVII, 412, 409; XIV, 121. Zbiór trzech prac poświęconych miejskiemu prawu magdeburskiemu. Dwie
pierwsze zostały opracowane przez Bartłomieja Groickiego (ok. 1534-1605), pisarza sądu wyższego
prawa niemieckiego na zamku krakowskim, w latach 1563-1573 pisarza na cle komory krakowskiej,
autora pierwszych dzieł prawniczych w języku polskim, które „stały się podręcznikami prawa miejskiego
i zastępowały w praktyce sądów Rzeczypospolitej nieistniejące kodeksy tego prawa. […] Zasługą
Groickiego było wprowadzenie języka polskiego do literatury prawniczej oraz jego walka o zastosowanie języka polskiego w praktyce sądów miejskich” (PSB). Poz. 1: objaśnienia dotyczące
pobierania opłat w sądach miejskich. Poz. 2. rejestr terminów prawniczych prawa magdeburskiego
i tzw. „Caroliny” czyli kodyfikacji prawa kryminalnego ogłoszonej przez Karola V Habsburga. Poz. 3:
podręcznik prawa magdeburskiego opracowany przez Johanna Kirsteina (Cerasinus, 1507-1556),
pisarza i wójta sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim. Napisane po łacinie dzieło
było tradycyjnie dołączane do drukowanych zbiorów prac Groickiego. Przybrudzenia i przebarwienia,
poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica II)

34. Gzowski Jan. Kanonizacya Sw. Stanisława Kostki przy S. Ludwiku Gonzadze
Beatyfikacyą Korony Polskiey ogłoszona Pod iey Solennizacyą w Krakowie, Metropolii Koronney Królestwa Polskiego w Bázylice Krolewskiey SS. Piotra y Pawła
Xiążąt Apostolskich. Kraków [1727]. W Drukarni Jakuba Matyaszkiewicza, folio,
k. [23], winieta heraldyczna (miedzioryt), opr. współcz., płsk.
400,E.XVII, 489. Kazanie wygłoszone w trakcie krakowskich uroczystości pokanonizacyjnych św. Stanisława Kostki. Druk dedykowany wojewodzie kijowskiemu Józefowi Potockiemu i jego żonie Wiktorii
z Leszczyńskich, których herby wyobrażono na odwrocie k. tyt. w miedziorycie. W obszernej dedykacji wywody genealogiczne Potockich i Leszczyńskich. Zabrudzenia, zaplamienia, poza tym
stan dobry.

35. Halkiewicz Michał. Jasny o niebo operaryusz álbo Niebieska praca panięćiá Polskiego Kásztelánicá Zákroczymskiego S. Stanisława Kostki, w d ień uroczystości
Jego w kośćiele Káliskim Societatis Jesu kazaniem ogłoszona. Kalisz [1733].
W Drukarni Collegii Societatis Jesu, folio, k. [10], inicjały, finalik (drzeworyty), opr.
współcz., pperg.
300,E.XVIII, 23. Kazanie na uroczystość św. Stanisława Kostki wygłoszone w kaliskim kościele jezuitów
w kilka lat po kanonizacji przez papieża Benedykta XIII (w 1726 r.). Stan dobry.

36. Hartknoch Krzysztof Jan. Respublica Polonica duobus libris illustrata; quorum
prior Historiae Polonicae memorabiliora, ex diligenti Sarmaticorum pariter atque
Germanicorum tam Veterum, quam recentiorum Scriptorum collatione eruta,
variasque provinciarum eo pertinentium mutationes complectitur. Jenae (Jena)
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34. Kanonizacja Św. Stanisława Kostki. 1727.

36. K. Hartknoch. Historia Polski. 1678.

1678 (frontispis 1677). Typis Johannis Nisi, 8°, frontispis (miedzioryt), k. [7],
s. 581, [35], 99, opr. z epoki, skóra.
1200,E.XVIII, 47. Wyd. 1. Historia Polski i jej ustroju, stanowiąca pierwszy systematyczny i dokładny
opis instytucji politycznych Rzeczypospolitej na tle rozwoju terytorialnego dawnej Polski. Dzieło Krzysztofa Jana Hartknocha (1644-1687), urodzonego koło Pasymia historyka prawa polskiego,
rektora szkoły ewangelickiej w Wilnie, nauczyciela w Gdańsku i Toruniu, wykładowcy Akademii
w Królewcu. Frontispis przedstawia apoteozę Jana III Sobieskiego z tarczami herbowymi, kulą
ziemską i mapą Polski z zaznaczonymi: Gdańskiem, Warszawą, Krakowem, Wilnem i Lwowem. Na
końcu z osobną paginacją, rozprawa o początkach Pomorza. Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie podzielonym zwięzami bogate tłocz. i złoc. Na licach superekslibrisy prymasowskie lub kardynalskie
z herbem Wąż, które sugerowałyby przynależność do księgozbioru prymasa Jana Wężyka, ten jednak zmarł 30 lat przed wydaniem dzieła (być może oprawa przełożona ze starszego dzieła). Pęknięcia, ubytki i otarcia skóry opr., na początkowych k. drobne ślady po owadach, przebarwienia.
Poza tym stan dobry.

37. [Henryk Walezy]. Matthieu Pierre. Histoire des derniers troubles de France.
T. 1-2 (1 wol.). Lyon 1597. Par Estienne Bonaventure, 8°, k. [12], 58, 111, [9], opr.
pó niejsza, skóra.
1000,Wydanie 3. Historia konfl iktów religijnych i sporów o tron Francji w drugiej połowie XVI w. Wątki polskie dotyczące elekcji, koronacji i wyjazdu Henryka Walezego, który porzucił tron Rzeczypospolitej
dla korony Francji, gdzie panował jako Henryk III i zginął zasztyletowany przez katolickiego fanatyka.
Autorem dzieła był Pierre Matthieu (1563-1621), francuski pisarz, poeta, dramaturg i historyk, zaufany
dworzanin Henryka IV Burbona. Opr.: brązowy płsk marm., grzbiet sześciopolowy, w polu 2. szyldzik
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37. O Henryku Walezym. 1597.

38. Panowanie Henryka Walezego. 1628.

z tytulaturą, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki, brzegi k. marm. Dawne noty. Drobne ubytki skóry
opr., poza tym stan dobry.

38. [Henryk Walezy]. Sossius Gulielmus. De Vita Henrici III Francorum Polonorumqve Regis et Principum Valesiorum Vltimi. Parisiis (Paryż) 1628. Excudeb.
Dionysius Langlaeus, 8°, k. [8], s. 476, opr. z epoki, perg.
1200,E.XXIX, 87. Egzemplarz z biblioteki klasztoru minimitów w Paryżu (superekslibrisy, nota). Wczesna
biografia i historia panowania Henryka Walezego, koronowanego we Francji jako Henryk III. Dzieło
podzielone na 9 ksiąg. W księdze drugiej (s. 49-111) opis Polski, elekcji, koronacji i panowania w Rzeczypospolitej, aż po ostatnie zabiegi o powrót króla do Polski. Opr.: perg. naturalny, na licach tłocz.
i złoc. superekslibrisy. Na k. tyt. nota: „du Couvent des Minimes de Paris”. Zakon minimitów, czyli
braci najmniejszych, eremitów św. Franciszka z Paoli, założony w XV w., popularny był zwłaszcza
w Europie Zachodniej. Zabrudzenia, ślady zalania, poza tym stan dobry.

– Starożytny Rzym –
39. [Imperium Rzymskie]. Notitia utraque cum Orientis tum Occidentis ultra Arcadii
Honoriique Caesarum tempora [...] Praecedit aute D. Andreae Alciati libellus, De
magistratib. ciuilibusque ac militaribus o cis [...] Cui succedit descriptio urbis
Romae [...] et altera urbis Constantinopolitanae incerto autore... Basileae (Bazylea) 1552. Apud Hieronimum Frobenium, folio, k. [108], ilustracje w tekście 106
(drzeworyty, w tym całostronicowe), opr. z epoki, skóra.
3000,Wydanie pierwsze. Opis Imperium Rzymskiego pod względem politycznym, militarnym, a także od
strony życia codziennego w okresie po jego podziale na część wschodnią i zachodnią. Zawiera kom-
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39. Rzym. Oprawa renesansowa. 1552.

41. Jabłonowscy. Panegiryk. 1761.

pletny wykaz dworskich, cywilnych i wojskowych urzędów z ich godnościami oraz obrazowo przedstawionymi godłami, a także szczegółowy przegląd cesarskich sił zbrojnych na przełomie IV i V w. Dzieło
uważane przez niektórych badaczy za przykład pierwszego zachowanego rocznika wojskowego
oraz spisu garnizonów wojsk. Zamieszczono również: „De magistratibus, civilibusque et militaribus
o ciis” (Andreas Alciatus), opis Rzymu i Konstantynopola (Publius Victoris), ważny anonimowy tekst
„De rebus bellicis” z rycinami przedstawiającymi machiny wojenne. Pięknie wydane dzieło ozdobione
106 drzeworytami, wykonanymi prawdopodobnie przez bazylejskiego malarza i drzeworytnika Konrada Schnitta (dwa sygnowane monogramem „C.S.”). Ryciny przedstawiają: widoki Rzymu i Konstantynopola, sceny alegoryczne, rodzajowe, portrety, wojskowe i cywilne godła omawianych
prowincji, oręż, fortece, monety i machiny wojenne. Książka już przez współczesnych uważana
była za wybitne osiągnięcie w dziedzinie łączenia druku z obrazem. Opr.: deski obciągnięte skórą, na
licach tłocz. dekoracja renesansowa z radełkowanych koncentrycznych pasów z motywami roślinnymi
i geometrycznymi. Grzbiet po niewielkiej konserwacji, ślady niewielkiego zalania, marginesy ostatnich
czterech kart reperowane (bez straty tekstu). Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica II)

40. [Innowiercy w Rzeczypospolitej]. Zebranie Niektorych Praw y Konstytucyi, Na
Seymach Walnych Przećiwko PP. Dyssydentom Ferowanych, Krotkim Ex Volumine Legum Excerptem Wyiętych, Każdemu dla publiczney wiadomości, y dla
przekonania tychże P. P. Dyssydentow do druku Podane. [Wilno 1737]. B.w., folio,
k. [5], opr. współcz., płsk.
400,E.XXXV, 170. Z biblioteki Dominika Siwickiego (zm. po 1791), dominikanina, prowincjała Prowincji litewskiej, bibliofila, założyciela biblioteki w Grodnie, której przekazał swój księgozbiór (pieczątka). Krótki wybór przepisów ograniczających prawa protestantów w Rzeczypospolitej. Zawiera
m.in. konstytucje zabraniające wznoszenia nowych zborów, postanowienie o nietolerancji arianizmu,
o likwidacji zboru w Wilnie. Otarcia opr., zabrudzenia, zaplamienia, k. tyt. wzmacniana, poza tym
stan dobry.
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42. Na cześć Jana III Sobieskiego. 1674.

43. Po zwycięstwie pod Wiedniem. 1753.

41. [Jabłonowscy]. Paciorkowski Józef. Decretum sacratioris Themidis pro
parte Celsissimi Excellentissimi et Illustrissimi S. R. J. Principis Domini Domini
Antonij Chrysostomi Pruss Jabłonowski Palatini Posnaniensis [...] Częstochowa
1761. Typis Clari Montis, folio, k. [29], winieta heraldyczna (miedzioryt), opr.
współcz., ppł.
450,E.XXIV, 11. Panegiryk na cześć ks. Antoniego Jabłonowskiego (1732-1799), wojewody poznańskiego,
pó niejszego kasztelana krakowskiego, kawalera orderów Orła Białego i św. Huberta. Zawiera liczne
wiadomości do genealogii Jabłonowskich. Miejscami ślady zawilgocenia, poza tym stan bardzo dobry.

– Wiktoria chocimska –
42. [Jan III Sobieski]. Kwiatkiewicz Jan. Laurus prodroma ad coronam, seu carmen
triumphale Victori Orientis, Serenissimo Invictissimo ac potentissimo Principi
Joanni III Dei gratia Regi Poloniarum, Magno Duci Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae, Podlachiae, Podoliae, Livoniae,
Smolonsciae, Severiae, Czerniechoviae, ante regales coronas saepius cosatica,
nuper othomanica laurea ad Chocim , Cannas turcicas, coelitus insignito; universale tunc armorum regimen obtinenti, a polona Societate Jesu inter prima Regni
auspicia dedicatum Anno natae Orbi Salutis M.DC.LXXIV. B.m., b.r. (1674?), b.w.,
folio, frontispis (miedzioryt), 4°, k. [23], opr. pó niejsza, płsk.
1200,E.XX, 423-424. Wiersz panegiryczny na cześć Jana III Sobieskiego i jego zwycięstwa nad Turkami pod
Chocimiem w 1673 r., które odniósł jeszcze jako hetman wielki koronny i które przysłużyło się walnie
jego elekcji na króla polskiego w następnym roku. Dedykowany królowi przez polską prowincję zakonu
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jezuitów. Autorem utworu był Jan Kwiatkiewicz (1629-1703), jezuita, polemista, teolog, teoretyk wymowy, rektor kolegium NMP w Jarosławiu. Na frontispisie personifikacje Sławy i Zwycięstwa. Na tarczy
ręcznie wyrysowany herb zakonu bernardynów (egzemplarz należał do członka tego zgromadzenia
– nota własnościowa). Ubytek k. tyt. uzupełniony, zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

– Po zwycięstwie pod Wiedniem –
43. [Jan III Sobieski]. Sikorski Marian. Hypomnema Ordinis Discalceatorum
Sanctissimae Trinitatis, Redemptionis Captivorum, in Inclytum Regnum Poloniae
introducti promotione Eminentissimi Joannis Casimiri, Donhoﬀ, S. R. E. Cardinalis,
Serenissimi olim et Invictissimi Poloniarum Regis Joannis III. Post Celeberrimam
ad Viennam Austriae Victoriam. Varsaviae (Warszawa) 1753. In Typographia
Colegii Scholarum Piarum, folio, k. [6], s. 854, k. [24], winiety, inicjały, finaliki
(drzeworyty), opr. z epoki, skóra.
1800,E.XXVIII, 91-92. Z biblioteki klasztoru trynitarzy w Wiedniu (pieczątki). Historia zakonu trynitarzy
w Polsce opracowana przez jego oficjalnego historyka (chronologus) Mariana Sikorskiego (1713-1767).
Założone w XII w. zgromadzenie miało za zadanie wykup jeńców wziętych w czasie krucjat w niewolę
islamską. Dzieło podzielone na cztery księgi, w pierwszej omówiono życie i śmierć Jana III Sobieskiego,
który po zwycięstwie pod Wiedniem sprowadził trynitarzy do Rzeczypospolitej. O fundacji pierwszego klasztoru we Lwowie (1685 r.) traktuje księga druga, trzecia poświęcona jest pozostałym konwentom trynitarzy na ziemiach państwa polsko-litewskiego, a czwarta ich działalności i wykupie jeńców
w okresie 1685-1743. Na s. 3 miedziorytowa ilustracja z herbem Janina Sobieskich. Opr.: brązowa
skóra marm., na grzbiecie tłocz. ozdobniki, brzegi k. barw. Pieczątki i nalepki. Drobne otarcia i ślady
po owadach na opr., zagniecenia początkowych k., zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

44. Janidło Jakub. Processus iudiciarius ad praxim fori spiritualis Regni Poloniae
conscriptus [...] Cracoviae (Kraków) 1606. In O cina Lazari, 4°, k. [6], s. 266,
winieta heraldyczna (drzeworyt), opr. pó niejsza, płsk.
900,Wykład procedury procesowej obowiązującej w sądach kościelnych polskiej prowincji kościelnej opracowany przez Jakuba Janidło (1570-1619), prawnika, profesora i rektora Uniwersytetu Krakowskiego.
Oferowane dzieło stanowiło podstawowy podręcznik reguł procesu kanonicznego przez blisko sto
lat, wykorzystywany zarówno przez studentów i urzędników kościelnych. Na odwrocie k. tyt. drzeworytowa winieta z herbem Ciołek kardynała Bernarda Maciejowskiego, któremu zadedykowano oferowane
wydanie. Dawne podpisy własnościowe, liczne marginalia oraz notatki na wyklejkach. Brak s. 171-174
oraz 1 nlb. k. z końca. Zabrudzenia i drobne ślady po owadach, poza tym stan dobry.

45. Janowski Paulin. Memoryał nieśmiertelney sławy z bogoboynego życia
y śmierci ś. p. Jaśnie Wielmożney JM. P. Elżbiety z Radomickich Mierosławskiey
podkomorzyny Inowłocławskiey Starościny Kłeckiey pogrzebowym Kazaniem
w kościele inowłocławskim Franciszkańskim wywiedziony. Poznań 1761.
W Drukarni Akademickiey, folio, k. [16], winieta heraldyczna (drzeworyt), opr.
współcz., płsk.
400,E.XVIII, 466. Kazanie pogrzebowe wygłoszone w trakcie uroczystości żałobnych po śmierci Elżbiety
z Radomickich Mierosławskiej. W treści wiadomości genealogiczne o Radomickich. Na odwrocie k. tyt.
drzeworytowe przedstawienie herbów Kotwicz (Radomickich) i Leszczyc (Mierosławskich). Zabrudzenia,
zaplamienia, poza tym stan dobry.

– Dzieła przyrodnicze Kleina –
46. Klein Jacob Theodor. Quadrupedum dispositio brevisque historia naturalis. Lipsiae (Lipsk) 1751. Apud Ionam Schmidt, 4°, k. [2], s. 127, tabl. ryc. 5 (miedzioryty
rozkł.), winiety, inicjały, finaliki (drzeworyty), adl.;
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44. J. Janidło. Procedura procesowa. 1606.

47. Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku.

46. J. T. Klein. Dzieła przyrodnicze. 1751 i 1753.

Klein Jacob Theodor. Tentamen methodi ostracologicæ sive Dispositio naturalis
cochlidum et concharum in suas classes, genera et species iconibus singulorum
generum aeri incisis illustrata. Lugduni Batavorum (Lejda) 1753. Apud Georg. Jac.
Wishoﬀ, 4°, k. [3], s. 177, [27], [4], 44, 16, [2], tabl. ryc. 12 (miedzioryty), winiety,
inicjały, finaliki (drzeworyty), adl., opr. z epoki, skóra.
3600,E.XIX, 278, 280. Dzieła przyrodnicze poświęcone czworonogom oraz mięczakom muszlowym – ślimakom i małżom. Ich autor wybitny gdańszczanin Jakub Teodor Klein (1685-1759), sekretarz
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m. Gdańska, sekretarz nadworny Augusta II, członek Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu, Londyńskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego oraz Akademii Bolońskiej, zajmował się wszechstronnym
badaniem anatomii zwierząt (głównie ptaków i ryb) oraz mineralogią. Założył też w Gdańsku ogród
botaniczny a w wyniku długoletnich starań kolekcjonerskich stworzył jeden największych w Europie
zbiorów przyrodniczych oraz zgromadził cenny księgozbiór, liczący ok. 3 tys. tomów. W poz. 1. na
s. 11-12 opis tura, w tym charakterystyka zwierzęcia zabitego w 1595 r. w Prusach przez ks. Jana
Zygmunta Hohenzollerna. Poz. 2 zawiera systematykę mięczaków, w dołączonych pracach m.in. komentarze do Historii Naturalnej Pliniusza oraz tablica systematyczna węży. Kunsztowne miedzioryty
z przedstawieniami omawianych zwierząt. Opr.: skóra marm., na grzbiecie szyldzik i tłocz., złoc.
ozdobniki, brzegi k. barw., na wyklejkach pap. marm. Stan bardzo dobry.

47. [Klein J. T. i inni]. Versuche und Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. T. 2. Danzig (Gdańsk) – Leipzig (Lipsk) 1754. In Lankischens
Buchhandlung, 4°, s. VIII, 558, tabl. ryc. 4 (miedzioryty rozkł., winno być 5), opr.
z epoki, skóra.
1800,E.XV, 53-54 (wspomina tylko o serii bez szczegółów). Tom wydawnictwa Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku, jednego z najstarszych towarzystw naukowych na ziemiach polskich, założonego
w 1743 r. Zawiera prace członków Towarzystwa oraz rozprawy prezentowane na jego posiedzeniach,
m.in. Jacoba Theodora Kleina, Gottfrieda Reygera, Michaela Christopha Hanowa, poświęcone
m.in. elektryczności, farmacji, mięczakom, stawonogom, optyce. Opr.: brązowa skóra z szyldzikami na grzbiecie, na licach tłocz. i złoc. superekslibrisy heraldyczne. Brak 1 tabl., poza tym stan
bardzo dobry.

48. Kobierzycki Stanisław. Historia Vladislai Poloniae Et Sueciae Principis, ejus
Natales et Infantiam, Electionem in Magnum Moscoviae Ducem, Bella Moscovitica,
Turcica, caeterasque res gestas continens, usque ad excessum. Sigismundi III
Poloniae Sueciaeque Regis. Dantisci (Gdańsk) 1655. Sumptibus Georgij Försteri,
4°, k. tyt. (miedzioryt), k. [5], s. 952, opr. współcz. z elementami dawnej,
skóra.
3000,E.XIX, 350. Wydanie pierwsze jednej z dwóch najważniejszych prac historycznych Stanisława Kobierzyckiego (ok. 1600-1665), pisarza, historyka, sekretarza królewskiego i wojewody pomorskiego.
Dzieło „jest w istocie bardziej historią części panowania Zygmunta III niż biografią królewicza. Napisana
piękną łaciną, oparta o prace gdańskich historyków” (PSB, t. 13, s. 152). Zapowiedziana w przedmowie
kontynuacja poświęcona panowaniu Władysława IV nigdy nie powstała. Piękna karta tytułowa w miedziorycie z przedstawieniem wjazdu Władysława IV do Krakowa (widok miasta i Wawelu), rytowana
przez Jana van Meurs („sygn. J. v. Meurs sculp.”). Opr.: brązowa skóra, na grzbiet i lica naklejona
skóra dawnej oprawy z tłocz. ozdobnikami. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz tablica V)

– Konstytucja 3 Maja –
49. [Kołłątaj Hugo]. Do Stanisława Małachowskiego referendarza koronnego, marszałka seymowego i Konfederacyi Generalney. Anonyma listów kilka. Cz. 1-3
(1 wol.). Warszawa 1788. Michał Gröll, 8°, s. [4], 190, [1]; [4], 255, [1]; [4], 340,
[1], opr. z epoki, skóra.
1800,E.XIX, 425. Jeden z najważniejszych druków programowych okresu Sejmu Wielkiego, zawierający
wiele postulatów urzeczywistnionych później w Konstytucji 3 Maja. Autorem był Hugo Kołłątaj
(1750-1812), poeta, pisarz, historyk, jedna z najwybitniejszych postaci polskiego Oświecenia. Cz. 1:
„O pod wignieniu sił kraiowych” (dotyczy utrzymania wojska i podatków); cz. 2: „O poprawie Rzeczypospolitey” (mówi o rządzie szczegółowym województw i trzech prowincji, porusza również zagadnienia
tyczące się sejmików i sądów); cz. 3: ciąg dalszy „O poprawie Rzeczypospolitey” (mówi o materii
podatków, cłach, dziesięcinach, o unii i schizmie). Opr. brązowa sk., na grzbiecie szyldziki i tłocz.
ozdobniki, brzegi k. barw, na wyklejkach pap. marm. Nieczytelna pieczęć własnościowa, dawne noty,
ekslibris. Ślady po owadach na opr., zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.
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49. H. Kołłątaj. 1788.
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51. K. Glave-Kobielski. O Konstytucji 3 Maja.

50. Kołłątaj Hugo, Potocki Ignacy, Dmochowski Franciszek Ksawery. O ustanowieniu i upadku Konstytucyi Polskiey 3go Maia 1791. T. 1-2 (w 2 wol.). Lwów
1793. B.w. (Warszawa Drukarnia Pijarska), 8°, s. VI, k. [1], s. 246; k. 2, 308, opr.
z epoki płsk z szyldzikami, z tłocz. i złoc.
2000,E. XV, 254. Jedno z najważniejszych dzieł do historii ostatnich lat Rzeczypospolitej, wspólne dzieło
Hugona Kołłątaja (jako inspiratora), Ignacego Potockiego oraz Franciszka Ksawerego Dmochowskiego.
Ukazało się również w Krakowie z mylnym adresem wydawniczym („W Metz”) nakładem przyjaciela
Kołłątaja, krakowskiego księgarza Jana Maja i niemal natychmiast zostało przedrukowane u Pijarów
w Warszawie oraz przetłumaczone na język niemiecki. Część pierwsza „O ustanowieniu” zawiera historię prac obozu reformatorskiego zwieńczonych uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Część druga
„O upadku...” zawiera ostre potępienie konfederacji targowickiej i postawy króla Stanisława Augusta.
Ubytki grzbietu, na oprawie ślady po owadach. Na k. tyt. tomu 1 ubytek uzupełniony papierem, a także
ślad po wpisie. Liczne podkreślenia i marginalia czerwoną kredką, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica IV)

51. [Konstytucja 3 Maja]. Glave-Kobielski Karol. Geschichte der Polnischen StaatsVeränderung vom 3. May 1791. Nach dem Polnischen Berichte der Warschauer
National-Zeitung. Von K.G. [krypt.]. Warschau (Warszawa) [1791]. Gedruckt bey
Michael Gröll, Hof-Buchhåndler, 8º, s. 119, [2], opr. z epoki pł. z szyldzikiem i złoc.
napisami.
500,E.XVII, 162. Egzemplarz z księgozbioru Józefa Zawadzkiego (ekslibris). Tekst w języku niemieckim.
Rozprawa Karola Fryderyka Glave-Kobielskiego (1752-1831), urodzonego w Szczecinie ekonomisty,
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awanturnika, publicysty polskiego i pruskiego, wydawcy „Gazette de Varsovie”, w 1809 r. współorganizatora nieudanego porwania cesarza Napoleona. Historia uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na stronach
65-103 znajduje się tłumaczenie tekstu Konstytucji. Na licu oprawy złocony superekslibris inicjałowy:
„F.W.z S.”. Nieaktualne pieczątki własnościowe, stan dobry. Rzadkie.

– Konstytucje XVII i pocz. XVIII wieku –
52. [Konstytucje sejmowe]. Confoederacya Generalna omnium ordinum Regni et
Magni Ducatus Lith. Na Conwokacyey Główney Warszawskiey uchwalona Roku
Pańskiego 1668, Dnia 5. Miesiąca Nowembra. B. m., b.r., b.w., folio, s. 38, adl.;
Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, Między Wárszáwą, á Wolą, przez
opisáne Artykuły do sámego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, R. P. 1669. Dnia 2 miesiąca Maia. B. m., b.r., b.w., folio, s. 25, [1], adl.;
Suﬀragia Woiewodztw, y Ziem. Koronnych, y Wielkiego Xiążęcia Litewskiego
Zgodnie ná Náiáśnieyszego Michała Korybutha Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiązęciá Littewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Infl antskiego,
Smoleńskiego, Kiiowskiego, Wołhyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, y Czerniechowskiego. Dáne między Wárszáwą á Wolą dnia dziewiętnastego Czerwca Roku
1669. Kraków [po 1669]. Drukarnia Akademicka, folio, k. [31], adl.;
Przywileie i Constytucye seymowe za panowania Jego Królewskiey Mości Michała I. roku pańskiego MDCLXX. Kraków [1670]. W Drukarni Gerzego y Mikolaia
Schedlow, folio, k. [1], s. 37, 16, drzeworyty, adl.;
Constitucie Seymu Walnego Koronnego ex Consensu Totius Reipublicae
sześcioniedzielnego Ordynaryinego w Warszawie Roku Pańskiego M.DC.LXXIII
(1673) Dniá 4 Miesiącá Styczniá odpráwuiącego się. Kraków [1673]. W Drukarni
Stanisława Piotrkowczyka, folio, k. [1], s. 42, 24, winiety (drzeworyty), adl.;
Confoederacya Generalna omnium Ordinum Regni et magni Ducatus Lithvaniae.
Na Conwokacyey głowney Wárszáwskiey vchwalona roku Páńskiego 1674 dniá
16 Mieśiącá Styczniá. B. m., b.r., b.w., folio, s. 48, adl.;
Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, Między Wárszáwą á Wolą, przez
opisane Artykuły do sámego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postánowiony, Roku Páńskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego (1674), dniá
Dwudziestego Miesiacá Kwietniá. B. m., b.r., b.w., folio, s. 34, adl.;
Przywileie y Constitucie seymowe za panowania iego królewskiey Mći Iana III.
Roku Pańskiego 1676. Kraków 1676. W Drukarni Dziedziców Krzysztofa Schedla,
folio, s. 70, 27, drzeworyty, adl.;
Constitucie Seymu Walnego Extraordynaryinego Sześć niedzielnego w Warszawie roku pańskiego M.DC.LXXVII dnia XIV mieśiącá Styczniá odpráwuiącego
się. Kraków [1677]. W Drukarni Dziedzicow Krzysztofa Schedla, folio, s. 43,
drzeworyty, adl.;
Constitucie Seymu Walnego Ordynaryinego Sześć Niedzielnego Warszawskiego
roku pańskiego M.DC.LXXXIII die XXVII Januarij zaczętego. Kraków [1679].
W Drukarni Gerzego y Mikolaia Schedlow, folio, s. [2], 45, 28, drzeworyty, adl.;
Constitucie Seymu Walnego Ordynaryinego Sześć Niedzielnego Warszawskiego
roku pańskiego M.DC.LXXXIII die XXVII Januarij zaczętego. Kraków [1683].
W Drukarni Gerzego y Mikolaia Schedlow, folio, s. 24, 16, drzeworyty, adl.;
Constitucie Seymu Walnego Ordynaryinego Sześć Niedzielnego Wárszáwskiego.
Roku Pańskiego M.DC.LXXXV. die XVI Februarij zaczętego. Warszawa [1685].
Drukował Karol Ferdynand Schreiber, folio, s. 30, 13, 8, drzeworyty, adl.;
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Constitucie Seymu walnego Ordynaryinego sześć niedzielnego Wárszáwskiego.
Roku Páńskiego M.DCXC dniá XVI Styczniá záczętego. Kraków [1690]. W Drukarni Mikołaia Alexandra Schedla, folio, s. [2], 28, 21, drzeworyty, adl.;
Konfederacya Generalna, Ordinum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae po
niedoszłey Kowokácyey głowney Warszawskiey umówiona roku pańskiego 1696
dnia 29 mieśiąca Sierpnia. B. m., b.r., b.w., folio, k. [12], adl.;
Przywileie y Constitucie Seymowe za Pánowania Jego Królewskiey Mći Augusta
II. Roku Páńskiego M.DC.XCVII. Kraków [1697]. W Drukarni Mikołaia Alexandra
Schedla, folio, s. 17, [1], winiety (drzeworyty), adl.;
Constitucie Seymu Walnego Pacificationis Warszawskiego Sześć niedzielnego
záczętego dniá XVI miesiącá Czerwcá Roku páńskiego M.DC.XCIX. Warszawa
[1699]. W Drukarni Colegii Scholarum Piarum, s. 77, winiety (drzeworyty), adl.;
Constitucie Seymu Walnego dwuniedzielnego Lubelskiego Extraordynaryinego
záczętego dnia XIX Mieśiącá, á skończonego Miesiąca Lipca XI dniá Roku Pańskiego M.DCCIII. Lublin [1703]. W Drukárni Collegij Societatis Jesu, folio, s. 36,
[4], winieta (drzeworyt), adl.;
Poparcie Generalney Sandomirskiey Confederacyey przez Stany całey Rzeczypospolitey na walnym ziezdzie Warszawskim zgromadzone. w Warszawie dnia
IV. miesiąca Lutego Roku Pańskiego 1710. Warszawa [1710]. W Drukarni Colegii
Scholarum Piarum, folio, s. [2], 82, 8, adl.;
Constitucie na zakończeniu konfederácyi tarnogrodzkiey, y innych konfederácyi
prowincyalnych, y partykulárnych do niey referujących się, tak szlacheckich iako
y woyskowych, koronnych y W. W. L. sub authoritate et valore seymu pacificationis, vigore traktatu warszawskiego ex consensu ordinum totius reipublicae
R. P. M.DCC.XVII w Wárszawie dnia pierwszego miesiąca Lutego, postanowione.
Warszawa [1717]. Typis Colegii Scholarum Piarum, folio, s. [6], 80, 22, adl., opr.
z epoki, skóra.
11 000,Zespół druków konstytucji sejmowych z okresu panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana
III Sobieskiego i Augusta II Mocnego, należący do podstarościego sieradzkiego Aleksandra Jaworskiego (noty odręczne). E.XX, 18; XXV, 91; XXX, 22; XX, 57; XX, 58; XX, 19; XXV, 91-92; XX,
58; XX, 58-59; XX, 59; XX, 59; XX, 59; XX, 59; XX, 18; XX, 60; XX, 60; XX, 60; XX, 60; XXV, 64;
XX, 60-61. W części druków winiety drzeworytowe, w tym całostronicowe z herbem Rzeczypospolitej.
Liczne notatki i marginalia ręką osiemnastowieczną, być może Aleksandra Jaworskiego. W poz. 1
brak s. 33-36; w poz. 9 brak 28 s. konstytucji Wlk. Księstwa Litewskiego; w poz. 13 podklejone ubytki
k. tyt.; w poz. 16 drobne podklejenia k. tyt. Poza tym stan dobry. Rzadkie w tak dużym zespole.
(Patrz tablica V)

– Obrona Częstochowy –
53. Kordecki Augustyn. Nova Gigantomachia, contra sacram imaginem Deiparae Virginis a Sancto Luca depictam, Et In Monte Claro Częstochoviensi apud religiosos
patres Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, in celeberrimo Regni Poloniae coenobio
collocatam, Per Suecos et alios haereticos excitata, et ad perpetuam beneficiorum Gloriosae Deiparae Virginis recordationem, successurae posteritati fideliter
conscripta a R.P.Fr…, praedicti Ordinis, protunc Clari Montis Priore. Anno Domini,
M.DC.LV. Cracoviae (Kraków) [1658]. In O cina Viduae et Heredum Francisci
Caesarij, 4°, frontispis (miedzioryt), k. [6], s. 199, 120-126, k. [1], wizerunek
Matki Boskiej (miedzioryt), ryc. w tekście 2 (miedzioryty), herb Rzeczypospolitej, winietki, inicjały, finaliki (drzeworyty), opr. współcz., płsk.
8000,-
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53. A. Kordecki. Obrona Częstochowy. 1658.

54. I. Krasicki. Kalendarz obywatelski. 1794.

E.XX, 87. Pierwsze wydanie. Egzemplarz rzadszej edycji z drukowaną dedykacją dla króla Jana
Kazimierza. Sławne dzieło historyczne ks. Augustyna Kordeckiego (1603-1673), prowincjała zakonu,
przeora klasztoru paulinów na Jasnej Górze i jego bohaterskiego obrońcy w czasie najazdu szwedzkiego w 1655 r. Dzieło opisuje oblężenie klasztoru przez wojska szwedzkie między 18 listopada a 26
grudnia 1655 r. Ukazało się drukiem na początku 1658 r., zapewniając trwałe miejsce w historii zarówno
autorowi, jak i opisywanym wydarzeniom. Obok działań militarnych i dyplomatycznych Kordecki ukazał
zbieżność walki narodowej z obroną religii. W XIX wieku znaczenie „Nowej Gigantomachii” podniosła
entuzjastyczna wypowied Adama Mickiewicza w kursie literatury słowiańskiej. Dzieło ozdobione
efektownym frontispisem oraz całostronicowym wizerunkiem Matki Boskiej. W tekście znajdują
się dwa miedzioryty (w tym jeden z widokiem klasztoru), na verso karty tytułowej drzeworytowy herb
Rzeczypospolitej. Dawne noty o przekazaniu do użytku kilku braciom z zakonu paulinów. Egzemplarz
po fachowej konserwacji. Brak s. 189-199 końcowych z wierszami i epigramatami (opis oblężenia
kompletny). Stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica V)

54. Krasicki Ignacy. Kalendarz obywatelski przez X.B.W. [krypt.]. Warszawa
1794. Nakładem i drukiem Michała Grölla, 8°, s. 64, winietki, inicjały, finaliki
(drzeworyty), opr. z epoki, płsk.
1500,E.XX, 221. Wydanie pierwsze (w tym samym roku ukazała się edycja we Lwowie). Kalendarium dziejów Polski ułożone miesiącami przez Ignacego Krasickiego (1735-1801), poetę, prozaika, tłumacza
i dramatopisarza, czołową postać polskiego oświecenia. Odwołując się do ówcześnie niezwykle popularnej formy kalendarza, autor przedstawił najważniejsze wydarzenia historyczne na każdy dzień
roku. K. tyt. lu na, drobne przebarwienia k. Rzadkie.
Do oryginalnego druku dołączono współczesny reprint opatrzony notą o okolicznościach powstania
dzieła: Krasicki Ignacy. Kalendarz obywatelski przez X.B.W. [reprint]. Kraków 2001. Collegium Columbinum, s. 64, 14,5 cm, oryg. okł. brosz.
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55. Krasicki Ignacy. Mikołaia Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego
opisane, na trzy księgi rozdzielone. Warszawa 1776. Nakładem Michała Grölla,
8°, k. [5], s. 266, k. [8], winietki, finaliki (drzeworyty), opr. z epoki, skóra. 4000,E. XX, 224-225. Wydanie pierwsze (E. nie notuje tego wariantu wydawniczego). Pierwsza w literaturze polskiej powieść obyczajowa. Dzieło biskupa Ignacego Krasickiego (1735-1801), ukończone
w Berlinie zimą 1775 r., wydane drukiem wiosną 1776 r. w warszawskiej oficynie Michała Grölla. Utwór,
napisany w formie relacji pamiętnikarskiej głównego bohatera, opowiada przygody młodego człowieka
od dzieciństwa do wieku dojrzałego. ączy w sobie elementy powieści obyczajowej, przygodowej
(wzorowanej na „Robinsonie Crusoe” Daniela Defoe), utopijnej i edukacyjnej. Opr.: ciemnobrązowa
skóra, na grzbiecie szyldzik. Brzegi k. barw. Współczesny futerał ochronny (pł. i pap. marm.) Nieaktualne podpisy własnościowe, miejscami niewielkie przebarwienia papieru. Ślady po owadach, poza
tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica IV)

56. Kromer Marcin. Oratio in Synodo Cracov. nuper habita. Moguntiae (Moguncja)
1550. Ex o cina Francisci Behem, 12°, k. [1], 28, opr. współcz., pperg. 1200,E.XX, 279. Wygłoszona na krakowskim synodzie mowa Marcina Kromera (1512-1589), biskupa warmińskiego, dyplomaty, pisarza i historyka, sekretarza królewicza Zygmunta Augusta, który po wstąpieniu na tron obsypał Kromera zaszczytami i powierzał funkcję posła w najważniejszych sprawach
dyplomatycznych. Kromer był jednym z przywódców kontrreformacji w Polsce, czego wyrazem jest
oferowane dzieło, w którym broni Kościoła Rzymskiego oraz jego struktury, przede wszystkim
znaczenia i władzy biskupów. Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica III)

57. Kuropatnicki Ewaryst Andrzej. Wiadomość o kleynocie szlacheckim, oraz
herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim,
tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Potockiego, Rzączyńskiego, Niesieckiego, Duńczewskiego, Chmielowskiego oraz z Aktu
Elekcyi Króla Jmci Polskiego Stanisława Augusta... Cz. I-IV (1 wol.). Warszawa
1789. Nakładem i drukiem Michała Grölla, 4°, frontispis, (miedzioryt), s. XIII,
[1], 82; 128; 60; 45, [3], winietki, finaliki (drzeworyty), współopr., opr. z epoki,
pperg.
4000,E.XX, 395. Dzieło heraldyczne Ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego (1734-1788), kasztelana bełskiego,
historyka, geografa, heraldyka i bibliofila. Praca Kuropatnickiego, oparta na dziełach wcześniejszych
i ródłach współczesnych autorowi, składa się z czterech części, w pierwszej przedrukowano traktat
„Heraldyka” Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, część druga zawiera „Zbiór nazwisk domów z ich
herbami”, w części trzeciej znajdują się opisy herbów, w czwartej chronologia królów i władców Polski
i Litwy oraz wypis ponad 1100 wylegitymowanych rodzin magnackich i szlacheckich. Pieczątka
własnościowa hr. Ludwika Zygmunta Dębickiego, podpisy własnościowe. Otarcia, miejscami zaplamienia i przebarwienia, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica IV)

– Opisanie świata –
58. Mallet Allain Manesson. Description de l’Univers [...] T. 1-5 (w 5 wol.). Paris
(Paryż) 1683. Chez Denys Thierry, 4°, frontispis (miedzioryt), k. [8], s. 302, k. [6],
portrety 2 (miedzioryty), liczne ilustr. w tekście (miedzioryty); frontispis (miedzioryt), k. [3], s. 299, k. [10], tabl. ryc. 4 (miedzioryty), liczne ilustr. w tekście
(miedzioryty); frontispis (miedzioryt), k. [3], s. 256, k. [8], tabl. ryc. 8 (miedzioryty),
ilustr. w tekście (miedzioryty); frontispis (miedzioryt), k. [4], s. 328, k. [22], ilustr.
w tekście (miedzioryty); frontispis (miedzioryt), k. [5], s. 400, k. [21], ilustr. w tekście
(miedzioryty), jednolite opr. z epoki, skóra.
12 000,-
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58. A.M. Mallet. Opisanie świata. 1683.

59. Medale z wizerunkiem Marii Leszczyńskiej. 1725.

E. nie notuje. Z księgozbioru Potockich w Chrząstowie (pieczątki z herbem Pilawa Potockich).
Wyd. 1. Monumentalne, bogato ilustrowane dzieło Allaina Manesson Malleta (1630-1706), francuskiego
kartografa, matematyka, inżyniera i żołnierza. „Opisanie świata” zawiera podsumowanie wiadomości
o znanym ówcześnie świecie, opis poszczególnych krajów i ludów wraz z ich zwyczajami, historią
i wierzeniami. Tekst wzbogacony dużą liczbą map, planów i ilustracji przedstawiających stroje, zabytki,
postaci historyczne i krajobrazy. Tom pierwszy zawiera ogólne informacje o Ziemi, kosmosie, planetach, a także informacje o biegunie i krainach północnych. W tomie drugim omówiono Azję (Chiny,
Korea, Japonia, Indie, ziemie perskie i arabskie, Turcja, wyspy i archipelagi azjatyckie), a w trzecim
Afrykę (m.in. Malta, Berberia, Egipt, Zanzibar, Madagaskar, Kongo, św. Helena, Libia, Maroko, Wyspy
Kanaryjskie, Etiopia). Krajom europejskim poświęcono t. 4 i część 5, w którym znalazły się również
wiadomości o Ameryce i południowym Pacyfiku. W tomie czwartym na s. 91-108 opis Polski, Krakowa, stosunków religijnych, zwyczajów, informacje o królach polskich, herbie i tytulaturze;
na rycinach mapy Rzeczypospolitej, widoki Krakowa i Wawelu, Jan III Sobieski, stroje polskie.
Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie szyldziki z tytulaturą i numeracją tomów, tłocz. i złoc. ozdobniki.
Majątek Chrząstów (położony w powiecie włoszczowskim) należał do hr. Henryka Potockiego. Drobne
defekty opr., poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie w komplecie.

– Medale Marii Leszczyńskiej –
59. [Maria Leszczyńska]. Simonneau Philippe. Médailles de la Reine. Paris (Paryż)
1725. Simonneau, 4°, tabl. ryc. 12 (miedzioryty), opr. z epoki, skóra.
3000,E.XXVIII, 106 (podaje błędnie liczbę plansz). Dzieło przygotowane z okazji zaślubin króla Francji Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej. Stanowi jedną z najważniejszych prac w dorobku Philippe’a Simonneau
(1685-1753), francuskiego rytownika, syna słynnego rytownika Charles’a Simonneau. Na cykl składa
się 12 tablic z medalami opatrzonymi tekstem (rytym na płycie), na tabl. tyt. medal z wizerunkiem
Leszczyńskiej jako królowej Francji, na pozostałych tablicach medale emblematyczne przedstawiające
jej cnoty. Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie tłocz. i złoc. ozdobniki. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
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62. Historia awry Poczajowskiej. 1757.

– Z przywilejem Zygmunta Augusta –
60. Mattioli (Matthioli) Pietro Andrea. Herbarz: ginak Byliná welmi vžite ný
a Fig rami pieknymi y z etedlnymi podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin
ozdobeny y také mnohymi a zkussenymi Lékarzstwijmi rozhognieny gessto takowy nikdá w ziádnem Yazyku prwé wydán nebyl [...] Stare Miasto Praskie 1562.
U Girzijka Melantrycha z Awentynu, folio, k. [20], CCCXCII, [25], opr. pó niejsza,
skóra.
6000,Czeskie wydanie monumentalnego zielnika ułożonego przez Pietra Andrę Mattiolego (1501-1578),
włoskiego lekarza, osobistego medyka arcyksięcia Ferdynanda Habsburga i cesarza Maksymiliana II,
botanika i naturalistę. W zielniku umieszczono opisy budowy, występowania i właściwości leczniczych
ponad tysiąca gatunków roślin. Przydano również praktyczny poradnik destylacji spirytusu i leczniczych wyciągów oraz indeks, w którym zestawiono łacińskie i niemieckie nazwy opisywanych roślin.
Dzieło zdobi ponad tysiąc zamieszczonych w tekście drzeworytów z przedstawieniami poszczególnych gatunków fl ory oraz schematami aparatury potrzebnej do destylacji. Ilustracje w większości
zaczerpnięto z prac Konrada Gesnera. Zielnik Mattiolego zyskał ogromną popularność w całej Europie
i w czasie dwustu lat doczekał się ponad 60 wydań w różnych językach. Oferowana edycja otrzymała przywilej króla polskiego Zygmunta Augusta, zakazujący komukolwiek w Rzeczypospolitej
drukowania czeskiego przekładu i powielania zawartych w niej drzeworytów przez 20 lat (dat.:
Wilno 1561) – tekst wydrukowany na k. [15v]. Opr.: ciemnobrązowa skóra, na grzbiecie szyldziki
i tłocz., złoc. ozdobniki, na wyklejkach pap. marm. Brakująca k. tyt. została uzupełniona rękopiśmiennie
(dawną ręką), dołączono też współczesną podobiznę. Ubytki skóry opr., pęknięcia grzbietu. Krawędzie
części k. podklejone, ubytek fragmentu jednej k. Zabrudzenia, przebarwienia i ślady po owadach.
(Patrz tablica II)

61. Piskorski Sebastian Jan. Zywoty Oycow Abo Dzieie Y Duchowne Powiesci
Starcow, Zakonnikow, Pustelnikow Wschodnich. Stárániem i nákłádem Jasnie
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Oswieconey Xiężny J. M. Pani, P. Katarzyny z Sobieszyna Xiężny Radziwiłłowey,
Podkanclerzyney y Hetmanowey W. X. Litewskiego [...] Kraków 1688. W Drukarni
Akademickiey, folio, s. 862, k. [45], opr. z epoki, płsk.
1200,E.XXIV, 328. Zbiór żywotów świętych, przypowieści i rozważań religijnych zaczerpniętych z dzieł ojców
Kościoła, m.in. św. Hieronima. Wybór i polski przekład opracował Jan Sebastian Piskorski (1636-1707),
kaznodzieja, poeta, pisarz, prawnik i architekt. Wydano nakładem ks. Katarzyny Radziwiłłowej. Dzieło
przeznaczone było zarówno dla świeckich, jak i duchownych, a zwłaszcza kaznodziejów, którym miało
służyć jako skarbnica materiału do kazań. Opr.: brązowy płsk z szyldzikiem, na licach pap. marm.
Brak 3 k. nlb. z początku. Ubytki skóry i pap. opr., krawędzie części k. podklejane. Zabrudzenia,
przebarwienia, ślady po owadach.

– Druk poczajowski –
62. [Poczajów]. Gora Poczaiowska stopką Cudownie z niey wypływaiącę cudotwornę
wodę maiącą y obrazem cudownym Maryi Najświęszey Panny y Matki Boskiey
uczczona. [Poczajów] 1757. Typem Monastera Poczaiowskiego WW. OO. Bazylianow Prowincyi Polskiej, 4°, k. [7], s. 84, ilustr. w tekście (drzeworyty), inicjały,
winiety (drzeworyty), opr. pó niejsza, płsk.
3500,E.XXIV, 385 (inne wydanie.) Dzieło przedstawiające historię awry Poczajowskiej, znajdującego się tam
cudownego obrazu Maryi i świętego ródła według legendy bijącego z odcisku stopy Matki Boskiej.
Klasztor bazylianów w Poczajowie był ówcześnie jednym z najważniejszych miejsc kultu prawosławnego (od początku XVIII w. objęty unią brzeską). Druk dedykowany Mikołajowi Potockiemu staroście
kaniowskiemu. Na odwrocie k. tyt. drzeworyt herbu Pilawa Potockich w bogatym panoplium. Na s. 3
całostronicowy drzeworyt przedstawiający scenę odciśnięcia stopy przez Matkę Bożą. E. nie notuje
tego wydania, wspomina jedynie o edycji z 1767 r. o innym tytule, tak samo J. Getka w artykule poświęconym drukarni poczajowskiej (s. 98). Data oferowanej edycji nie budzi wątpliwości – rok 1757
podany jest zarówno na k. tyt. jak i w aprobacie biskupiej. Przebarwienia i zaplamienia, poza tym
stan dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: J. Getka, Polskojęzyczne druki typografii poczajowskiej (XVIII wiek), Acta Polono-Ruthenica 14,
2009, s. 89-102.

– Oprawa mozaikowa –
63. [Poeci starożytni]. Anacréon, Sapho, Bion et Moschus: traduction nouvelle
en prose; suivie de la „Veillée des fêtes de Vénus”: et d’un choix de pièces de
diﬀérents auteurs. Paphos (Pafos, właśc. Paryż) 1773. Chez Le Boucher, 4°, frontispis (miedzioryt), k. [2], s. IV, 280, winietki, finaliki (miedzioryty), opr. luksusowa
z epoki, skóra.
4500,Piękne wydanie francuskiego przekładu poezji starożytnych autorów greckich – Anakreonta z Teos,
Safony, Biona ze Smyrny, Moschosa z Syrakuz i in. Wyboru, tłumaczenia i opracowania życiorysów
poetów dokonał Julien-Jacques Moutonnet de Clairfons. Edycja na wysokim poziomie typograficznym
zachwyca sztychowanymi winietami i finalikami. W przypadku oferowanego egzemplarza kunsztowi
druku dorównuje dzieło introligatora. Oprawa luksusowa: ciemnoczerwony marokin, z bogatą tłocz.,
barw. i złoc. dekoracją regencyjną na grzbiecie i licach. Grzbiet siedmiopolowy, w każdym polu palmeta w roślinnej ramie. Krawędzie lic zdobione radełkiem z motywami palmet i akantu, zwierciadło
utworzonej przez radełkowane pasy, ramki wypełnione charakterystycznymi ornamentami regencyjnymi – wstęgowo-cęgowym, łuskowym i kratką regencyjną. Brzegi k. złoc., na wyklejkach pap. marm.
Współczesny futerał ochronny. Stan bardzo dobry. Rzadki rodzaj oprawy. Efektowny egzemplarz.
(Patrz tablica XXV)

64. [Przewodnik po Paryżu]. Le Rouge Georges-Louis. Les curiositez de Paris, de
Versailles, de Marly, de Vincennes, de S. Cloud et des environs. Nouvelle édition.
T. 1 (z 2). Paris (Paryż) 1723. Saugrain, 8°, s. VIII, 390, tabl. ryc. 16 (miedzioryty;
w tym 11 rozkł.), opr. z epoki, skóra.
450,-
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Pieczęć własnościowa: „Z biblioteki Jana Odrowąż Pieniążka” (XVIII/XIX w.). Jedynie t. 1 z dwóch.
Syntetyczny, lecz bardzo treściwy przewodnik po Paryżu, obejmujący najważniejsze dzielnice miasta,
takie jak Cité z katedrą Notre-Dame, Luwr, Tuileries, Palais-Royal, dzielnice Montmartre, św. Eustachego, Hale, St. Denis, dzielnicę templariuszy Temple, słynny plac egzekucji – Grève, dzielnicę pałacu
Luksemburskiego oraz dzielnicę studencką – Saint Germain des Près. 16 miedziorytów przedstawiających najważniejsze zabytki Paryża. Opr. brązowa skóra marm., grzbiet sześciopolowy, w polu
2. szyldzik z tytulaturą, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki. Ślady zalania, kilka k. reperowanych na
marginesach i w narożnikach. Stan dobry.

– Almagest. Starożytna astronomia Ptolemeusza –
65. Ptolemeusz. [Megal s syntaxe s bibl. 13]. Magnae Constructionis, Id est Perfectae coelestium motuum pertractationis. Lib. XIII. Teon z Aleksandrii. [Eis ta auta
hypomn mat n bibl. 11]. In eosdem commentariorum lib. XI. T. 1 (z 2). Basileae
(Bazylea) 1538. Apud Vualderum, folio, k. [8], s. 327, liczne ryc. w tekście
(drzeworyty), inicjały (drzeworyty), opr. pó niejsza, perg.
9000,Tekst grecki. Oferowany tom pierwszy, wydany jeszcze za życia Mikołaja Kopernika, zawiera kompletną pracę Ptolemeusza, drugi obejmował wymieniony na k. tyt. komentarz do niej autorstwa Teona
z Aleksandrii. Pierwsze kompletne wydanie oryginału greckiego słynnego dzieła Klaudiusza
Ptolemeusza (ok. 100 – ok. 168), działającego w Aleksandrii astronoma, geografa, matematyka.
„Megal s syntaxe s” czyli „Wielki zbiór” znany też jako „Almagest” od tytułu arabskiego tłumaczenia
to kompendium starożytnej astronomii, które na kilkanaście wieków stało się podstawowym ródłem wiedzy astronomicznej i ukształtowało przekonanie o geocentrycznej budowie Wszechświata.
Ptolemeusz zebrał ustalenia swych poprzedników (głównie Hipparcha z Nikai i Apolloniosa z Perge)
i wzbogacił je własnymi obserwacjami dokonanymi w latach 127-141. W trzynastu księgach omówiono
kolejno filozofię arystotelejską i zasady trygonometrii niezbędne do zrozumienia traktatu, podstawy
astronomii sferycznej (podział na dni i noce, ich długość, wschody i zachody poszczególnych gwiazd
etc.), teorię ruchu Słońca, teorię ruchu Księżyca, rozmiary i odległości pomiędzy głównymi
ciałami niebieskimi, zaćmienia Słońca i Księżyca, zestawiono spis ponad tysiąca gwiazd, opisano
ruch znanych planet, wyznaczono orbity Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, linie przemieszczania
planet i ekliptykę. Pierwsze nowożytne wydanie dzieła ukazało się w 1515 r. w Wenecji w łacińskim
przekładzie. Oferowana edycja oryginału została przygotowana przez Simona Grynaeusa, niemieckiego humanistę, przyjaciela Erazma z Roterdamu i Tomasza Morusa, który oparł swój tekst na dziś
już zaginionym greckim rękopisie z biblioteki w Norymberdze. Dzieło dedykowane Henrykowi VIII
Tudorowi. Brunet („Manuel du libraire et de l’amateur de livres”, IV, 947) określa to wydanie jako
piękne i bardzo rzadkie. Drzeworytowe ryciny przedstawiają schematy i wykresy ilustrujące sposoby
dokonywania obliczeń astronomicznych. Egzemplarz po fachowej konserwacji. Krawędzie części kart
uzupełnione i wzmocnione bez szkody dla tekstu. Stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica II)

– Obraz XVII-wiecznej Polski –
66. Pufendorf Samuel. Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs
in Schweden. Mit Vortre ichen Kupﬀern ausgezieret und mit nöthigen Registern versehen aus dem Lateinischen ins Hoch-Teutsche übersetzet von
S.R. Nürnberg (Norymberga) 1697. In Verlegung Christoph Riegels, folio, k. [3],
s. 24, 734, k. [33], tabl. portretów 10 (miedzioryty, winno być 12), tabl. map,
planów, widoków i ilustr. 113 (miedzioryty rozkł.), inicjały i winietki w tekście
(miedzioryty), opr. z epoki, skóra.
22 000,E.XXV, 401. Wspaniałe pod względem edytorskim dzieło, ukazujące obraz panowania króla szwedzkiego Karola X Gustawa (1622-1660). Z uwagi na to, że panowanie jego obejmowało lata najazdu szwedzkiego na Polskę, duże partie książki poświęcone są sprawom polskim i stanowią cenne ródło do
historii Rzeczypospolitej lat 1655-1660. Książka ozdobiona pięknymi miedziorytami wykonanymi przez
wybitnych sztycharzy europejskich według rysunków Eryka Dahlbergha (1629-1703), inżyniera, kwatermistrza i rysownika, który towarzyszył królowi szwedzkiemu w działaniach wojennych. Ponad 50
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66. S. Pufendorf. Potop szwedzki. 1697.

67. Rzeczpospolita. Oficyna Elzewirów. 1627.

rycin odnosi się do Polski. Przedstawiają one widoki miast (m.in.: panoramy Warszawy, Krakowa,
Torunia, Gdańska, Szczecina, Brześcia Kujawskiego, Bydgoszczy, Grudziądza, Piotrkowa, Pułtuska,
Kruszwicy, Sandomierza), plany miast (m.in.: Warszawy, Gdańska, Elbląga), sceny historyczne (m.in.
przysięga magnatów polskich królowi szwedzkiemu na przedpolach Krakowa, poselstwo polskie u Karola Gustawa pod Kołem, spotkanie szwedzkiego króla z księciem siedmiogrodzkim Jerzym Rakoczym
w pobliżu mielowa) i sceny bitewne (m.in. bitwa pod Gnieznem, Gołębiem, Filipowem, Opocznem,
Tczewem czy trzydniowa bitwa pod Warszawą). Działalności Dahlberga zawdzięczamy plany oraz
wizerunki wielu nieistniejących już obiektów, zniszczonych przez armię szwedzką w czasie najazdu
(m.in. pałace Warszawy, zamki w Golubiu, Iłży, Janowcu, owiczu, Pińczowie, Świeciu, Tęczynie,
Uje dzie, Wiśniczu, Zawichoście, Złotowie). W części dotyczącej kampanii wojennej w Danii na uwagę zasługują wspaniałe rozkładane panoramy bitew morskich. Sztychy według rysunków Dahlberga
imponują dbałością o najdrobniejsze szczegóły, takie jak broń, ubiory, uzbrojenie, rasy koni. Na jednej
tablicy piękna mapa Polski z herbami poszczególnych ziem. Książka uznawana za podstawowe
źródło ikonograficzne miast polskich, strojów mieszkańców oraz zasad sztuki wojennej tamtych
czasów. W części końcowej indeksy oraz spis rycin. Opr.: deski powleczone ciemnobrązową skórą.
Brak frontispisu, k. tyt., tabl. z przedstawieniem orszaku pogrzebowego Karola Gustawa, 2 portretów,
s. 77/8, 83/4. Otarcia, część k. i tabl. naderwana, zagniecenia, zabrudzenia i zaplamienia. Rzadkie.

67. Respublica sive status Regni Poloniae, Lithuaniae, Prussiae, Livoniae etc. diversorum authorum. Lugduni Batavaorum (Lejda) 1627. Ex O cina Elzeviriana,
16°, k. tyt. (miedzioryt), k. [3], s. 467, k. [7], opr. nieco pó niejsza skóra, z tłocz.
i złoc.
2000,E.XXVI, 263. Wydanie 2. Opis Rzeczypospolitej ze słynnej serii tzw. „małych republik”, wydawanej
przez Oficynę Elzewirów w latach 1617-1649 w formacie kieszonkowym, ułatwiającym zabranie dzieła
w podróż. Wydanie 1. ukazało się rok wcześniej bez ozdobnej karty tytułowej. W dziele stanowiącym kompendium wiadomości o ówczesnej Rzeczypospolitej zamieszczono m.in. Status Regni
Poloniae compendiosa descripto Stanisława Krzystanowica, fragment kroniki Marcina Kromera, fragmenty opisów Polski i Wołoszczyzny autorstwa francuskiego historyka Jacques`a Auguste`a de Thou
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69. J-J. Rousseau. O polskiej anarchii.
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71. L. Scupoli. Duchowość katolicka. 1782.

(1553-1617), partie dzieła Aleksandra Gwagnina (1534-1614) poświęcone Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, Żmudzi i Prusom, rozprawę o bóstwach żmudzkich Jana asickiego (1534-po-1599) oraz
teksty o polskim systemie prawnym, o monetach i podatkach (Salomona Neugebauera). Ozdobna
k. tyt. w miedziorycie: pod tytułem herb królewski Wazów na tronie polskim (co ciekawe zamiast
snopka w środkowej tarczy błędnie położono lilię) z insygniami Orderu Złotego Runa, po bokach dwaj
rycerze: polski i litewski. Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie i na licach tłocz. i złoc. z powtórzonym
monogramem „LB”, w centrum okładzin zachodnioeuropejski herb. Nieaktualne wpisy własnościowe.
Stan dobry. Ładny egzemplarz.

68. [Rokosz łowicki]. Actum in Castro Rawensi [...] Rokosz generalny ku obronie
wiary świętey katolickiey y zaszczytu wolności uczyniony na poparciu elekcyey
w okopach elekcyalnych między Wolą a Warszawą [...] B.m. [1697]. B.w., folio,
k. [6], inicjał (drzeworyt), bez opr.
150,Akt rokoszu łowickiego oblatowany w księgach grodzkich rawskich. Rokosz został zawiązany jako
sprzeciw wobec elekcji Augusta II Mocnego i jednoczył pod przywództwem prymasa Michała Radziejowskiego zwolenników kandydatury ks. Conti. Drobne zabrudzenia, stan dobry.

– O polskiej anarchii –
69. Rousseau Jean-Jacques. Considérations sur le gouvernement de Pologne,
et sur sa réformation projettée. Londres (Londyn) 1782. B.w., 16°, s. [4], 274, opr.
z epoki, skóra.
500,E.XXVI, 392. Słynna oświeceniowa diagnoza polskiej anarchii autorstwa Jeana-Jacques’a Rousseau
(1712-1788), jednego z najważniejszych oświeceniowych myślicieli. Filozof przedstawił w nim projekty
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reform ustrojowych i społecznych, akcentując rolę świadomości narodowej dla zachowania niepodległości i samego bytu narodu. Od s. 190 „Discours sur l’économie politique”, napisany przez Rousseau na żądanie Michała Wielhorskiego w pierwszej połowie 1771 r. Opr.: brązowa skóra marm., na
grzbiecie szyldzik z tytulaturą i tłocz. i złoc. ozdobniki, na wyklejkach pap. marm. Nieaktualny podpis
własnościowy. Pęknięcie skóry wzdłuż grzbietu, poza tym stan dobry.

70. [Rzewuski Wacław]. Myśli o mądrych uwagach, naganiaiących niezawodny
sposob utrzymania seymow, y liberi veto. R. P. 1764. B.m. [1764]. B.w., folio,
k. [3], inicjał (drzeworyt), opr. współcz., ppł.
500,E.XXII, 663, E.XXVI, 566 (nie notuje wydania folio). Odpowied Wacława Rzewuskiego na polemiczną
broszurę Stanisława Konarskiego w reakcji na broszurę Rzewuskiego pt.: „Myśli o Niezawodnym Utrzymaniu, Seymów, y Liberi Veto. Z Proiektami na Konwokacyą Roku Pańskiego 1764”. Warto zauważyć,
że obaj autorzy, doceniając propozycje adwersarza, modyfikowali nieco swoje pomysły. Wacław Rzewuski (1706-1779), pó niejszy hetman wielki koronny i kasztelan krakowski, który jako jeden z przywódców konfederacji radomskiej został porwany wraz z bp. Kajetanem Sołtykiem, bp. Józefem Andrzejem
Załuskim i swoim synem Sewerynem Rzewuskim przez posła carskiego Nikołaja Repnina w czasie
tzw. Sejmu „repninowskiego” w 1767 r. Stan bardzo dobry. Bardzo rzadki wariant wydawniczy.

71. Scupoli Lorenzo. Woyna duchowna powiększona przydatkiem tegoż dzieła iako
też Drogi Rayskiey i Sposobu wspomagania chorych. Warszawa 1782. W Drukarni
XX. Missyonarzow, 8°, k. [4], s. 428, k. [8], opr. z epoki, skóra.
400,Jedna z najbardziej wpływowych prac poświęconych duchowości katolickiej, stanowiąca swoisty poradnik życia, wskazująca na jego cel w przezwyciężaniu egoizmu przez miłosierdzie i poświęcenie dla
innych. Autorem był Lorenzo Scupoli (ok. 1530-1610), włoski duchowny, teatyn, filozof i moralista. Opr.:
brązowa sk. marm., na grzbiecie tytulatura oraz tłocz. i złoc. ozdobniki, superekslibris literowy „J. Z.”
Na wyklejkach pap. marm., brzegi k. barw. Otarcia opr., blok nieco poluzowany, poza tym stan dobry.

72. Sielanki polskie z ró nych autorów zebrane, a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelników po raz trzeci przedrukowane y poprawione. Kopersztychami
ozdobione. Warszawa 1778. Nakł. Księgani Grollowskiej. Druk J.G.I. Breitkopﬀa
w Lipsku, 8°, s. [16], 526, tabl. ryc. 8 (miedzioryty), winietki (miedzioryty), finaliki
(drzeworyty), opr. XIX w., skóra.
1800,E.XXVIII, 19. Z księgozbioru Józefa Wolﬀa (pieczęć heraldyczna). Jeden z piękniejszych druków
polskich epoki stanisławowskiej. Zawiera utwory m.in. Szymona Szymonowicza, Szymona Zimorowicza i Bukoliki Wergiliusza w przekładzie Józefa Lipińskiego oraz dodane przez Grölla sielanki Adama
Naruszewicza. Wydanie ilustrowane wykonanymi we Francji miedziorytami Ch. D. Eisena (1720-1778)
oraz J. de Longueila (1730-1792). Na frontispisie rycina z portretami Naruszewicza, Nagurczewskiego, Szymonowicza, Zimorowicza i Gawińskiego. Rycina przy sielankach J. Gawińskiego przedstawia
stroje polskie (jako modele służyli Józef Orłowski i Tadeusz Kościuszko, który jest także uznawany
za autora winiety na karcie z wierszem sławiącym ks. Adama Czartoryskiego). Opr.: brązowa skóra,
na grzbiecie szyldzik z tytulaturą, tłocz. i złoc. ozdobniki. Zabrudzenia, zażółcenia i przebarwienia,
poza tym stan dobry.

73. Skrzetuski Kajetan. Historya polityczna dla szlachetney młodzi zawierająca
zebranie krótkie przypadków znakomitych w dawnych monarchiach w państwie
niemieckim, Polszcze, Francji Anglii, Hiszpanii, Szwecyi, Moskwie, Prusach…
Warszawa 1773. W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum,
s. [8], 449, [5], 8º, opr. karton ochronny.
360,E. XXVIII, 203. Dedykacja drukowana dla ks. Elżbiety z ks. Czartoryskich Lubomirskiej, Marszałkowej
Wielkiej Koronnej. Zwię le napisana, oparta o najlepsze ródła zagraniczne historia polityczna Europy. Książka przeznaczona dla młodzieży, dlatego autor krótko omawia poszczególne zagadnienia
(„spodziewam się, że najleniwszego nie zrazi umysłu, siedem jest tylko kartek o cesarzach rzymskich”). Część drugą dzieła dotyczącą Państwa Carogrodzkiego, Portugalii, Danii, Czech i in. wydano
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72. Sielanki polskie. 1778.
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74. Zabytki Słowian połabskich. 1771.

w 1775 r. Egzemplarz nieprzycięty. Zabrudzenia kartonu ochronnego, charakterystyczne zażółcenia
papieru. Nieaktualny wpis własnościowy, poza tym stan dobry.

74. [Słowianie połabscy]. Masch Andreas Gottlieb. Woge Daniel. Die gottesdienstlichen Alterthümer der Obotriten, aus dem Tempel zu Rhetra, am Tollenzer-See
[...] Berlin [1771]. Gedruckt bey Carl Friedrich Rellstab, 4°, k. [21], s. 151, tabl.
ryc. 52 (miedzioryty, w tym rozkł.), mapa 1 (miedzioryt rozkł.), winiety, inicjały
(drzeworyty), opr. kart.
1200,Opis i przedstawienia zabytków archeologicznych – przedmiotów kultowych Słowian połabskich –
znalezionych w Alt Rhese nad jeziorem Tollensesee (Dołęże), których odkrycie zaowocowało hipotezą, że była to lokalizacja Radogoszczy. Radogoszcz – gród znany z niemieckich kronik (m.in.
Thietmara, Helmolda), stanowiący ośrodek kultu Radogosta-Swarożyca i główne centrum polityczne
Związku Wieleckiego. 52 tablice miedziorytowe z podobiznami zabytków, przede wszystkim figur idoli.
Opr.: kart. oklejony niebieskim pap., na grzbiecie szyldzik. z tytulaturą. Pieczątka Biblioteki Królewskiej
Akademii Sztuk w Berlinie. Otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

75. [Smuglewicz Franciszek]. Giacomo Barozzi da Vignola, Spampani Giambattista, Antonini Carlo. Il Vignola illustrato [...] Roma (Rzym) 1770. Nella stamperia di
Marco Pagliarini, frontispis (miedzioryt), k. [4], s. 58, XXVIII, portret 1 (miedzioryt),
tabl. ryc. 53 (miedzioryty), ilustracje w tekście (miedzioryty), folio, opr. z epoki,
pperg.
1800,Bogato ilustrowana edycja jednej z najbardziej znanych prac z dziedziny architektury, autorstwa Jacopa
Barozzi da Vignola (1507-1573), wybitnego architekta włoskiego, który był m.in. jednym z projektantów rzymskiego kościoła Il Gesù i przejął kierownictwo prac nad Bazyliką św. Piotra w Rzymie po
śmierci Michała Anioła. Jego traktat o zasadach pięciu porządków architektonicznych, choć prawie nie
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75. Ilustracje Fr. Smuglewicza. 1770.

76. Grzegorz Snopek z Szamotuł. Prawo. 1531.

zawierał tekstu, ograniczając się do podpisów i objaśnień, wywarł ogromny wpływ i stał się jednym
z podstawowych podręczników architektury w kolejnych wiekach. Na końcu wykład zasad perspektywy
u Vignoli. W oferowanym wydaniu 45 tabl. ilustruje porządki architektoniczne, 9 przedstawia założenia
perspektywy. Jedna tabl. i portret poświęcone są papieżowi Klemensowi XIV, któremu zadedykowano
edycję. Frontispis z apoteozą Vignoli, portret Klemensa XIV oraz winieta z boginią Romą według
rysunków Franciszka Smuglewicza (sygn. „Fran. Smuglewicz Polonus inv. et del.”). F. Smuglewicz
(1745-1807), malarz, rysownik i grafik, tworzący wiele lat w Rzymie, profesor malarstwa i rysunku
na pierwszym na ziemiach polskich Oddziale Sztuk Pięknych przy Uniwersytecie Wileńskim, położył
podwaliny pod polskie malarstwo historyczne. Opr.: pperg. naturalny, na licach pap. marm. Brak
s. 21/22, zabrudzenia, zaplamienia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

– Z drukarni Floriana Unglera –
76. Snopek Grzegorz z Szamotuł. Processus Juris breuior Joannis Andreae per [...]
pro tyrunculis resolutus cum practica exemplari in Regno Poloniae circa strepitum
fori spiritualis obseruari solita denuo iterum reuisus et auctus. Cracoviae (Kraków)
1531. Per Florainum Unglerium, 8°, k. [2], 93, [1], opr. z epoki, skóra. 12 000,E.XXX, 197-199. Drugie, zmienione wydanie praktycznego podręcznika prawniczego w opracowaniu Grzegorza Snopka z Szamotuł (1485-1541), prawnika, profesora i rektora Uniwersytetu Krakowskiego, kanonika poznańskiego, oficjała biskupiego. Dzieło przeznaczone do nauki zasad procesu
i prawa kanonicznego, złożone z dwóch części. Pierwszą stanowi rozpowszechniony w całej średniowiecznej Europie traktacik „Ordo iudiciarius” przypisywany Janowi Andrzejowemu (Johannis Andreae),
funkcjonujący w znacznej liczbie wersji regionalnych, prezentujący podstawowe zasady pisemnego
procesu kanonicznego, m.in. w formie wierszyków mnemotechnicznych. Przy jego redakcji Grzegorz
Snopek oparł się na wariancie tradycji rękopiśmiennej popularnej w Królestwie Polskim. Część druga
to autorska praca profesora Uniwersytetu Krakowskiego, w której omówił specyfikę polskiej prowincji
kościelnej, zamieszczając reguły procesowe oraz formularze pism procesowych wykorzystywane przez
notariuszy. Całość ma jeszcze typowy średniowieczny charakter, zgodny z wizją prawa i procesu
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właściwą dla wieków średnich. Wydanie pierwsze ukazało się w 1524 r. (Estr.), oferowane odbito
w słynnej krakowskiej oficynie Floriana Unglera (zm. 1536). Drukarnia unglerowska zasłużyła
się zwłaszcza na polu druku książek w języku polskim. Spod jej prasy, już po śmierci założyciela,
wyszły także pierwsze mapy Polski i Litwy autorstwa Bernarda Wapowskiego oraz pierwsze wydanie
bogato ilustrowanej kroniki Marcina Bielskiego. Opr.: jasna skóra, grzbiet pó niejszy, na licach tłocz.
renesansowa dekoracja – na przednim w centrum personifikacja Sprawiedliwości, na tylnym równolegle ułożone radełkowane pasy z motywem roślinnym. Współczesne troczki materiałowe. Liczne
marginalia ręką szesnastowieczną. Drobne ślady po owadach na opr., zabrudzenia, poza tym stan
bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica III)

– Wzorzec rycerskiego zachowania –
77. Tasso Torquato. Goﬀred abo Jeruzalem wyzwolona. Przekładania Piotra
Kochanowskiego Ie°K. M. sekretarza. Gwoli szlachetnemu rycerstwu zabawie
przedrukowana. Kraków 1687. Druk Franciszka Cezarego, 8°, k. [7], s. 654, k. [1],
opr. XIX w. (konserwowana), płsk.
2500,E.XXXI, 57. Z księgozbioru Apolinarego Kątskiego (podpis, superekslibris). Wielki poemat epicki
Torquata Tassa (1544-1595), wywarł ogromny wpływ na rozwój europejskiej poezji i był inspiracją dla
naśladujących go dzieł tworzonych w różnych krajach i wspólnotach językowych. Wobec braku własnej
epopei bohaterskiej w literaturze polskiej, poemat ten był dla wielu pokoleń polskiego rycerstwa
wzorcem zachowań. Oferowana edycja dedykowana Franciszkowi i Jerzemu Lubomirskim, których
herb Szreniawa wyobrażono w drzeworycie na odwrocie k. tyt. Opr.: brązowy płsk, zachowana skóra
XIX w. oprawy naklejona na współcześnie dodaną skórę grzbietu, na licach pap. marm. Na grzbiecie
tłocz. i złoc. tytulatura, ozdobniki oraz superekslibris literowy: „A. Kątski”. Na k. tyt. podpis własnościowy Apolinarego Kątskiego (1825-1879), kompozytora, skrzypka, ucznia Paganiniego, twórcy Instytutu
Muzycznego w Warszawie. Na odwrocie ostatniej k. wpis własnościowy Walentego Tworowskiego,
proboszcza w Trębkach. Miejscami dawne noty, pieczątki. Oprawa po starannej konserwacji. Brak
k. przedtytułowej, k. tyt. wzmacniana i podklejana, s. 125/6 we współczesnej kopii, część k. wzmacnianych. Zabrudzenia i przebarwienia.

78. [Toruń]. Constans nominis Fama Inconstantis Fortunae rotis, semper in meta
consistens fortunata, inter injurias temporum integra. inter funera non mutata, in
nobili ac spectabili Domino Domino Constantino Maryański consule Thorunensis
Civitatis. Thorunii (Toruń) [1725]. Impressit Joh. Nicolai, folio, k. [5] (winno być 6),
opr. współcz., płsk.
500,E.XXII, 206. Kazanie pogrzebowe wygłoszone w trakcie uroczystości żałobnych po śmierci rajcy toruńskiego Konstantyna Mariańskiego. Brak ostatniej k., drobne ślady po owadach, poza tym stan dobry.

– Emblematyczny druk braniewski –
79. Treter Tomasz. Symbolica vitae Christi meditatio. Nunc primum edita. Brunsbergae (Braniewo) 1612. Typis Geor. Schönfels, 4°, frontispis (miedzioryt),
k. [5], s. 227 [właśc. 235], [7], emblematy w tekście 103 (miedzioryty), herb
Rudnickich (drzeworyt), opr. z epoki, perg.
6500,E.XXXI, 315. Egzemplarz z księgozbioru krakowskiego klasztoru duchaków (nota). Rozważania
nabożne na temat życia Chrystusa. Dzieło Tomasza Tretera (1547-1610), kanonika warmińskiego,
poety, filologa, sekretarza Anny Jagiellonki, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Księgę otwiera
dedykacja rytownika Błażeja Tretera dla Szymona Rudnickiego, biskupa warmińskiego. W przedmowie
zamieszczono szczegółową biografię Tomasza Tretera. Ozdobę dzieła stanowią 103 miedziorytowe emblematy. Zostały one podzielone na większe – przedstawiające sceny z życia Chrystusa
z nagłówkiem zawierającym treść sceny i inskrypcją pod ryciną oraz na mniejsze – symbolizujące
cnoty i pojęcia religijne, z inskrypcją u góry ryciny lub na wstędze. Ryciny wg rysunków Tomasza
Tretera rytował Błażej Treter, bratanek autora. Dzieło drukował Jerzy Schoenfels, typograf czynny
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80. Arianie polscy. 1630.

81. Wergiliusz. Dzieła. 1754.

w Braniewie w latach 1598-1626, znany z wydania innego dzieła Tretera, „Peregrynacje Radziwiłła
Sierotki”. Na k. tyt. noty własnościowe z epoki – konwentu przy szpitalu św. Ducha w Krakowie oraz
Błażeja Rosińskiego. Marginalia. Zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit. P. Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia, poz. 267
(Patrz tablica V)

– Sławne dzieło polskiego arianizmu –
80. Völkel Jan. De vera religione libri quinque: Quibus praefixus est Johannis Crellii
Franci liber De Deo et ejus attributis, ita ut unum illis opus constitutat. T. 1-2
(w 2 wol.). Racoviae (Raków) 1630. Druk Sebastiana Sternackiego, 4 , s. [12],
352, 1-165; 166-715, [102], opr. sk. z tłocz. i złoc., brzegi kart barwione. 4000,E.XXXIII, s. 271. Jeden z najważniejszych teologicznych traktatów polskiego arianizmu. Zawiera najpełniejszy, syntetyczny i gruntowny wykład całej teologii ariańskiej, w jej formie zdefiniowanej
przez Faustyna Socyna. W dziele tym dla ostrożności pominięto całkowicie ataki pisarzy katolickich.
Księga I zawiera traktat: „De Deo et eius attributis” (O Bogu i jego przymiotach) napisany przez Jana
Crella. Traktat ten, w dużej mierze filozoficzny, ma osobną paginację (s. 1-352) i stanowi w istocie
odrębną całość. Właściwy zarys doktryny religijnej polskich arian (choć należałoby mówić właściwiej:
socynian), opracowany przez Völkla zaczyna się dopiero od księgi II i liczy ogółem 715 stron. Jak
było niebezpiecznym to dzieło dla religii chrześcijańskiej, najlepiej świadczą jego pó niejsze dzieje.
Kiedy zniszczono drukarnię rakowską w 1638 r., próbowano wydrukować to dzieło na początku 1642 r.
w Amsterdamie, w drukarni Bleau’a. Jednak zawarte w dziele herezje były nie do przyjęcia nawet
dla holenderskich kalwinów i wkrótce po wydrukowaniu znaczna część nakładu (od 450 do 500 egz.)
została wyrokiem sądu amsterdamskiego skonfiskowana i spalona! I to w kraju, gdzie nie wahano się
drukować pism Giordana Bruna i gdzie w końcu schronienie znale li wypędzeni z Polski arianie! Na
karcie tytułowej winietka z wkomponowaną głową diabelską w drzeworycie. Przetarcia skóry oprawy,
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brak zapinek, s. 637-644 uzupełnione odręcznie (prawdopodobnie w XVIII wieku), ślady po usuniętych
ekslibrisach, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie. Patrz. poz. 5.
Lit. J. Dürr-Durski, Arianie polscy w świetle własnej poezji, Warszawa 1948, s. 16

81. Wergiliusz. Księgi wszytkie to iest ksiąg dwanaście o Eneaszu Troiańskim
(Aeneida) przekładania Jędrzeja Kochanowskiego. Ksiąg czworo Ziemiaństwa
(Georgica) przekładania Waleryana Otwinowskiego. Ksiąg dziesięć Pasterek
(Bucolica) przekładania W. Jmći X. Ignacego Nagurczewskiego S. Jesu. Staraniem I. Załuskiego. Warszawa 1754. Nakładem Pana Krzysztofa Bogumiła Nicolai
Bibliopoli w Marywillu, 4°, frontispis (miedzioryt), k. [18], s. 527, [4], 100, [2], opr.
z epoki, skóra.
500,E.XXXII, 370-371. Zbiorowe wydanie dzieł Wergiliusza (właśc. Publiusa Vergiliusa Maro, 70-19 p.n.e.),
rzymskiego poety, uważanego za jednego z najwybitniejszych twórców w dziejach literatury. Autorami
poszczególnych przekładów byli: Eneidy – Jędrzej Kochanowski, brat Jana, stolnik sandomierski;
Georgików – Walerian Otwinowski, poeta, poseł na sejmy; Bukolików – Ignacy Nagurczewski (17191811), wybitny uczony, profesor w królewskim korpusie kadetów. Bukoliki wydano po raz pierwszy
w oferowanym dziele. Frontispis w miedziorycie Gottlieba Jacoba Marstallera (zm. po 1786), nadwornego sztycharza Stanisława Augusta, twórcy m.in. sławnego planu Warszawy Tirregaille’a. Opr.:
brązowa skóra, na grzbiecie tytulatura oraz tłocz. i złoc. ozdobniki, na wyklejkach pap. marm. Ubytek
fragmentów k. tyt., drobne defekty opr., zabrudzenia, zaplamienia i odbarwienia, poza tym stan dobry.

– Złota wolność i tyrania arystokracji –
82. Williams John. The rise, progress, and present state of the Northern Governments; United Provinces, Denmark, Sweden, Russia, and Poland. T. 1-2 (w 2 wol.).
London (Londyn) 1777. T. Becket, Adelphi, Strand, 4o, s. XXII, 676; [4], 659, [5],
opr. z epoki skóra ze złoc. i tłocz.
4500,E. XXXIII, s. 31-32 (Estreicher zna z wydań angielskich tylko edycję 4-tomową z 1777 r.); Cox, t. 1,
poz. 1777. Opis trwającej pięć lat podróży po krajach Europy Północnej, angielskiego podróżnika,
Johna Williamsa (1751-1814). T. 1: dzieje Holandii, Danii i Szwecji oraz początek opisu Rosji. T. 2:
dalsza część dziejów Rosji doprowadzona do 1777 r. Zawiera rozdziały o jej ustroju, obyczajach,
stanie ekonomicznym, dochodach i wojsku. Pozostała część tomu poświęcona jest Polsce, w tym
dziejom zamieszek i I rozbiorowi Polski. Autor przeprowadził kwerendę w Moskwie oraz w Polsce. Pracował głównie w bibliotece Załuskich, czytał pisma Sarnickiego, Krasińskiego, Karnkowskiego,
Chwałkowskiego, Kochowskiego, Pawła Potockiego, Fredry, dzieła Załuskich. Korzystał z informacji od
familii Potockich i z kół protestanckich. Dzieje Polski rozpoczyna od krótkiego opisu geograficznego,
po którym następuje historia panowania królów, doprowadzona aż do panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Jako protestant, interesował się szerzej sprawą dysydentów i ich rzekomego ucisku.
Wspomina o konfederacji barskiej, porwaniu króla, układzie trzech mocarstw poprzedzającym I rozbiór
Polski oraz roli, jaką w tym wydarzeniu odegrali Katarzyna II i Fryderyk Wielki. Pisze też o polityce
tego władcy wobec Gdańska i wyjaśnia znaczenie portu dla Anglii. Gani surowość praw wobec ludu
i niedoskonałość trybunałów. W części poświęconej obyczajom pisze o złotej wolności szlacheckiej,
wpływach kleru, niskim stanie rozwoju kupiectwa i handlu, podkreślając zarazem opłakany stan
manufaktur. Pisząc o ciemnocie polskiego chłopa, autor twierdzi, że Polska nie może mieć kultury,
gdyż chłop jest zbytnio uciskany. W rozdziałach o dochodach i siłach zbrojnych pisze, że zbytek
i przepych dowódców w wojsku jest niewspółmierny w stosunku do słabości i nikłości polskiego
wojska. Podkreśla fakt, że ówczesna Polska jest rządzona przez arystokrację najbardziej tyrańską ze
wszystkich mu znanych. Despotyzm jest godną potępienia formą rządu, ale anarchiczne rządy złej
arystokracji są według niego jeszcze gorsze, gdyż wywołują niezadowolenie i zamieszki, a Polska,
w tym stanie, w jakim jest, nie może się bronić przed sąsiadami. Mimo licznych uwag krytycznych,
dzieło napisane zostało obiektywnie, z dużym znawstwem i zauważalną nutą życzliwości dla Polski.
Autor czarno jednak widzi dalszy los państwa i przewiduje kolejne rozbiory. Ważne podsumowanie historii schyłku I Rzeczpospolitej. Niewielkie przetarcia opraw, miejscami zażółcenia papieru.
W tomie 2 miejscami ślady zalania marginesów. Nieaktualne wpisy własnościowe, poza tym stan
dobry. Rzadkie.
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82. J. Williams. Podróż po Europie Północnej.

84. J. Zöllner. Podróż po Śląsku. 1793.

83. Teatr wojny siedmioletniej. 1757.
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83. [Wojna siedmioletnia]. Sesto prospetto del teatro della guerra presente
fra le potenze alleante e S. M. Prussiana [...] Amsterdam (właśc. Wenecja)
1757. Pietro Bassaglia, 8°, s. 16, mapa (miedzioryt rozkł., ręcznie kolor.),
opr. brosz.
900,E. nie notuje. Mapa Śląska i zachodnich ziem Rzeczypospolitej (49 x 39,5 cm) oraz broszura
prezentująca teatr działań wojennych III wojny śląskiej (europejskiego epizodu wojny siedmioletniej
1756-1763), w której starły się Prusy (wspierane przez Wlk. Brytanię) z Austrią i jej sojusznikami.
W broszurze opisano sytuację polityczną poszczególnych terenów ( użyce, księstwa śląskie, Hrabstwo
Kłodzkie). Drobne zabrudzenia i zagniecenia krawędzi, poza tym stan dobry.

– Podróże po Śląsku –
84. Zöllner Johann Friedrich. Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise im Jahr 1791. T. 1-2 (w 2 wol.). Berlin 1792-1793. Bei
Friedrich Maurer, 8°, k. [1], s. 450, IV, [2], tabl. ryc. 3 (miedzioryty, w tym 1 rozkł.),
mapa 1 (miedzioryt rozkł.); k. [1], s. 426, VII, [2], tabl. ryc. 3 (miedzioryty, w tym
2 rozkł.), jednolite opr., kart.
1600,E.XXXVI/1, 85-86. Listy z podróży po Śląsku, Krakowie, Wieliczce i hrabstwie kłodzkim, odbytej
w r. 1791 przez pastora luterańskiego Johanna Friedricha Zöllnera (1753-1804), pochodzącego z obecnego Dębna Lubuskiego, myśliciela epoki oświecenia, reformatora religijnego i wolnomularza. Pisma
zawarte w niniejszym tomie stanowią kopalnię informacji o wielu miastach i miejscowościach Dolnego
Śląska (m.in. Zielona Góra, Wrocław, Brzeg, Bardo, Kluczbork, Kłodzko, Lądek, Opole) oraz z wizyty
w Polsce (Kraków i wizyta na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wieliczka i Tarnowskie Góry z opisem kopalni i wrażeniami ze zjazdu podziemnego). Miedzioryty przedstawiają panoramę śląskiego
Barda (Wartha), malownicze skały piaskowe w okolicach sudeckiego Adrszpachu (przedłużenie Gór
Stołowych), ubiory noszone we Wrocławiu (miedzioryt ręcznie kolorowany), widok Szklarskiej Poręby, wodospad Kamieńczyka w jej okolicach, Karkonosze oraz mapkę powiatu opolskiego. Opr.:
karton oklejony pap. marm. Notatki i próby pióra na wyklejkach. Otarcia opr., poza tym stan bardzo
dobry. Rzadkie.

SUPEREKSLIBRISY
– Superekslibris królowej Marii Leszczyńskiej –
85. Oﬃce de la Semaine Sainte, en latin et en françoise, à l’usage de Rome et de
Paris. Dédié à la Reine. Pour l’usage de sa maison. Paris (Paryż) 1728. Chez
Mazières et Garnier, 8°, k. [1], k. tyt. (miedzioryt), k. [2], s. XXXVI, 714, 70, tabl.
ryc. 3 (miedzioryty), liczne inicjały (drzeworyty), opr. z epoki, skóra.
5000,Modlitewnik z superekslibrisem królowej Francji Marii Leszczyńskiej (1703-1768), córki Stanisława
Leszczyńskiego, żony Ludwika XV. Książkę zdobią miedziorytowe tablice ze scenami biblijnymi. Piękna
oprawa „à la fanfare”: ciemnoczerwony marokin, grzbiet sześciopolowy, podzielony zwięzami, w 2.
polu tytulatura, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki z heraldycznym motywem Lilii Burbonów. W centralnych polach okładzin tłocz. złotem superekslibrisy heraldyczne Marii Leszczyńskiej jako królowej
Francji – pod koroną królewską tarcze z Liliami Burbonów i polskim herbem królewskim Leszczyńskich
(pięciopolowa tarcza, w polu centralnym Wieniawa Leszczyńskich, w pozostałych alternująco Orzeł
Biały i Pogoń Litewska). Dookoła bogata dekoracja z motywami roślinnymi. Na wyklejkach pap. marm.,
brzegi k. złoc. Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.

– Superekslibris królowej Marii Leszczyńskiej –
86. Bonneval Michel de i inni. Les Caractères de l’amour, ballet héroïque représenté
par l’Académie Royale de Musique le 15e jour d’avril 1738 [...] [Paryż] 1749. Aux
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85. Oprawa „à la fanfare”. 1728.

86. Superekslibris Marii Leszczyńskiej. 1749.

depens de l’Acadamie, 4°, s. 62, [2], winiety, inicjały (drzeworyty), opr. z epoki,
skóra.
1200,Z superekslibrisem królowej Francji Marii Leszczyńskiej (1703-1768), córki Stanisława Leszczyńskiego,
żony Ludwika XV. Tekst sztuki prezentowanej przez Królewską Akademię Muzyczną, dedykowany francuskiemu następcy tronu. Opr.: brązowa skóra, grzbiet sześciopolowy, podzielony zwięzami, w 2. polu
tytulatura, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki z heraldycznym motywem Lilii Burbonów. W centrum
okładzin tłocz. złotem superekslibrisy heraldyczne Marii Leszczyńskiej jako królowej Francji – pod
koroną królewską tarcze z Liliami Burbonów i polskim herbem królewskim Leszczyńskich (pięciopolowa
tarcza, w polu centralnym Wieniawa Leszczyńskich, w pozostałych alternująco Orzeł Biały i Pogoń
Litewska). Drobne przebarwienia opr., poza tym stan bardzo dobry.

– Superekslibris Marii Józefy Saskiej, córki Augusta III –
87. Oﬃce de la Semaine Sainte en Latin & en François à l’usage de rome & de Paris.
Avec des refl éxions et Méditations, Prières et Instructions pour la Confession et
communion dedié à la reine Pour l’usage de sa Maison. Paris (Paryż) 1728. Druk
Mazières i Garnier, k. tyt. ryt (miedzioryt, sygn.: J.B. Scotin), s. [8], 729, [5], tabl.
ryc. 3 (miedzioryty, sygn.: J.B. Scotin), 8o, opr. marokin ze złoc. i tłocz., na obu
okładzinach superekslibrisy Marii Józefy Saskiej jako małżonki Delfina Francji,
obcięcia kart złocone.
12 000,Egzemplarz „O cium Wielkiego Tygodnia” pochodzący z biblioteki królewskiej, z superekslibrisem Marii
Józefy Saskiej (1731-1767), córki Augusta III, drugiej żony delfina Francji – syna Ludwika XV, matki
trzech królów Francji: Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X. Jest to jedna z pierwszych książek Marii
Józefy opatrzonych jej superekslibrisem jako żony delfina (być może prezent ślubny). Superekslibris nie
jest odbity jak zwykle z jednego tłoku, ale skomponowany z kilku różnych (wskazują na to drobne asymetrie w rozmieszczeniu elementów). Niezwykle efektowna oprawa á la fanfare, czerwony marokin,
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87. Superekslibris Marii Józefy Saskiej. 1728.
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88. Z księgozbioru. F. M. Ossolińskiego. 1745.

grzbiet sześciopolowy, z tytułem, liliami Burbonów i wizerunkiem delfina. Lica okładzin podkreślone
tłoczoną złotem ramką, zewnętrzne i wewnętrzne krawędzie ze złotą bordiurą i dublurą. W centralnej
części okładzin pod koroną królewską tarcze herbowe delfina i Marii Józefy Saskiej (Orły Królestwa
i Pogoń litewska oraz tarczka sercowa z herbem Wettynów). Między polami z tłoczoną złotem rozetą
wizerunki delfina na przemian z lilią Burbonów. Miejscami zażółcenia papieru, nieaktualne zapiski.
Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz. Rzadkie.
Lit.: Quentin-Bauchart Ernest. – „Les femmes bibliophies”, Paris, 1886, t II, s. 91-104. Olivier E.,
Hermal G. – „Manuel de l’amateur de reluires armories...”, Paris 1934, t. 27 – Pl. 2526- wzory 1-10.

– Superekslibris Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego –
88. [Stanisław Leszczyński]. Augustyn z Hippony. Clément Denis-Xavier. Entrétiens de l’âme avec Dieu, tirés des paroles de Saint Augustin dans ses Méditations, ses Soliloques et son Manuel par M. l’abbé Clément docteur en Théologie.
Rozmowy duszy z Panem Bogiem wybrane z słów S. Augustyna w medytacyach
y inszych xięgach iego. [Nancy] 1745. B.w., 8°, k. [3], s. 3-403, winiety, inicjały,
finaliki (drzeworyty), opr. z epoki, skóra.
2400,E.XII, 295. Z księgozbioru Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego (superekslibris); Luizy z Radziwiłłów
de la Rochefoucauld de Doudeauville (ekslibris), Maurycego Mohla (ekslibris). Rozważania teologiczne
wybrane z pism św. Augustyna przez Denisa-Xaviera Clémenta. Edycja dwujęzyczna (tekst równoległy po polsku i francusku) opracowana i tłumaczona przez króla Stanisława Leszczyńskiego,
a dedykowana jego córce Marii, królowej Francji, żonie Ludwika XV. Opr.: brązowa skóra, grzbiet
sześciopolowy, w polu 2. szyldzik z tytulaturą, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki. Na wyklejkach
pap. marm. Na licach tłocz. i złoc. superekslibrisy heraldyczne z herbem Topór, pod książęcą koroną
rangową i z insygniami Orderu św. Ducha Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego (1676-1756), podskarbiego wielkiego koronnego, zwolennika i jednego z najbliższych współpracowników króla Stanisława Leszczyńskiego, na którego dworze w Lunéville przebywał od 1736 r. do śmierci. Na przedniej
wyklejce ekslibrisy heraldyczne hr. Maurycego Mohla (herb Ropuchy) oraz Luizy (1877-1942), córki
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89. Superekslibris S. Zamoyskiego. 1759.

ks. Konstantego Radziwiłła, żony ks. Armanda de la Rochefoucauld de Doudeauville. Stan bardzo
dobry. Efektowany egzemplarz.

– Superekslibris Stanisława Zamoyskiego –
89. Le Cointe Jean Louis. La Science des postes militaires, ou Traité des fortifications
de Campagne, à l’usage des O ciers particuliers d’Infanterie qui sont détachés
à la Guerre; Dans lequel on a compris la manière de les défendre et de les
attaquer. Paris (Paryż) 1759. Chez Desaint et Saillant, 8°, k. [1], s. XIII, [9], 267,
tabl. ryc. 10 (miedzioryty), opr. z epoki, skóra.
2000,Z księgozbioru Stanisława Kostki Zamoyskiego (superekslibris). Traktat z dziedziny sztuki wojennej
poświęcony fortyfikacjom polowym, zasadom ich atakowania i obrony, przeznaczony dla oficerów formacji piechoty, ilustrowany 10 tabl. miedziorytowymi. Opr. brązowa skóra marm., na grzbiecie bogata
dekoracja z tłocz. i złoc. ozdobników z motywami kwiatowymi, brzegi k. marm. Na licach tłocz. i złoc.
superekslibrisy. Na przednim heraldyczny z herbem Jelita Zamoyskich, w którego otoku „Stanislaw
Ordinat Zamoyski 1812”, na tylnym „Z B.KI Polku Imienia Zamoyskich”. Stanisław Kostka Zamoyski
(1775-1856), hrabia, XII ordynat zamojski, senator Królestwa Polskiego, polityk, kawaler orderów m.in.
Orła Białego, Św. Stanisława, Obojga Sycylii, św. Aleksandra Newskiego. Drobne otarcia, poza tym
stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
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WIEK XVII-XVIII
– Podwójny agent na dworze królewskim –
90. Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski – List polecający do kardynała Colloredo
z prośbą o pomoc dla Carla Maurizia Voty, dyplomaty wysłanego przez króla do
Rzymu z misją do papieża Innnocentego XII, dat. Leopoli [Lwów] 15 IX 1694 r.
Z podpisem królewskim („Giovanni Re”) i pieczęcią mniejszą koronną odciśniętą
przez papier. Bifolium, 29,5 x 20,5 cm.
4000,Z odręcznym podpisem króla Jana III Sobieskiego. Język włoski. List polecający do kardynała
Leandro Colloredo (1639-1709) dotyczący misji dyplomaty królewskiego. Kardynał Carlo Maurizio
Vota (1629-1715), włoski jezuita, jedna z najsłynniejszych szarych eminencji epoki, uczony, filozof,
pojawił się w Warszawie rok po odsieczy wiedeńskiej. Wkrótce zdobył zaufanie Sobieskiego, został
jego spowiednikiem i wychowawcą synów królewskich, a jak się okazało był także podwójnym agentem, reprezentującym interesy Leopolda I Habsburga i papieża Innocentego XII. Z czasem uzyskał
tytuł sekretarza generalnego Sobieskiego, ale jego głównym zadaniem pozostało promowanie spraw
Świętej Ligii i zwalczanie wpływów francuskich na dworze królewskim. Po śmierci Jana III Vota został
prawą ręką Augusta II. Na odwrocie adres i pieczęć. Ślady składania i niewielkie odbarwienia, poza
tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VII)

– Polacy w wiedeńskim korpusie kadetów –
91. Leopold II (1747-1792), cesarz rzymsko-niemiecki – Ustanowienie w Korpusie
Kadetów w Wiener Neustadt 40 miejsc dla młodych szlachciców z Królestwa
Galicji i Lodomerii wraz z utrzymaniem i innymi warunkami, dat. Wien [Wiedeń]
10 I 1791 r. Autograf cesarza („Leopold …”) oraz innych urzędników cesarskich.
Wielka pieczęć cesarsko-królewska w metalowej puszce, na sznurze złączonym
z opr. Cztery bifolia, s. [17], k. [1], [2] (ochronne), 26,5 x 34,0 cm, śr. pieczęci
14,0 cm, teka z epoki czerwony aksamit 28 x 35 cm.
6000,Z odręcznymi podpisami cesarza Leopolda II oraz Leopolda hr. Kolowratha – Krakovsky’ego (17271809), kanclerza i pierwszego ministra; Johanna Wenzela hr. Ugarte (1748-1796), wicekanclerza
i tajnego radcy oraz Johanna hr. O’Donella. Język niemiecki, pismo kaligrafowane, odręczne. Oprócz
ustanowienia 40 miejsc dla polskich kandydatów cesarz przeznaczył na ich utrzymanie fundację w wysokości 10,5 tys. guldenów płatnych począwszy od dnia 1 V 1791 r. oraz określił warunki, jakie mieli
spełniać kandydaci (m.in. wiek – co najmniej 17 lat). Wielka pieczęć cesarsko-królewska, odciśnięta
w czerwonym wosku (laku?) w metalowej puszce, na sznurze z żółtych i czarnych nici jedwabnych.
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Oryg. wyklejka ręcznie barwiona z epoki z ochronnymi kartami (na jednej z nich napis piórem z datami
„1791” i „1822” – zapewne data opr.). Oprawa nieco wyblakła. Dokument, a zwłaszcza sama pieczęć
w bardzo dobrym stanie.
(Patrz tablica VII)

92. [Konfederacja barska] – Dyskurs publiczny Imć Pana kadeta Szkoły Rycerskiej
z Imc Panem konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum o maximach
politycznych interesszów służących w Rzeczy Pospoliotey na dowód korzystania
nowych funduszów edukacyi, w Zamku Warszawskim roku 1769 20 sierpnia.
Rękopis z epoki, s. 22, 34,0 x 21,5 cm, poszyt z epoki.
500,Utwór polityczny z okresu konfederacji barskiej, jeden z wielu, krążących wówczas po kraju w odpisach.
Utwór wyra nie antykrólewski, wyliczający w punktach „litanię grzechów królewskich: nakład uciążliwych
podatków, przysposobienie mnóstwa z prostej kondycyi dysydentów do szlachectwa, wprowadzenie
terminalności sejmów wolnych i niewolnych” (J. Michalski, Propaganda konserwatywna w walce ...,
„Przegląd Historyczny”, t. 34: 1952, z. 3-4, s. 550). Autor omawia aktualną sytuację polityczną, w tym
na pograniczu polsko-tureckim, bunty chłopskie, położenie konfederatów barskich oraz wyraża nadzieję na interwencję turecką. Tekst niemalże tożsamy („Dyskurs polityczny próżnowanie zdobiący imć
pana kadeta szkoły rycerskiej z imć panem konwiktorem ex collegio nobilium S. P. o maksymach
politycznych... w Warszawie die 20 Augusti 1768”) z tekstem, który znajduje się w zbiorach Ossolineum (sygn. 565/II, k. 182-195), krótszy o kilka stron. Ślad po złożeniu, przybrudzenia, lekkie ślady
zalania, poza tym stan dobry.

93. Rzewuski Seweryn (1743-1811), hetman polny koronny, pó niejszy przywódca konfederacji targowickiej – List do Antoniego Krasickiego z Dubiecka, dat.
Wiedeń 28 X 1780 r. Autograf („S. Rzewuski HPK”). Karta (pierwotnie bifolium),
23 x 19 cm.
500,Z archiwum hr. Krasickich w Dubiecku. Pismo odręczne Seweryna Rzewuskiego. Język polski.
Relacja z różnych interesów i prośba o radę w sprawie wojewody bełzkiego Ignacego Cetnera. Z końcowego zdania wynika zalecenie w sprawie jakiegoś depozytu finansowego Rzewuskiego, będącego
w dyspozycji Antoniego Krasickiego (1736-1800) i złożonego w „dolnym skarbcu” (dubieckiego zamku?).
Na odwrocie pó niejszy dopisek archiwisty: „przed Targowicą”. Stan bardzo dobry.

– Pozdrowienia dla Ignacego Krasickiego –
94. Rzewuski Seweryn (1743-1811) – List do Antoniego Krasickiego z Dubiecka, dat.
Wiedeń 9 XII 1780 r. Autograf („S. Rzewuski HPK”). Bifolium, 23 x 19 cm. 500,Z archiwum hr. Krasickich w Dubiecku. Pismo odręczne Seweryna Rzewuskiego. Język polski i francuski. Podziękowanie za pomoc w sprawie skłonienia do „wiadomego interesu” wojewody
bełskiego (p.w.). W postscriptum pozdrowienia dla brata adresata listu „X[ięcia] Biskupa Warmińskiego” Ignacego Krasickiego, którego „Chodkiewicza” nadawca listu właśnie czyta i wychwala w dalszych zdaniach. Na odwrocie dopisek pó niejszy archiwisty: „List JW Rzewuskiego HPK [hetmana
polnego koronnego] (przed Targowicą)”. Zbrązowienia i niewielkie ślady reperacji, poza tym stan
bardzo dobry.

95. Czartoryski August Aleksander (1697-1782), wojewoda ruski, generał wojsk
koronnych – Umowa handlowa z kupcami Rossem i Praetoriusem w sprawie
sprzedaży surowców, dat. Warszawa 5 I 1781 r. Kopia z epoki, s. [2], 31,0 x
11,5 cm.
300,Z archiwum hr. Krasickich w Dubiecku. Kopia umowy handlowej z epoki, niesygnowana. Szczegółowa umowa handlowa na płótno konopne i zgrzebne, potaż i partię galmanu z omówieniem transportu
i zależnością ceny, wyrażonej w złocie obrączkowym, od dostawy. Język polski. Ślady składania
i drobne zagniecenia, poza tym stan dobry.
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94. S. Rzewuski. List. 1780.
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95. August A. Czartoryski. Umowa handlowa. 1781.

96. Rzewuski Adam Wawrzyniec (1760-1825), pisarz polityczny, pó niejszy poseł
Rzeczypospolitej w Danii (1789) i kasztelan witebski (1790-1793) – List do
Antoniego Krasickiego w Dubiecku, dat. 23 VI 1786 r. Autografy („Konstanty
Janikowski, pułk.”; „A. Rzewuski”). Bifolium, s. [3], 18,5 x 11,5 cm.
400,Z archiwum hr. Krasickich w Dubiecku. Pismo odręczne płk. Janikowskiego i Adama Wawrzyńca
Rzewuskiego. Język polski. Szczególny sposób pisania listu – Adam Rzewuski dopisał się do pisma
K. Janikowskiego, który poinformował o wyje dzie młodego Rzewuskiego do Wiednia celem spłacenia
długów po zmarłym ojcu i rychłych odwiedzinach Dubiecka. Sam Rzewuski informuje o okolicznościach
zgonu swego ojca Stanisława. Z treści listu wynika dobra znajomość K. Janikowskiego z panem na
Dubiecku. Dopiski na liście archiwisty z XIX w. oznaczające część osób w liście, częściowo nietrafne. Z charakteru pisma wynika bowiem, że odbiorcą listu był raczej Antoni hr. Krasicki (1736-1800),
właściciel Dubiecka, a nie jego młody syn Jan (1763-1830). Ślady składania i przycięcia, poza tym
stan bardzo dobry.

97. Rzewuski Adam Wawrzyniec (1760-1825) – Fragment listu do Antoniego Krasickiego w Dubiecku, niedat. [ok. 1786-1787]. Autograf („A. Rzewuski”). Karta,
20,0 x 13,5 cm.
400,Z archiwum hr. Krasickich w Dubiecku. Pismo odręczne Adama Wawrzyńca Rzewuskiego oraz
innego nadawcy (Jana, brak nazwiska). Podobny jak wyżej charakter pisma prywatnego Jana (brak
części tego listu) do Antoniego hr. Krasickiego, świadczący o zażyłości nadawcy z właścicielem Dubiecka (dotyczy koni, polowań i psów gończych). Dopisek (kilkunastolinijkowy) na odwrocie karty
Adama Rzewuskiego, zapowiadający rychłe przybycie do „kochanego tatula” [A. Krasicki] do Dubiecka.
Dopisek XIX w. archiwisty. Ślad po oddarciu drugiej karty, poza tym stan bardzo dobry.

98. [Cech rzeźników w Tarnowie] – List polecający Starszych Cechu Rze ników
Tarnowskich dla czeladnika Błażeja Markiewica, który terminował w zakładzie
Wawrzyńca Kiełbowica, dat. Tarnów 2 III 1698 r. Dyplom ozdobny, ręcznie kaligrafowany. Autografy („Laurentius Kiołbowic”; „Albertus Ligeza”). Pieczęć cechu
odciśnięta przez papier. Bifolium, 31,5 x 19,5 cm.
300,Z odręcznymi podpisami starszych cechu rze niczego w Tarnowie Wawrzyńca Kiełbowica i Wojciecha
Ligęzy. Dokument w języku łacińskim z nagłówkiem: „Seniores Contubernii Laniorum Tarnoviensium”.
Zaświadczenie odbycia rocznego terminu czeladniczego u mistrza sztuki rze niczej oraz rekomendacja
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98. Cech Rze ników w Tarnowie. 1698.

99. Cech Rze ników w Wieliczce. 1744-1753.

dla Błażeja Markiewica. Dyplom ozdobny, odcisk pieczęci cechu rze niczego z głową byka (nieczytelny). Na odwrocie po łacinie: „Świadectwo dobrych obyczajów Wawrzyńca ...”. Ślady składania,
zabrudzenia, stan dobry. Rzadkie.

99. [Cech rzeźników w Wieliczce] – List polecający Starszych Cechu Rze ników
Wielickich dla czeladnika Mikołaja Górskiego, który terminował w zakładzie Jana
Kuchciniaka, dat. Wieliczka 14 (?) III 1744. Autografy („Stanisław Kwiczołowicz”;
„Jakub Felix”; „Andrzej Florek”). Pieczęć cechu odciśnięta przez papier. Bifolium,
20,5 x 32,5 cm, oraz:
List polecający Starszych Cechu dla czeladnika Jana Ryskiewicza, który terminował u rze nika wielickiego Antoniego Kuchcińskiego, dat. Wieliczka 20 II 1752.
Autografy („Sebastian Kucharski”; „Stanisław Kwiczołowicz”; „Andrzej Florek”).
Pieczęć cechu odciśnięta przez papier. Bifolium, 20,5 x 33,0 cm, oraz:
List polecający Starszych Cechu dla czeladnika Jana Ciepierskiego, który terminował u Reginy Kuchciny, wdowy, dat. Wieliczka 12 III 1753. Autografy („Sebastian
Kucharski”; „Kasper Felix”). Pieczęć cechu odciśnięta przez papier. Bifolium,
19,5 x 31,5 cm.
600,Z odręcznymi podpisami starszych cechu rze niczego w Wieliczce: Stanisława Kwiczołowicza i innych.
Dokumenty w języku łacińskim z nagłówkami: „Seniores Contubernii Laniorum Wielicensium”. Trzy
zaświadczenia odbycia terminów (od roku do dwóch) czeladniczych u mistrzów sztuki rze niczej dla
Mikołaja Górskiego i innych. Listy polecające dla czeladników rze nictwa wzorowane na wymienionym
wyżej dyplomie z Tarnowa (p.w.). Odciski pieczęci cechu rze niczego wielickiego (nieczytelne). Ślady
składania, stan dobry.

WIEK XIX-XX
– Czasy napoleońskie –
100. [Legiony Polskie we Włoszech] – Kosiński Antoni Amilkar (1769-1823),
generał dywizji, współtwórca Legionów Polskich we Włoszech, pó niejszy baron
Cesarstwa Francuskiego – List do władz Ferrary, dat. Ferrare [Ferrara] 13. Ventose 6me année Républicaine [3 III 1798]. Miedzioryt, ręcznie wypełniany. Autograf
(„Kosinski”). Bifolium, 32 x 22 cm.
1500,Z odręcznym podpisem gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego, jako szefa II Legionu Polskiego
w służbie Republiki Cisalpińskiej i komendanta wojskowego Ferrary. Język francuski. Prośba do władz
miejskich Ferrary w formie rozkazu. Autor opisuje ciasnotę miejskiego szpitala św. Anny, który nie
jest w stanie pomieścić wojskowych chorych na świerzb, co może przynieść szkody innym chorym.
Żąda od władz municypalnych oddania do dyspozycji wojska osobnego lokalu dla żołnierzy, jak też

R KOPISY I DOKUMENTY

101. Polacy na San Domingo. 1803.
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104. Adam Kazimierz Czartoryski. List do T. Krasickiej. 1815.

dla oficerów i dyżurnych. Miedzioryt z symbolami republiki i hasłami „Liberté”; Égalité”, z nagłówkiem
zawierającym nazwisko generała „Kosinski / Chef de la Seconde Légion Polonaise ...”. W chwili powstania dokumentu A.A. Kosiński znajdował się w ostrym konfl ikcie z Janem Henrykiem Dąbrowskim.
Twórca Legionów Polskich nie zgadzał się na stopień generała-adiutanta dla Kosińskiego (generałem
brygady został dopiero w 1803!) i szefostwo II Legii. Kosiński funkcję swoją sprawował wyłącznie za
poparciem rządu lombardzkiego (Republika Cisalpińska). List kaligrafowany. Na odwrocie i w nagłówku
adres: „A la Municipalité de Ferrare”. Ślady składania, stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VII)

101. [Polacy na San Domingo] – Zaświadczenia wystawione dla kpt. Feliksa Grotowskiego z 3. Półbrygady Polskiej okradzionego podczas podróży morskiej
do Francji, dat. Faial [wyspa na Azorach] 18 II 1803 – Brest 2 IV 1803 r. Autografy („Lacoveille”; „Ribeiro” i 3 nieczytelne). Pieczęć lakowa. Bifolium, s. [2],
31,5 x 19,5 cm.
800,Pisma odręczne z podpisami trzech oficerów i konstabla; agenta Ribeiro i komisarza morskiego Jeana
Laurenta Lacoveille (1762-1835). Język francuski. Dokument zawiera trzy zaświadczenia: 1) oficerowie pokładowi zaświadczają, że kpt. Grotowski został okradziony na pokładzie okrętu w nocy z 7/8 I
1803 r. z dokumentów, 1200 franków gotówki i vouchera o wartości 600 franków, niedat.; 2) oficerowie korwety poświadczają, że kpt. Grotowski jest osobą godną zaufania i może oczekiwać pomocy
w swym nieszczęściu, biorąc pod uwagę jego nienaganną służbę wojskową (18 II 1803); 3) kapitan
Grotowski nie otrzymał dotąd pensji za czas jego zaokrętowania i podróży morskiej z Cap Français
[Haiti] od 3 XII 1802 do chwili wylądowania w Breście w dn. 30 III 1803 r. W pierwszym dokumencie
wymieniony jest jako świadek i podpisujący kpt. Jarzyński. Obaj polscy oficerowie: Grotowski i Jarzyński byli uczestnikami wyprawy na San Domingo, gdzie po stracie żołnierzy, uzyskali zgodę na
powrót do Francji. Okradziony Feliks Grotowski (1778-1817), ówczesny kpt., był uczestnikiem insurekcji
kościuszkowskiej (Racławice, Szczekociny), oficerem Legii Naddunajskiej, pó niej oficerem Wojsk Księstwa Warszawskiego (kampania gdańska, wojna w Hiszpanii, wojna z Moskwą, bitwa pod Lipskiem)
i płk. Wojsk Królestwa Polskiego. Jan Jarzyński (1769-?), ówczesny kpt., był oficerem Legii Naddunajskiej, potem osiadł we Francji. Ślady składania, drobne przetarcia i naddarcia, stan dobry.
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102. Poniatowski Józef (1765-1813), generał dywizji, minister wojny Księstwa Warszawskiego i naczelny dowódca Wojsk Polskich – Mianowanie Ludwika Dołasińskiego na Urząd Urzędnika Zdrowia Dywizyjnego 19 stycznia 1809 r. Dokument
wystawiony w Warszawie 22 sierpnia 1810 r. z autografem Ministra Wojny Józefa
ks. Poniatowskiego. Karta pap. 45,5 x 30 cm.
3000,Z odręcznym podpisem ks. Józefa Poniatowskiego. Na blankiecie ze sztychowanym nagłówkiem:
„Wojsko Polskie Xięstwa Warszawskiego”, panoplium z tarczą amazonek, na której inskrypcja: „List
służby”. Nominację podano do wiadomości „oficerom, generałom, oficerom sztabu wyższego, dowódcom pułków”. Pod wpływem działalności legislacyjnej Napoleona w 1808 r. utworzono Radę Główną
Zdrowia Wojsk, która zajęła się stworzeniem nowoczesnej organizacji i wprowadzeniem nowych metod w lecznictwie wojskowym. Radzie podlegały dywizyjne Rady Zdrowia, w skład których wchodzili:
urzędnik zdrowia dywizji, 2 urzędników zdrowia (kl. I i II), 2 urzędników kl. III i 3 aptekarzy. Rudolf
Ludwik Dolasiński vel Dołasiński (1768/1770-1827), profesor chirurgii Uniwersytetu Krakowskiego,
sztabs lekarz gwardii pieszej koronnej 1794, urzędnik zdrowia 1 klasy w dywizji 3. i 4. Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego. Uczestnik bitew pod Racławicami, Szczekocinami i obrony Warszawy
w 1794 r. oraz kampanii w Rosji 1812 r., w bitwach pod Smoleńskiem i Możajskiem. Ślady składania,
przetarcia. Mocny, gruby papier. Stan dobry.
(Patrz tablica VIII)

---------------------------103. [Kmita – Tarnawski – Fredro] – Akt podziału dóbr pozostałych po Piotrze Kmicie
(1477-1553), wojewodzie i staroście generalnym krakowskim, dat. [Lwów] 10 IX
1803 r. Autograf („Stankiewicz”). Pieczęć urzędowa odciśnięta przez papier. Cztery
bifolia, s. [15], 37 x 24 cm, poszyt z epoki.
300,Z archiwum hr. Krasickich w Dubiecku. Z odręcznym podpisem wiceregensa Kazimierza de Mogiła
Stankiewicza. Język łaciński i polski. Treść dokumentu w formie wypisu z akt ziemskich sanockich
zeznania z 23 V 1581 r., w którym Stanisław Tarnawski (1540 – po 1605), chorąży sanocki i Stefan
Fredro przenoszą do akt ziemskich sanockich wypis z akt grodzkich sanockich z dn. 15 IX 1580 r.,
zawierający wspomniany podział. Nastąpił on po śmierci żony wspomnianego magnata. Dokument
znalazł się w archiwum dubieckim, ponieważ dotyczył dóbr leskich i wielu miejscowości w Bieszczadach, należących do Krasickich. Pieczęć urzędu galicyjskiego odciśnięta przez papier i naklejona.
Odpis nieco wyblakły, niewielki ślad po zalaniu, poza tym stan dobry.

104. Czartoryski Adam Kazimierz (1734-1823), polityk, dramatopisarz, przywódca
Stronnictwa Patriotycznego w dobie Sejmu Wielkiego, członek Komisji Edukacji
Narodowej – List z życzeniami imieninowymi do Teofili Krasickiej z Dubiecka, dat.
Sieniawa 18 XII 1815 r. Bifolium, s. [1], 24 x 19,8 cm.
300,Pismo odręczne Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego. Z archiwum hr. Krasickich w Dubiecku.
Język polski. Odbiorczynią życzeń była Teofila z hr. Stadnickich hr. Krasicka (1783-1860). Jej mężowi Kazimierzowi Krasickiemu (książę śle mu „serdeczne ukłony”) przypadł w spadku zamek i dobra
Dubiecko po ojcu Antonim, bracie biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego. Ślady składania, poza
tym stan bardzo dobry.

105. [Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego] – Fuhrmann
Roman (1784-1851), dyr. główny prezydujący Komisji (1832-1845) – Nominacja
na kontrolera dla Karola Berowskiego, dat. Warszawa 10 / 22 VI 1836 r. Dyplom
litografowany, ręcznie wypełniany. Autografy („R. Fuhrmann”; „Ciechanowski”;
„Vorbrodt”). Pieczęć Komisji odciśnięta przez papier. Bifolium, 32 x 20 cm. 500,Z odręcznym podpisem ówczesnego dyrektora Komisji Romana Fiodorowicza Fuhrmanna. Język
polski i francuski. Nominowany Karol Berowski został rachmistrzem przy kasie województwa krakowskiego. Z kontrasygnatą sekretarza generalnego Jana Ciechanowskiego (1796-1884), pó niejszego
przemysłowca oraz adiunkta Wilhelma Vorbrodta. Wyra ny suchy odcisk pieczęci urzędowej z orłem
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105. Komisja Rządowa. 1836.
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106. Bractwo NMP. Warszawa. 1842.

carskim z herbem Królestwa Polskiego na piersi. Na uwagę zasługuje fakt, że dokument z okresu po powstaniu listopadowym sporządzano równolegle w języku francuskim, a nie rosyjskim.
Stan dobry.

106. [Warszawa] – Przyjęcie Barbary Mostowskiej w poczet członków Archikonfraterni
Zgromadzenia Miłosierdzia, dat. Warszawa 29 VII 1842 r. Litografia, ręcznie
wypełniana. Autografy („X. Angelus Ornowski, przeor” i inni). Pieczęć opłatkowa.
Arkusz, 54 x 44 cm.
360,Z odręcznymi podpisami członków Bractwa: promotora X. Angelusa Ornowskiego, przeora (p.n.);
Antoniego Zalewskiego, podczaszego i innych. Przyjęcie Barbary Mostowskiej (ręczny wpis) w poczet
Archikonfraterni Zgromadzenia Miłosierdzia czyli Bractwa Szkaplerznego Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel, ustanowionego w Rzymie w 1730 r. Bractwo działało przy kościele karmelitów trzewiczkowych na Lesznie w Warszawie. Członkini bractwa Barbara z Tomickich Mostowska (ok. 1778-1857)
była wdową po prezesie komisji woj. augustowskiego. Tekst Assekuracyi okolony ozdobną ramką z datą
1842 (powstanie bractwa), z wizerunkiem Matki Boskiej Szkaplerznej z kresowych Białynicz (którego
kopia znajdowała się w latach 1641-1944 w kościele Narodzenia NMP przy ul. Leszno, obecnie Aleja
Solidarności). Pod wizerunkiem widok kościoła z częścią klasztorną (rozebraną po wojnie), gdzie
działało wspomniane bractwo. Pieczęć opłatkowa (naklejona) z krzyżem Męki Pańskiej. Ślady po
złożeniu, poza tym stan dobry. Rzadki dokument związany z Warszawą 1 poł. XIX w.

107. [Rocznica powstania listopadowego] – Mowa Michała Bakunina z 29 listopada
1847 r. (Paryż 1847). Manuskrypt z epoki, s. [7], 27 x 21 cm.
300,Język polski. Mowa Michała Bakunina (1814-1876), rosyjskiego myśliciela, panslawisty i rewolucjonisty. „Mowa miana na zgromadzeniu w Paryżu przy obchodzie rocznym 29 listopada 1847 r. przez
Bakunina wygnańca rosyjskiego. (Paryż w biórze interessow polskich ulica S. Honoryusza N 385 ...
Tłumaczenie z francuskiego)”. Mowa anarchisty rosyjskiego na cześć powstania listopadowego została wydana w języku francuskim i polskim we Lwowie w 1848 r. (z miejscem edycji Paryż 1847).
Tekst niniejszy jest niemalże identyczny z edycją broszury lwowskiej. Rękopis przyklejony do teczki
kartonowej. Zagięcia, ślady składania i zbrązowienia, poza tym stan dobry.
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108. [Materiały do panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego] – Rękopis,
ok. 1856-1857, k. [27], [52] (niezapisane), 18 cm, opr. płsk z epoki, obcięcia kart
prószone.
1200,Zbiór rękopiśmiennych notatek dotyczących materiałów do biografii i bibliografii Stanisława Augusta
Poniatowskiego, ostatniego króla Polski oraz jego epoki. Zawiera wypisy z różnych dzieł począwszy od
niemieckiego starodruku „Zbiór niektórych pism o rzekomym zabójstwie króla Stanisława Augusta” po
pamiętniki, lu ne myśli wielu autorów publikowane do 1857 r. oraz genealogię Poniatowskich w trzech
pokoleniach. Większość notatek zapisanych dwustronnie drobnym, starannym pismem. Teksty głównie
w języku polskim. Wolumin zakupiony w paryskim sklepie w epoce (oryg. naklejka). Na obcięciach kart
tekst z epoki: „S.A.”; „Stanisław August”; „S.A.”. Otarcia opr., wewnątrz stan bardzo dobry.

PISARZE. ARTYŚCI. UCZENI
– „Potop” Henryka Sienkiewicza –
109. Sienkiewicz Henryk. „Potop”. 1884-1886. Rękopis, kart 8 (numerowanych przez
autora piórem). Karty rękopisu całego rozdziału; tekst opublikowany w: Henryk
Sienkiewicz. Potop, t. V, rozdział XII, str. 169-187 (Dzieła zbiorowe por red. Juliana
Krzyżanowskiego, t. XV, Warszawa 1949).
45 000,Kompletny rękopis rozdziału XII tomu trzeciego powieści (w wyd. „Dzieł zbiorowych” tomu V). Osiem
kart o wym. 27,8 x 21,7 cm, każda zapisana jednostronnie piórem po ok. 50-55 linijek, jedna karta
26 linijek, jedna 11 linijek. Nad tekstem numery atramentem. Na pierwszej karcie napis: „XI (?)”, na
ostatniej „dotąd”, z potrójnym podkreśleniem. Miejscami w tekście przekreślenia, poprawki i uzupełnienia. Ślady zabrudzeń farbą drukarską od palców zecera przy ręcznym składaniu tekstów. Unikat!!!

Szturm na Warszawę. Szaniec Kmicica.
W tym fragmencie powieści opisane są wydarzenia, jakie miały miejsce wiosną
1656 r. podczas oblężenia stolicy zajętej przez Szwedów i zamienionej przez
nich w twierdzę. Pod Warszawą pierwsi stanęli obozem Litwini, pod koniec maja
z wojskami nadciągnął sam Jan Kazimierz, a na początku czerwca dołączył do
oblegających Czarniecki. Warszawy, do której naje d cy szwedzcy zwie li zrabowane z całej Polski skarby, od kwietnia broniła dwutysięczna załoga dowodzona
przez Wittenberga.
Rozdział rozpoczyna rozmowa Kmicica, Zagłoby i Wołodyjowskiego z Hasslingiem
o położeniu wojsk szwedzkich w Rzeczypospolitej i planach ich dowódców, które
Szkot, wcześniej rajtar u Radziwiłła, dobrze znał. Kmicic wypytywał o los Billewiczówny pozostającej w rękach księcia Bogusława Radziwiłła.
Rozmowy przerwał Akban-Ułan, „który wsadził swą zwierzęcą twarz przez drzwi:
– Eﬀendi! – rzekł do Kmicica – wojska królewskie za Wisłą widać!”
Przybycie Jana Kazimierza z doborowym wojskiem uradowało oblegających
i umocniło w przekonaniu, że teraz uda się szybko wyrzucić Szwedów z Warszawy.
Wzruszające powitanie króla przez wojsko rozczuliło Zagłobę, tak, że łzy popłynęły
z oczu staremu żołnierzowi:
„– Ryknę! jak mi Bóg miły, ryknę! – nie wytrzymam!
Oto pan nasz! ojciec... nasz król, niedawno tułacz od wszystkich opuszczony,
a teraz... sto tysięcy szabel na zawołanie!”
Płakał także ze szczęścia Roch Kowalski.
Kontynuowano oblężenie. Nowe szańce sypał Groicki, zbliżając się do murów.
Przeszkadzali mu Szwedzi, robiąc krwawe wypady z miasta.
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109. H. Sienkiewicz. Rękopis „Potopu”. 1884-1886.

Do wojsk przekradali się mieszczanie, donosząc że lud Warszawy wypędzony
z mieszkań koczuje na ulicach, umiera z głodu i chorób. „Włosy się jeżyły od
tych opowiadań”. Wieści te wzburzały żołnierzy, którzy coraz częściej domagali
się rozpoczęcia generalnego szturmu. Jan Kazimierz, chcąc oszczędzić główne
siły do ostatecznej rozprawy (bo zdobycie zamienionej w twierdzę Warszawy bez
ciężkich armat było niemal niemożliwe), zgodził się wysłać na mury zniecierpliwioną czelad obozową.
Do walki ruszył także oddział Kmicica, który za cel obrał szaniec szwedzki leżący
poza murami miasta.
„Pan Kmicic uderzył w dwa tysięcy ludzi na ziemny fort, który Polacy zwali „kretowiskiem”, stojący przy Bramie Krakowskiej” i choć Szwedzi bronili się zaciekle
„załogę rozniesiono na szablach, nikogo nie szczędząc”. Warszawy nie udało się
zdobyć, ale Kmicic utrzymał zdobyty fort, mimo nieustającego, morderczego ognia
armat szwedzkich.
Obserwował przez lunetę ten bohaterski czyn Kmicica sam król:
„– A kto tam w owym szańcu ma komendę?
– Pan Babinicz! – odpowiedziało kilka głosów.
Król w ręce klasnął.
– Ten wszędy musi być pierwszy! Mości jenerale, znam ja go! Okrutnie zawzięty
to kawaler i nie da się wykurzyć!”
Król wysłał do będącego pod nawałą ognia szańca pana Topór Grylewskiego
z lekkiego znaku, który miał zluzować zmęczonego bitwą Kmicica, ale ten wrócił
z niczym.
„– Miłościwy Panie!
– Pan Babinicz powiada, że mu tam dobrze i nie chce zastępcy, prosi tylko, by mu
jeść przysłać, bo od rana nic w gębie nie mieli!
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– Żyje zatem? – krzyknął król.
– Powiada, że mu dobrze! – powtórzył pan Grylewski.
Inni zaś ochłonąwszy ze zdumienia poczęli wołać:
– To fantazja kawalerska!
– To żołnierz!”
Wówczas król, by odwrócić uwagę artylerii szwedzkiej od kmicicowej reduty, kazał
rozpocząć szturm na pałace na Krakowskim Przedmieściu, obsadzone przez
Szwedów.
„I zaraz szturm nakażę, jeno jeszcze Babinicza pożegnam”
To rzekłszy, król wziął z ręki księdza Cieciszowskiego złocisty krucyfiks... począł
żegnać daleki nasyp, okryty ogniem i dymami.
– Boże Abrahamów, Boże Izaaków i Jakubów, zmiłuj się nad ludem Twoim i daj
ratunek ginącym! Amen! Amen! Amen!”.
(Patrz tablica IX)

110. Baudouin de Courtenay Jan (1845-1929), językoznawca, ówczesny prof.
Uniwersytetu Petersburskiego, pó niejszy honorowy prof. Uniwersytetu Warszawskiego – List do nieznanego odbiorcy w sprawie planowanego spotkania, dat.
Warszawa 30 IV 1908 r. Autograf („J. Baudouin de Courtenay”). Bifolium, s. [2],
20,5 x 13,0 cm.
150,Pismo odręczne prof. Jana Baudouina de Courtenay. Język polski. Dotyczy terminów spotkania
w związku z wykładami profesora na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Karta ostatnia przyklejona do teczki kartonowej. Stan bardzo dobry.

111. Beck Józef (1867 – 1931), prawnik, działacz polityczny, społeczny i oświatowy –
Liścik do Franciszka Mirandoli, dotyczący nieplanowanego spotkania, dat. 10 III
1906 r. Autograf („J. Beck”). Karta, 9 x 11 cm.
100,Pismo odręczne ołówkiem Józefa Becka, ojca przyszłego ministra spraw zagranicznych, działacza
społecznego w Galicji (Limanowa), po opuszczeniu Królestwa Polskiego. Odbiorcą pisma był Franciszek Mirandola, właśc. Franciszek Czcisław Pik (1871-1930), pisarz i poeta Młodej Polski, związany
z ruchem socjalistycznym. Stan bardzo dobry.

112. Choromański Michał (1904 – 1972), pisarz, dramaturg. Kartka i list w sprawach
wydawniczych do redaktora Leona Piwińskiego, dat. Zakopane 12 V i 18 IX 1936 r.
Autograf („Michał Choromański”) i maszynopis z autografem. Karty, s. [2]; [2],
10,5 x 14,5 oraz 14,7 x 23,4 cm.
240,Kartka pocztowa z pismem odręcznym Michała Choromańskiego oraz maszynopis z podpisem odręcznym i parafką tegoż, dotyczące publikacji utworów w „Pionie” („Mecenasowa” i „Obojętność Briega”).
Do listu pierwotnie dołączony był ten ostatni utwór z prośbą o publikację (tu brak). Korespondencja
obrazuje ciężką sytuację materialną Choromańskiego, przebywającego wówczas w Zakopanem, a także
kolegi po piórze Henryka Worcella. Odbiorcą listów był Leon Piwiński (1889-1942), krytyk literacki,
redaktor naczelny tygodnika literackiego „Pion” (1933-1939). List i kartka pocztowa przymocowane
do teczki kartonowej. Stan bardzo dobry.

113. Czajkowski Michał (1804-1886), pisarz i poeta romantyczny oraz oficer armii
tureckiej i działacz niepodległościowy („Sadyk-Pasza”) – Legenda bułgarska, dat.
1856, s. [8], luzem w obwol. z epoki.
1200,Pismo odręczne Michała Czajkowskiego – „Sadyka-Paszy”. Zawiera tekst „Legendy bułgarskiej”
spisanej w 1856 r. przez Sadyka-Paszę, ówczesnego dowódcę pułku kozaków sułtańskich. Obejmuje 7
stron tekstu utworu oraz fragment listu: „Posyłam Ci balladę tłumaczoną dosłownie z bułgarskiego ...”
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114. M. Dąbrowska. Listy. 1933, 1936.

115. J.I. Kraszewski. List. 1845.

bo „nie wiem czy będzie czas, bo mogą nam kazać stąd wyjść”. Ten fragment listu dotyczy inicjatywy zbierania podobnych legend i pieśni, do czego Czajkowski wyznaczył Ryszarda Berwińskiego
(1819-1879), poetę, służącego w drugim pułku dragonów osmańskich. Legenda została opublikowana
dopiero po śmierci autora w zbiorze „Dla powodzian. Książka zbiorowa wyd. staraniem Koła literacko-artystycznego we Lwowie”. Lwów 1900 [właśc. 1903], s. 15-17, podana do druku przez właściciela
rękopisu, Franciszka Rawita-Gawrońskiego. Na obwolucie tekst z epoki: „Legenda bułgarska pr[zez]
Sadyka paszę [!] spolszczona”. Tekst w kopercie umieszczonej w teczce kartonowej. Stan dobry.

114. Dąbrowska Maria (1889-1965), powieściopisarka, dramatopisarka – List do
redaktora Leona Piwińskiego z „Wiadomości Literackich”, dat. 16 II 1933 r. Autograf („Marja Dąbrowska”). Bifolium, s. [1], 20,8 x 13,2 cm, oraz koperta (11,5 x
14,5 cm), oraz: List do redaktora Leona Piwińskiego z „Pionu”, dat. Warszawa 9 V
1936 r. Autograf („Marja Dąbrowska”). Karta, 28 x 20,5 cm.
600,Pismo odręczne Marii Dąbrowskiej, również na kopercie. Podziękowanie redaktorowi za artykuł o autorce, z kopertą identyfikującą odbiorcę pisma (z wyciętym znaczkiem). Drugi list dotyczy korekty artykułu
o serii wydawniczej „Biblioteka Jugosłowiańska” i możliwości jej zrealizowania ze względu na wyjazd
pisarki do Jugosławii. Ślady składania, oba pisma przyklejone do teczki kartonowej. Stan bardzo dobry.

115. Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887), pisarz, wydawca, historyk, działacz
społeczny i polityczny – List do Aleksandra Maciejowskiego, sędziego Trybunału
Apelacyjnego w Warszawie, dat. Gródek [koło ucka] 14 VI 1845 r. Autograf
(„J. I. Kraszewski”). Pieczęć (lakowa). Bifolium, s. [4], 20,5 x 13,5 cm.
800,Pismo odręczne Józefa Ignacego Kraszewskiego w sprawach spadkowych rodziny matki. Dotyczy m.in.
testamentu po Wiktorze Malskim, bracie matki (z opisem okoliczności jego zgonu oraz rodzinnych
koligacji). List pisany w okresie, kiedy przyszły pisarz był właścicielem wsi na Wołyniu. Na uwagę
zasługuje piękny odcisk pieczęci herbowej sygnetowej pisarza – pięciopolowy z herbem Jastrzębiec
Boleściców (Kraszewskich) na tarczce sercowej oraz herbami matki Nałęcz (Malska) w polu II i III
i Rawicz babki macierzystej (Nowomiejska) w polu I i IV. Na papierze urzędowym z tłoczonym mono-
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117. Deotyma. List. 1860.

118. J. Pankiewicz. Karta pocztowa z rysunkiem. 1900.

gramem panującego cesarza w lewym górnym rogu. Ślady składania i naderwania po otwarciu listu,
poza tym stan bardzo dobry.

116. [Krauze Wanda Adelajda] – Poezje. Utwory własne i wypisy różnych autorów.
Duszniki Zdrój, Płock, Paryż, 1870-1874, s. [78], [20] (niezapisane), 18 cm, opr.
welur, obustronnie tłocz., częściowo złoc., obcięcia kart złoc.
300,Rękopiśmienne wypisy z dzieł różnych autorów lub ich przeróbki (m.in. Cyprian Kamil Norwid, Jerzy Gumowski, Juliusz Słowacki, Dominik Magnuszewski) oraz utwory własne, głównie religijne. Język polski i częściowo niemiecki. Wypisy powstały głównie w Płocku oraz sporadycznie w podróży,
m.in. w Dusznikach Zdroju i w Paryżu. Autorką rękopisu była Wanda Adelajda z domu v. Boerner
(ur. ok. 1845 r.), córka płockiego pastora, która w 1873 r. poślubiła w Płocku Karola Artura Krauze
(1846-1874), pastora z Przasnysza, zmarłego rok po ślubie w Warszawie. Na marginesach utworów
poetyckich własnoręczne dopiski właścicielki dotyczące tej osobistej tragedii, przeżytej miłości i wynurzenia samotnej wdowy będącej w błogosławionym stanie. W treści podane dokładne daty ślubu,
śmierci męża, itp., które pozwoliły wobec braku jakichkolwiek danych osobowych na rozszyfrowanie
nazwisk ich dwojga wg metryk parafii ewangelickiej w Płocku. Wyklejki oryg. z jedwabnej mory. Na
przednim licu tłocz. złotem tytuł „Poesie” i motywy kwiatowe. Blok opr. nieco poluzowany. Stan dobry.

117. Łuszczewska Jadwiga Deotyma (1834-1908), poetka, powieściopisarka, właścicielka salonu literackiego w Warszawie – List do nieznanego odbiorcy, dat.
[Warszawa] 12 VI 1860 r. Autograf („Jadwiga uszczewska”). Bifolium, s. [2],
20,5 x 13,5 cm.
600,Pismo odręczne Jadwigi uszczewskiej z prośbą o wypożyczenie „Kroniki Kadłubka” i dzieła Kazimierza
Jarochowskiego. Papier z litografowanym monogramem „DD”. Ślady składania i drobne zagniecenia,
stan dobry.

118. Pankiewicz Józef (1866-1940), malarz, grafik, pedagog – Karta pocztowa z rysunkowym autoportretem. B.m. (Rzym), b.r. (1900?), wym. 9,0 x 14,0 cm.
900,Włoska karta pocztowa ze stemplami (Genua, 1900 r.?), adresowana do Teresy z abędzkich Jasieńskiej (1867-1900), żony Feliksa Mangghi Jasieńskiego, znanego kolekcjonera i mecenasa. Na
stronie do korespondencji rysunek ołówkiem (dwie główki męskie) oraz tekst „Saluti da Roma” – są to
wykonane zapewne ręką Pankiewicza portrety: własny oraz Bohdana Wydżgi (1858-1933), tłumacza
(m.in. poezji Baudelaire’a), kolekcjonera dzieł sztuki. Karta pochodzi z okresu, kiedy na przełomie lat
1899 i 1900 Pankiewicz udał się w podróż do Włoch. Przebywał wówczas m.in. w Rzymie, gdzie po raz
ostatni spotkał się z chorym Aleksandrem Gierymskim. Bohdan Wydżga był jego przyjacielem, synem
właściciela majątku Duboj na Polesiu, gdzie Pankiewicz spędzał kilkakrotnie wakacje na zaproszenie
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administratora, Władysława Laurysiewicza. Karta pochodzi z kolekcji Haliny Zdzitowieckiej-Jasieńskiej
(1892-1966), krakowskiej historyk, redaktorki „Silva Rerum”, członka Towarzystwa Miłośników Książki
w Krakowie (w pierwszej kapitule Orderu Białego Kruka w latach 1930-1963 pełniła funkcję kapitałki) – dołączona koperta z odręcznym opisem: „Pankiewicz i Wydżga rysunek zapewne Pankiewicza
4/VIII 1960”. Stan dobry.

119. Pankiewicz Józef (1866-1940), malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie – List do wyższego urzędnika MSZ w Warszawie, dat. Kraków 25 VI
1926 r. Pieczęć MSZ. Karta, 34 x 21 cm.
300,Pismo odręczne Józefa Pankiewicza. Pismo przewodnie do załącznika zawierającego sprawozdanie
z działalności oddziału paryskiego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którego organizację i kierownictwo powierzyło artyście 3 V 1925 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Pieczęć tuszowa podłużna z numerem i datą wpływu pisma do MSZ. Ślady składania i drobne
zagniecenia, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica VI)

120. Szajnocha Karol (1818-1868), pisarz, historyk i działacz niepodległościowy – List do nieznanego adresata, dat. [Lwów?] 1 X 1854. Bifolium, s. [4],
22 x 14 cm.
300,Pismo odręczne Karola Szajnochy. W treści listu nadawca m.in. zachęca adresata do skorzystania
z usług lwowskiego wydawcy Karola Wilda, u którego niebawem ukaże się I tom jego pomnikowego
dzieła „Jadwiga i Jagiełło”. Ślady składania, drobny uszczerbek (pojedyncze litery), poza tym stan dobry.

LISTY PISARZY I ARTYSTÓW DO T. MALESZEWSKIEGO
Tytus Maleszewski (1827–1898), artysta malarz, absolwent Szkoły Sztuk Pięknych
w Warszawie (1850), nauczyciel rysunku. Mieszkał w Warszawie, Poznaniu, Paryżu, gdzie kształcił się wraz z Wojciechem Gersonem, we Florencji i w Monachium.
Podróżował po ziemiach Polski (Kijów, Wilno i Żytomierz), przyja nił się m.in.
z J.I. Kraszewskim i Cyprianem Kamilem Norwidem. Jego twórczość wysoko cenili
mu współcześni, m.in. Władysław ks. Czartoryski. Sportretował wielu artystów
i intelektualistów, jak C.K. Norwid, Wincenty Pol, Wł. Syrokomla czy J.B. Zaleski.
Znany był z kompletowania „tek wizerunków królów polskich, wybitnych postaci
historycznych oraz współczesnych osobistości ze świata nauki, literatury i sztuki”.
Wątek ten przejawia się w zachowanej tu korespondencji z J.I. Kraszewskim, który
go niezmiernie cenił. Osoby, których listy zachowane są w tym zbiorze, przesyłały
mu swoje noty biograficzne do kolekcji. Równolegle Maleszewski popularyzował
wizerunki swego autorstwa w formie litografii (królowie, artyści i uczeni). Poświęcał
czas na poszukiwania jak najbardziej wiarygodnych konterfektów. Prezentowana
korespondencja odzwierciedla twórczość i działalność Maleszewskiego oraz jego
więzy towarzyskie (korespondencja z Deotymą, ujawniająca szczegóły z jego życia
osobistego, pominięte przez PSB). W kolekcji znalazła się też zabawna anegdota
związana z Arturem Grottgerem. Materiały związane z Maleszewskim znajdują się
w Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Warszawie oraz w Bibliotece Instytutu
Sztuki PAN. Oferowany zbiór to dopełnienie bogatego archiwum artysty.
121. Ajdukiewicz Tadeusz (1852–1916), artysta malarz. List, dat. Wiedeń 14 IV 1890.
Autograf („T. Ajdukiewicz”). Bifolium, s. [2], 17,6 x 11,5 cm.
200,Pismo odręczne Tadeusza Ajdukiewicza. Zawiera spis własnych dzieł, w tym portretów oraz innych
dzieł z określeniem ich przeznaczenia. Ślad po złożeniu i drobne zbrązowienia, poza tym stan dobry.
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122. Z. Ajdukiewicz. List. 1890.

123. M. E. Andriolli. Wizytówka. 1877.

122. Ajdukiewicz Zygmunt (1861-1917), artysta malarz. List, dat. Wiedeń 14 IV 1890.
Autograf („Zygmunt Ajdukiewicz”). Bifolium, s. [2], 20,3 x 12,4 cm.
400,Pismo odręczne Zygmunta Ajdukiewicza. Zawiera informacje biograficzne wraz z dotychczasowym dorobkiem i tytułami obrazów. Ślady składania, drobne zagięcia i przybrudzenia, poza tym
stan dobry.

123. Andriolli Michał Elwiro (1836-1893), rysownik, ilustrator i malarz. Wizytówka
z dopiskiem, niedat. [po 1877]. Karta, 6 x 10 cm.
150,Pismo odręczne Michała E. Andriollego ołówkiem na licu wizytówki. Wizytówka adresowa z miejscem
„Kolej Nadw.[iślańska] Otwock” i nazwą ulicy. Lekkie zagięcie, przybrudzenia, stan dobry.

124. Badowski Adam (1857-1903), malarz, ilustrator. List, niedat. [po 1887]. Autograf
(„Adam Badowski”). Bifolium, s. [4], 16,5 x 12,8 cm.
150,Pismo odręczne Adama Badowskiego. Zawiera curriculum vitae artysty wraz ze spisem ważniejszych
prac. Ślad po złożeniu, przybrudzenia, poza tym stan dobry.

125. Brandt Józef (1841-1915) – malarz, ziemianin guberni radomskiej. List, dat.
Monachium 26 III (18)85. Autograf („J. Brandt”). Bifolium, s. [1], 18,0 x
11,5 cm.
300,Pismo odręczne Józefa Brandta. Podziękowania za przesłany rysunek, z nadzieją na osobiste spotkanie
w Warszawie. Ślady składania i przetarcia (podklejone), poza tym stan bardzo dobry.

126. Brandt Józef. List, dat. Orońsko 20 IX (18)85. Autograf („Józef Brandt”). Bifolium,
s. [1], 21,0 x 13,5 cm.
600,Pismo odręczne Józefa Brandta. Z przeprosinami za zwłokę odpowiedzi i w sprawie spotkania w Warszawie. Ślad po złożeniu, zbrązowienia, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica VI)

127. Chmielowski Piotr (1848-1904), historyk literatury, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. List, dat. [Warszawa] 12 II 1897. Autograf („Piotr Chmielowski”). Bifolium,
s. [1], 21 x 13 cm.
200,Pismo odręczne Piotra Chmielowskiego. List z przeprosinami za nieprzyjęcie zaproszenia z powodu
stanu zdrowia i konieczności wyjazdu do Zakopanego. Ślady składania i zbrązowienia, poza tym
stan dobry.
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126. J. Brandt. List. 1885.
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134. J.I. Kraszewski. List. 1879.

128. Duchińska z Żochowskich Seweryna (1816-1905), poetka, publicystka i tłumaczka. List wysłany do Monachium, dat. Rapperswyll 6 III 1873. Autograf („Seweryna
Duchińska”). Bifolium, s. [3], 20,5 x 12,5 cm.
200,Pismo odręczne Seweryny Duchińskiej. Z podziękowaniem za przesłane wizerunki Mikołaja Kopernika
i Tadeusza Rejtana, które stanowiły główną ozdobę podczas uroczystości narodowych na zamku
rapperswillskim. Ślady składania i drobne zbrązowienia, poza tym stan bardzo dobry.

129. Estreicher Karol (1827-1908), historyk literatury, bibliograf, krytyk literacki, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. List, dat. 21 IX (18)96. Autograf („Kar. Estreicher”).
Bifolium, s. [1], 18 x 11,6 cm.
300,Pismo odręczne Karola Estreichera. List kurtuazyjny dotyczący m.in. stanu zdrowia adresata, z podziękowaniem za informację bibliograficzną. Na odwrocie notatka: przepis domowy ręką Tytusa Maleszewskiego. Ślad po złożeniu, poza tym stan bardzo dobry.

130. [Grottger Artur]. Anegdoty o pobycie Artura Grottgera w Linzu i Salzburgu, dat.
Pariisis [Paryż] 22 XII (18)69. Bifolium, s. [2], 15,5 x 10,0 cm.
180,Pismo odręczne (z inspiracji pod dyktando „Krajewskiego”, napisał „Paszkowski” [Pankowski?]). Dotyczy
zabawnych historii związanych z pobytem w Austrii Artura Grottgera, który pozbawiony zaplecza finansowego zarobił w szczególny sposób na podróż i opłacenie hoteli. Drobne uszkodzenia, zbrązowienia
i niewielkie podklejenie, poza tym stan dobry.

131. Krakowowa z Radziejewskich Paulina (1813-1882), pisarka, publicystka
i redaktorka oraz działaczka społeczna. Wiersz „Pamiątka” dedykowany T. Maleszewskiemu, dat. oś [k. Warszawy] 26 VIII 1880. Autograf („Paulina Krakowowa”).
Bifolium, s. [1], 20,8 x 13,2 cm.
500,-
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Pismo odręczne Pauliny Krakowowej. Wiersz od słów „Wśród klombów ... przy szumie strumyka ...”.
Dedykacja „T. Maleszewskiemu” napisana w epoce innym atramentem. W lewym narożniku listu tłoczony ozdobny monogram. Ślad po złożeniu, drobne zbrązowienia, poza tym stan dobry.

132. Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887), pisarz, publicysta, wydawca, historyk,
działacz społeczny i polityczny. List, dat. Drezno 17 V 1872. Autograf („J.I. Kraszewski”). Karta, 20,6 x 13,6 cm.
500,Pismo odręczne Józefa Ignacego Kraszewskiego. Usprawiedliwienie z powodu niemożności zajęcia
się obrazami nadesłanymi na wystawę. List na papierze z nadrukiem nadawcy w lewym narożniku.
Ślady składania, drobne naddarcia przy krawędzi i drobne rozmazania atramentu. Całość wyra na
i czytelna w dobrym stanie.

133. Kraszewski Józef Ignacy. List, dat. Drezno 26 XII 1876. Autograf („J.I. Kraszewski”). Bifolium, s. [1], 20,5 x 13,5 cm.
700,Pismo odręczne Józefa Ignacego Kraszewskiego. O oczekiwaniu na „Zosię” w Dre nie, wraz z najlepszymi życzeniami świąteczno-noworocznymi. „Zosia” to obraz przedstawiający bohaterkę „Pana
Tadeusza”, spopularyzowany na wystawie w Warszawie (na jej reprodukcję oczekiwał autor „Starej
Baśni”). Ślady składania, zagięcia i naderwania (podklejone w dwóch miejscach). Stan dobry.
(Patrz tablica VI)

134. Kraszewski Józef Ignacy. List, dat. Drezno 8 XI 1879. Autograf („J.I. Kraszewski”).
Karta, s. [2], 22 x 14 cm.
700,Pismo odręczne Józefa Ignacego Kraszewskiego. Podziękowanie za „Album jubileuszowe Artystów
Polskich”, otrzymany przez pisarza z okazji 50. letniego jubileuszu pracy twórczej (wśród 70 wizerunków
znalazła się również praca Tytusa Maleszewskiego p.t. „Grajek polski”). List pełen zachwytów nad
otrzymaną teką, wraz ze wzmianką o opinii Władysława ks. Czartoryskiego. Na papierze z tłoczonym
monogramem „J.I.K.”. Ślady zagięć i drobne naderwania przy krawędzi, poza tym stan dobry.

135. Kraszewski Józef Ignacy. List, dat. Magdeburg Festung 6 VI 1884. Bifolium,
s. [1], 21,5 x 14,0 cm.
500,Pismo odręczne Józefa Ignacego Kraszewskiego w języku niemieckim. List pisany z więzienia w magdeburskiej twierdzy, gdzie Kraszewski odbywał od maja 1884 r. 3,5 letni wyrok za działalność wywiadowczą na rzecz Francji. Autor informuje Maleszewskiego o swojej chorobie oraz dziękuje za okazane
zainteresowanie. Ślady składania, naddarcia w miejscach złożenia, uszkodzenia przy dolnej krawędzi
poza tekstem (podklejone naderwania), poza tym stan dobry.

136. Łepkowski Józef (1826-1894), profesor pierwszej w Polsce katedry archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, rektor UJ i konserwator zabytków
Galicji. List, dat. Kraków 24 XI 1872. Autograf („J. epkowski”). Bifolium, s. [2],
21,5 x 13,5 cm.
200,Pismo odręczne Józefa epkowskiego. Zawiera informacje o najlepszych wizerunkach Jana Kochanowskiego (Zwoleń, odlewy w Krakowie) oraz hetmana Stefana Czarnieckiego (na zamku cesarskim
w Berlinie). Do listu dołączono fotografie tego ostatniego z prośbą o zwrot po wykorzystaniu. Ślady
składania i drobne zagięcia, poza tym stan dobry.

137. Łuszczewska Jadwiga – „Deotyma” (1834-1908), poetka i powieściopisarka,
właścicielka salonu literackiego w Warszawie. List, dat. Warszawa 1 III 1875.
Autograf („Jadwiga uszczewska”). Bifolium, s. [1], 15,5 x 9,5 cm.
500,Pismo odręczne Jadwigi uszczewskiej. Zaproszenie na obiad czwartkowy 4 III 1875 r. W lewym
rogu tłoczony złotem napis „Lundi” na niebieskiej wstążce z monogramem. Ślad po złożeniu i drobne
przybrudzenia, poza tym stan dobry.
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140. J. uszczewska. Listy. 1874-1898.

141. L. Nabielak. List. 1869.

138. Łuszczewska Jadwiga. List, dat. 2 XII 1880. Autograf („Jadwiga uszczewska”).
S. [2], 14,0 x 8,5 cm.
500,Pismo odręczne Jadwigi uszczewskiej. Prośba o wypożyczenie sztalug na wieczór czwartkowy wysłana wraz z listem przez posłańca z zaproszeniem na tenże. Charakterystyczne, że „Deotyma” pozdrawia
małżonkę artysty („Jadwisię”), której nie zaprasza. W lewym górnym rogu tłoczony kolorowo fiołek.
Ślad po złożeniu z lekkim naddarciem, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VI)

139. Łuszczewska Jadwiga. Wizytówka. Autograf („Jadwiga uszczewska”). Karta,
5,3 x 8,4 cm, karton.
200,Pismo odręczne Jadwigi uszczewskiej. Życzenia urodzinowe dla Tytusa Maleszewskiego, który był
obecny na przyjęciu 3 I 1889 r. u „Deotymy”, lecz niezauważony opuścił towarzystwo przed północą...
Przybrudzenia, poza tym stan dobry.

140. Łuszczewska Jadwiga. Zbiór pięciu listów do Tytusa Maleszewskiego i jego żony
Jadwigi z Eysmontów, dat. Warszawa 24 XI 1874, 5 V 1895, 2 VI 1895, 16 VI
1897 i 5 I 1898. Autografy („Jadwiga uszczewska”). Bifolia, s. [1]; [2]; [2]; [2]; [2],
15,5 x 9,8 – 20,0 x 13,5 cm.
1800,Pismo odręczne Jadwigi uszczewskiej. „Deotyma” utrzymywała zażyłe kontakty z Tytusem Maleszewskim i jego żoną od momentu osiedlenia się małżonków w Warszawie w 1873 r. Niniejsze listy utrzymane w tonie ciepłym i tkliwym, nawiązujące do listów przez nią otrzymanych (spotkania towarzyskie,
wymiana roślin doniczkowych, zainteresowanie zdrowiem itp.). W jednym z listów z listopada 1874 r.
wiadomość o dziecku Maleszewskich (informacja nieznana biografom). Ostatni list został napisany dzień
po śmierci Tytusa Maleszewskiego, z kondolencjami dla żony – „Jadwisi”. Na pierwszym liście u góry
tłoczone złotem: „Jadwiga”. Ślady składania, naderwania, drobne przybrudzenia, poza tym stan dobry.
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141. Nabielak Ludwik (1804-1883), uczestnik powstania listopadowego (Belwederczyk), działacz polityczny na emigracji, poeta. List dat. [Paryż] 20 VIII 1869.
Autograf („Ludwik Nabielak”). Bifolium, s. [1], 20,4 x 13,4 cm.
400,Pismo odręczne Ludwika Nabielaka. List z deklaracją pomocy. Ślady składania, naddarcia i podklejenia, poza tym stan dobry.

142. Piekarski Teodozy Justyn (1830-1880), wyższy urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie, autor broszur i antologii (pod pseud. „T.J. Rola”), kolekcjoner pamiątek
polskich. Wiersz od słów „Na ubogiej mojej roli ...” [Warszawa przed 20 IV 1878].
Autograf („T.J. Rola”), s. [2], 28,7 x 22,6 cm.
200,Pismo odręczne Teodozego Justyna Piekarskiego używającego pseudonimu „Rola” od herbu rodowego. Wierszyk na Boże Narodzenie dedykowany Tytusowi i Jadwidze Maleszewskim, z życzeniami
świątecznymi dla dalszej rodziny, w tym domowej kakadu... Na papierze z tłoczonym złotem w lewym
rogu nagłówkiem „T.J. Rola”. Ślady wielokrotnego składania, zagięcia, przetarcia w miejscach składania
i podklejenia. Tekst czytelny i wyra ny.

143. Ruprecht Karol (1821-1875), członek Rządu Narodowego w 1863 r., sybirak,
działacz polityczny i społeczny na emigracji. List, dat. [Paryż] 24 IX 1869. Autograf
(„Karol Ruprecht”). Karta, 18,5 x 11,5 cm.
100,Pismo odręczne Karola Ruprechta. Dotyczy daty rozpoczęcia odczytów. W tym czasie nadawca był
bibliotekarzem w Szkole Polskiej w Batignolles i członkiem komisji obchodu trzechsetnej rocznicy
zjednoczenia Litwy, Polski i Rusi. Ślady składania, zagięcia i naderwania, poza tym stan dobry.

144. Santagata Domenico (1812-1901), profesor chemii organicznej na Uniwersytecie
Bolońskim, słowianofil. List do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie,
dat. Bologne [Bolonia] 24 I (18)81. Autograf („Dominique Santagata”). Bifolium,
s. [2], 21 x 13,5 cm.
400,Pismo odręczne Domenico Santagata, które trafiło do Tytusa Maleszewskiego. Język francuski. Podziękowanie za nadesłaną chromolitografię z wizerunkiem Henryka Siemiradzkiego [wg rys. Tytusa
Maleszewskiego], którą otrzymała Akademia Adama Mickiewicza w Bolonii (nadawca był jej czynnym
członkiem). Na papierze z nadrukiem: „Accademia Adamo Mickiewicz di Storia e Letteratura Polacca
e Slava”. Ślad po złożeniu, drobne zagięcia i przetarcia, poza tym stan dobry.

145. Siemieński Lucjan (1807-1877), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poeta,
pisarz. List, dat. Kraków 26 XII 1872. Autograf („L. Siemieński”). Bifolium, s. [3],
18,0 x 11,5 cm.
400,Pismo odręczne Lucjana Siemieńskiego. Podziękowanie za przesłany obrazek oraz prośba o rysunek
Maleszewskiego do przygotowywanej własnej teki znanych malarzy. Nadawca porusza kwestię należytego przedstawienia wizerunku Jana Kochanowskiego w oparciu o zachowane podobizny z epoki.
Ślady składania, zbrązowienia oraz podklejenie przy krawędzi. Stan dobry.

146. Syrokomla Władysław, właśc. Ludwik Kondratowicz (1823-1862), poeta. List,
dat. [wiosna?] 1862. Autograf („Syr.”). Bifolium, s. [2], 14 x 11 cm.
600,Pismo odręczne Władysława Syrokomli. Zawiera prośbę o nadesłanie szczegółów biograficznych i informacji o dorobku celem sporządzenia pamiątkowego artykułu. Pismo sprawia wrażenie nieskładnego –
przyczyną mogła być ciężka choroba poety, która zaostrzyła się w maju 1862 r. Tytus Maleszewski
przybył do Syrokomli zaalarmowany telegraficznie przez jego małżonkę 13 września 1862 r. i był przy
śmierci przyjaciela. Sporządził pó niej obraz przedstawiający Syrokomlę w ostatnich chwilach życia.
Papier listowy z nadrukiem: „Władysław Syrokomla / Wilno, przy królewskim młynie, Dom Bobiatyńskiego, N. 155, dnia ... mca („sobota” – wpis) 1862 r.”. Ślady składania i zbrązowienia, poza tym
stan dobry.
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146. W. Syrokomla. List. 1862.

149. J. Zaleski. List. 1870.

147. Świderski Faustyn (1821-1885), ziemianin, poeta, gawędziarz, humorysta. List
dat. Rio de Janeiro [sic!] 23 IV 1860. Autografy („Faustyn”; „Józef”). Bifolium, s. [4],
rys., 21,8 x 14,0 cm.
200,Pismo odręczne Faustyna Świderskiego, ponadto inny list do Tytusa Maleszewskiego bliżej nieznanego
„Józefa” na kolejnej stronie. Na ostatniej stronie rysunek satyryczny ze stosunków na wsi w Kotowicach
koło Mzurowa (majątek nadawcy listu). Charakterystyczny dla Faustyna Świderskiego list z fikcyjnym
miejscem datowania, pełen satyrycznych i prześmiewczych aluzji. Ślady składania, zbrązowienia i drobne naderwania (podklejone). Stan dobry.

148. Terpiłowska Julia (ok. 1860-1926), poetka, dramatopisarka i powieściopisarka,
rodem z Ukrainy. Przed obrazem Tytusa Maleszewskiego „Konrad Wallenrod”,
dat. [b.m.] 16 XII 1893. Autograf („J.T. zza Buga”). Bifolium, s. [2], 20,6 x
13,4 cm.
300,Pismo odręczne Julii Terpiłowskiej, używającej pseudonimu „J.T. zza Buga”. Wiersz pięciozwrotkowy
zainspirowany kompozycją opartą na motywach poematu Adama Mickiewicza. Zagniecenia, ślady
składania, poza tym stan dobry.

– Z rewolucyjnego Paryża –
149. Zaleski Józef Bohdan (1802-1886), poeta romantyczny ze „szkoły ukraińskiej”,
oficer powstania listopadowego, poseł z województwa kijowskiego na sejm
powstańczy i kawaler Orderu Virtuti Militari. List dat. Hyères ([Dep.] Var) 23 XII
1870. Autograf („J. B. Zaleski”). Karta, 21,3 x 13,5 cm.
900,Pismo odręczne Józefa Bohdana Zaleskiego. U dołu autograf Tytusa Maleszewskiego z dopiskiem:
„List Józefa ... otrzymany w Bordeaux, gdzie przebywałem z żoną podczas oblężenia Paryża ...”. List
z życzeniami świątecznymi, pełen niepokoju o syna i znajomych, którzy pozostali w obleganym przez
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wojska niemieckie Paryżu (wspominani m.in. Ordęgowie, Zbyszewscy) oraz z prośbą o przysłanie
fotografii portretu Zaleskiego. Na papierze z suchym tłocz. w lewym rogu: „B.Z.”. Zagniecenia i ślady
składania, na odwrocie ślady podklejenia. Stan dobry.

PIŁSUDSKI. LEGIONY. WOJSKO POLSKIE
150. Piłsudski Józef (1867-1935), ówczesny Komendant I Brygady Legionów Polskich,
pó niejszy Marszałek Polski – Rozkaz polowy do majora Edwarda Śmigłego-Rydza, dat. 2 XII [1914]. Formularz drukowany, ręcznie wypełniony przez dowódcę,
z autografem („J. Piłsudski”). Karta, 9,5 x 17,5 cm.
1200,Pismo odręczne ołówkiem z autografem Józefa Piłsudskiego. Adresowane do ówczesnego majora
Rydza-Śmigłego, znajdującego się na wzgórzu nr 695 [Jasieńczyk w Beskidzie Wyspowym], z rozkazem jak najszybszego przybycia do Słopnic [Słopnice Królewskie]. Rozkaz z okresu walk I Brygady
Legionów w okolicach Limanowej (zob. J. Piłsudski, Moje pierwsze boje: Limanowa – Marcinkowce
– „Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego”, t. IV, Warszawa 1937, s. 305-354). Okres tych pierwszych
kilku dni grudniowej walki jest stosunkowo mało opisany i udokumentowany. Stan bardzo dobry.
Rzadki rękopis z pola walki.
(Patrz tablica VIII)

151. Piłsudski Józef (1867-1935) – Rozkaz po bitwie pod Kostiuchnówką [Czeremoszno 11 VII 1916]: „Żołnierze! Najcięższe z dotychczasowych naszych bojów ...”.
Rękopis z epoki [ok. 11 VII 1916], s. [2], 34 x 21 cm.
400,Oryginalna, pierwotna redakcja tekstu rozkazu podyktowanego przez ówczesnego Komendanta I Brygady Legionów Polskich po ciężkiej bitwie trzech brygad Legionów Polskich na Wołyniu. Piłsudski
wspomina męstwo poszczególnych dowódców (m.in. Leona Berbeckiego, Albina Fleszara) i żołnierzy,
a w szczególności poległego Tadeusza Wyrwę-Furgalskiego. Tekst z poprawkami (wyraz „naszych”
przekreślony) i uzupełnieniami. Poza ostatnią linijką (dodatkową) zgodny z treścią rozkazu opublikowaną w „Pismach zbiorowych Józefa Piłsudskiego”, t. IV, Warszawa 1937, s. 54-56. Ślady składania
i zbrązowienia, stan dobry.

152. Berbecki Leon (1874-1963), oficer Legionów Polskich, pó niejszy generał broni
Wojska Polskiego – Pismo do Komendy Brygady w Karasinie w sprawie koni,
dat. Leszniówka 4 II 1916 r. Formularz druk., ręcznie wypełniony. Autograf („Leon
Berbecki”). Karta, 28 x 19 cm, oraz:
Berbecki Leon – Pismo do Komendy Brygady w Karasinie w sprawie szer.
Jana Przybyło, dat. Leszniówka 15 III 1916 r. Formularz druk., ręcznie
wypełniony. Autograf („Leon Berbecki”). Pieczęć pułkowa (tuszowa). Karta
28,5 x 21,0 cm.
500,Z odręcznym podpisami Leona Berbeckiego, ówczesnego majora, komendanta 2 Pułku Piechoty
Legionów Polskich. Pierwszy dokument obszernie opisuje trudną sytuację weterynaryjną w oddziale
oraz dotyczy możliwości zakupu 8 koni od Austriaków. Drugie pismo dotyczy przygotowania dokumentów wyjazdu dla szeregowca wezwanego do sądu polowego w Kowlu. W tym czasie I Brygada
Legionów Polskich stacjonowała na Polesiu Wołyńskim. Rękopisy w ołówku, na drugim okrągła pieczęć
Komendy I. Bryg. Piłsudskiego Leg. Pol. / 2 p.p. z Orłem w koronie. Na blankietach z nadrukiem:
„Komenda 2 P.P. I Brygady Piłsudskiego ...”. Ślady składania, drobne zaplamienie, poza tym stan
bardzo dobry.

153. Śmigły-Rydz Edward (1886-1941), ówczesny podpułkownik Legionów Polskich,
pó niejszy marszałek Polski – Pismo do Komendy I Brygady w sprawie ewidencji
legionistów, dat. 24 II 1916 r. Autograf („Śmigły, ppłk.”). Pieczęcie Pułku (tuszowe).
Karta, 19 x 22 cm.
300,-
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151. J. Piłsudski. Kostiuchnówka. 1916.
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154. E. Śmigły-Rydz, K. Sosnowski. 1916.

Z odręcznym podpisem ppłk. Edwarda Rydza-Śmigłego, jako dowódcy 1. Pułku Piechoty Legionów
Polskich. Odpowied na zapytanie, czy wymienieni w piśmie do Śmigłego-Rydza żołnierze figurują
w ewidencji pułku. Bez miejsca (w lutym pułk stacjonował jeszcze w podwarszawskim Legionowie).
Odciski pieczęci: „Komenda I.P. I. Bryg. Leg. Pol.” (podłużna) oraz z Orłem w koronie „I Pułk I. Brygady
L.P.” (okrągła). Pismo ołówkowe, adnotacja czerwoną kredką, ślady składania, poza tym stan dobry.

154. Śmigły-Rydz Edward (1886-1941), ówczesny podpułkownik Legionów;
Sosnkowski Kazimierz (1885-1969), pułkownik – Wyrok Sądu Polowego Cesarsko-Królewskiego Dowództwa Twierdzy Kraków w sprawie legionisty Alfreda
Jabłońskiego. Kraków 7 marca 1916 r. Z pieczęciami Komendy I Brygady Legionów
Polskich z podpisem płk. Kazimierza Sosnkowskiego i 1 Pułku I Brygady Legionów
Polskich z podpisem ppłk. Edwarda Śmigłego-Rydza, Komendanta pułku, s. [2],
33,5 × 20,5 cm.
500,Odpis w maszynopisie wyroku sądowego, skazującego wymienionego legionistę na 10 dni ciężkiego
aresztu za samowolne i nieusprawiedliwione oddalenie się ze szpitala wojskowego w Krakowie. Skierowany do Komendy I Brygady Legionów Polskich, z uwierzytelnieniem na odwrocie w postaci odręcznych podpisów Kazimierza Sosnkowskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza w ołówku z datacją 14
i 20 III 1916 r. Język niemiecki, a pieczęcie oraz uwierzytelnienia w języku polskim. Ślady składania,
stan bardzo dobry.

155. Żymierski Michał (1890-1989), oficer Legionów Polskich, pó niejszy generał
brygady Wojska Polskiego i marszałek Polski Ludowej – Pismo do komendy
brygady w sprawie urlopu sześciu żołnierzy, dat. Karasin 2 III 1916 r. Autograf
ołówkiem („M. Żymierski, mjr”). Pieczęć 3 Pułku Leg. Pol. (tuszowa). Karta,
22 x 13 cm.
300,-

64

R KOPISY I DOKUMENTY
Z odręcznym podpisem Michała Żymierskiego, ówczesnego dowódcy 3. Pułku Piechoty Legionów Polskich. W tekście wymieniono sześć nazwisk żołnierzy z poszczególnych batalionów pułku,
z informacją dokąd zamierzają wyjechać na urlop. W ołówku na karcie z brulionu. Pieczęć okrągła
z Orłem w koronie: „Komenda 3. pułku I. Brygady Legionów Polskich”. Ślady składania, poza tym
stan bardzo dobry.

156. Sosnkowski Kazimierz (1885-1969), oficer I Brygady Legionów Polskich, pó niejszy generał broni Wojsk Polskich. Pismo do Komendy Taborów I Brygady
Legionów Polskich, dat. 10 VIII 1916 r. Autograf („K. Sosnkowski, pułk.”). Pieczęcie
Komendy I Brygady Legionów Polskich (tuszowe). Karta, 21 x 17 cm.
300,Z odręcznym podpisem Kazimierza Sosnkowskiego, jako zastępcy dowódcy I Brygady Legionów
Polskich. Dotyczy wyznaczenia 3 wo niców przez Komendę Taborów w zastępstwie chorych żołnierzy. Pismo ołówkowe. Pieczęcie Komendy I Brygady Legionów Polskich (podłużna i okrągła). Ślad
po złożeniu, stan dobry.

157. [Zamach majowy 1926] – Do Komisarza Rządowego Miasta Nowego Sącza
[Roman Sichrawa]. Komunikat Sztabu Generalnego w Warszawie z dnia
15 V 1926 r. Rękopis na odwrocie blankietu telegramu. Pieczęć Komisariatu
Nowego Sącza z datą 18 V 1926 r. Datownik miejscowy (tuszowy). Karta,
16,5 x 22,0 cm.
500,Odpis odręczny w ołówku urzędowego telegramu z komunikatem Sztabu Generalnego o zrzeczeniu się
władzy przez prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego na rzecz Marszałka Józefa Piłsudskiego
i ustąpieniu rządu Wincentego Witosa. Wysłany na polecenie szefa sztabu generalnego Stanisława Burhardt-Bukackiego wszystkim władzom państwowym, w tym starostwom. Pieczęć podłużna:
„Komisarjat Król. Wol. M. Nowego Sącza ... 18 maja 1926 ...”.; okrągły datownik pocztowy „Nowy
Sącz 15 V ...”. Podpis za zgodność, nieczytelny. Ślady składania, niewielkie przybrudzenia, naddarcia
i przetarcia.

158. [Zbaraż] – Potwierdzenie odbioru kwoty 20 zł złożonych na odbudowę zamku
w Zbarażu dla dr Adolfa Chrzanowskiego, dat. Lwów 25 II 1938 r. Sekcja Zbaraska
Związku Oficerów Rezerwy Okręgu Ziem Południowo-Wschodnich we Lwowie.
Druk artystyczny. Autografy prezesa okręgu, skarbnika i prezesa sekcji (nieczytelne). Pieczęć Związku (tuszowa). Karta, 32 x 20 cm.
200,Odręczne podpisy na dyplomie. W ozdobnej ramce wizerunek zachowanej części zamku w Zbarażu
oraz odznaki Związku Oficerów Rezerwy. Odcisk pieczęci tuszowej Związku Oficerów Rezerwy Ziem
Połudn. Wschodn. Rzeczp. Polskiej we Lwowie. Zagniecenia, naddarcia i drobne przybrudzenia, stan
dobry.

ARCHIWUM STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
159. Mikołajczyk Stanisław (1901-1966), przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego
– Archiwum z lat 1940–1966. Dokumenty z czasów II wojny światowej i działalności
powojennej; korespondencja oficjalna i prywatna; dokumenty osobiste; dyplomy;
pamiątki osobiste; albumy z fotografiami i lu ne zdjęcia; negatywy; płyty i taśmy
magnetofonowe; maszynopisy; periodyki; wycinki prasowe.
48 000,Mikołajczyk Stanisław (1901-1966), przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprzewodniczący
Rady Narodowej na uchod stwie (1939-1941), wicepremier (1941-1943) i premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchod stwie (11 VII 1943 – 24 XI 1944), poseł do Krajowej Rady Narodowej
(1945-1947) i na Sejm Ustawodawczy (1947) oraz wicepremier i minister rolnictwa w Tymczasowym
Rządzie Jedności Narodowej (1945-1947). Prezes Międzynarodowej Unii Chłopskiej (od 1948). Po
śmierci Stanisława Mikołajczyka spora część jego archiwum zostało przekazane przez syna Mariana
Mikołajczyka (1926-2003) do Archiwum Hoovera w Uniwersytecie Stanford w Kalifornii. W posiadaniu
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159. Fot. S. Mikołajczyka. 1943.
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159. Przekazanie depozytu dolarowego. 1944.

159. Zegarek „Tavanes” S. Mikołajczyka.
rodziny pozostały osobiste pamiątki, a także dokumenty, fotografie i notatki, które po śmierci syna
trafiły do Polski.
Wśród pamiątek po polityku znajduje się: 1) złoty zegarek kieszonkowy marki „Tavanes” o średnicy
4,8 cm, złoto próby 750; 2) dwie płyty gramofonowe z przemówieniami St. Mikołajczyka w USA z dn.
7 III 1948 r.; 3) 11 taśm szpulowych magnetofonowych zawierających audycje i rozmowy z byłym
premierem; 4) dyplom (akwarela Stanisława Szklarskiego) z hasłem: „PSL to przyszła jutrzenka,
wolność i fundament Nowej Polski”, dat. Morwell, Australia, 8 V 1951 r.
Dokumenty, m.in.: 1) tajna korespondencja premiera z lat 1941-1945 w postaci szyfrów, instrukcji,
kluczy i kodów do nich (m.in. egz. „Warszawianki” Wyspiańskiego używany do szyfrowania). Ok.
130 lu nych kart, zapisanych atramentem, kredką i ołówkiem (ok. 23 x 32 cm) w oryg. kopertach z napisem „szyfr krajowy”; 2) pokwitowania na odbiór znacznych sum we frankach francuskich z 1941 r.;
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159. Tajna korespondencja Mikołajczyka.

159. Stanisław Mikołajczyk i St. Kot.

3) brulion z notatkami Mikołajczyka z lat ok. 1941-1942, głównie teksty ang. Zszywka poprzedzona
kilkoma kartami związanymi z działalnością II Rady Narodowej w Londynie (spisy członków, pokwitowania, autografy na kilku kartach), k. [75]; 4) protokół w sprawie depozytu dolarowego prezesa
PSL z dn. 11 IX 1944 r.; 6) dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych Mikołajczyka za lata
1948-1952 (m.in. koszty działalności PSL na uchod stwie w związku z zarzutami wewnętrznej opozycji),
w tym sprawozdanie komisji rewizyjnej za okres 1947-1955, dat. 7 III 1955.
Szczególnie cenne są dokumenty osobiste Stanisława Mikołajczyka, z jego autografem, m.in.
legitymacja poselska na Sejm Ustawodawczy z 4 II 1947; legitymacja PSL z 25 IV 1947; legitymacja
NKW PSL na uchod stwie z 1950 r.; legitymacja emigranta z 1953 r.; amerykańskie pozwolenie na
broń z 1948, legitymacje ubezpieczeniowe i kilka innych oraz wizytówka polityka. Wyjątkowym dokumentem jest księga osób, które odwiedziły dom pogrzebowy w Waszyngtonie 13 XII 1966 i złożyły
swoje autografy podczas pogrzebu prezesa PSL. Ponadto odpisy oryginalnych listów Wincentego
Witosa do St. Mikołajczyka; fotokopie biuletynu obozowego „Hangoniak” z X 1939 r., który redagował
St. Mikołajczyk podczas internowania na Węgrzech; kopia testamentu polityka z 3 III 1965 r.; sprawa
statusu Stanisława Mikołajczyka i jego syna w USA; życiorysy Mikołajczyka oraz notatki do pamiętników Stanisława Mikołajczyka.
Korespondencja, m.in.: 1) siedem listów oficerów angielskich do premiera z okresu II – IV 1944
w sprawach związanych z obiegiem informacji urzędowych; 2) siedem listów z Auschwitz żony Mikołajczyka, Cecylii do rodziny w jęz. niem. z okresu 27 X 1943 – 21 VII 1944; 3) List Władysława
Bronowskiego do prof. Stanisława Kota dotyczący przygotowania spotkania przywódcy PSL z papieżem Piusem XII, dat. Rzym 15 I 1948; 4) zbiór nekrologów, telegramów i kondolencji po zgonie Zofii
z Parysków Mikołajczyk (matki b. premiera). Niewielka część dokumentacji dotyczy syna Mariana,
w tym korespondencja oraz kopie listów w sprawie edycji polskiej pamiętników ojca z 1981 r.; dziennik
podróży Mariana Mikołajczyka z 1962 r.; korespondencja z przyjaciółmi i rodziną w Polsce dotycząca
upamiętnienia ojca.
Dodatkowo kilka medali i przedmiotów pamiątkowych otrzymanych zapewne przez syna, jak popiersie
Wincentego Witosa; medal z Władysławem Sikorskim autorstwa Ferenca Kovácsa (średnica 11 cm);
współczesne medale pamiątkowe z królami Zygmuntem Augustem, Stanisławem Augustem Poniatowskim i Ignacym Paderewskim.
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Albumy i fotografie, które stanowią największą część zbioru. Spośród 22 albumów na uwagę zasługują: 1) album 35 fotografii z lat 1941-1944, zawierający zdjęcia gen. Władysława Sikorskiego
z okresu wspólnego pobytu w USA (5); z posiedzenia Rady Narodowej w Londynie (2); Stanisława
Grabskiego, jako przewodniczącego tej Rady, z dedykacją; z pogrzebu gen. Wł. Sikorskiego; Stanisława
Mikołajczyka jako premiera w nowym biurze (5); 2) album 31 fotografii z Kongresu PSL w Warszawie
19-21 I 1946 r. (z udziałem Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki i Michała Roli-Żymierskiego).
Z dedykacją Marii Hulewiczowej (sekretarka Mikołajczyka); 3) album ponad stu fotografii rodzinnych,
w tym z pobytu w Anglii oraz w Turcji. Z dedykacją dla syna dat. Warszawa 14 III 1947; 4) album
63 kolorowanych fotografii rodzinnych z lat 50.-60. XX w., USA; 5) album 41 fotografii z IV Kongresu
Międzynarodowej Unii Chłopskiej w USA, Nowy Jork 1-3 X 1954; 6) album 12 kolorowych fotografii
z pogrzebu Cecylii Mikołajczyk w 1951 r.; 7) album 34 zdjęć ze ślubu syna, niedat.; 8) album 29 kolorowych fotografii z pogrzebu Stanisława Mikołajczyka 13 XII 1966; 9) dwa albumy z 70 fotografiami,
związane z nadaniem szkole w Borzęcicach imienia polityka i poświęcenia sztandaru szkoły (19951997); 10) album ok. 100 fotografii z odsłonięcia pomnika Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu (4
V 1997); 10) album 107 fotografii z uroczystości pogrzebowej małżonków Mikołajczyków w USA po
ekshumacji 1 VI 2000 r.; 11) album 154 zdjęć z uroczystości pogrzebowych w Poznaniu (kondukt,
poznańska katedra oraz Cmentarz Zasłużonych) w dn. 3-4 VI 2000. Wyjątkową część stanowi zbiór
stu kilkudziesięciu fotografii gabinetowych i portretowych Stanisława Mikołajczyka, głównie
z okresu sprawowania przez niego funkcji premiera oraz z okresu po 1947 r., autorstwa znanych
atelier fotograficznych w Anglii, USA i Kanadzie, o formatach 15 x 20 – 25 x 32 cm. Wśród nich
kolorowana z ok. 1943 r. ze szpilką ze srebrnym Orłem polskim. Ponadto kilkaset lu nych fotografii
ilustrujących ważne chwile dziejowe lub osobiste Stanisława Mikołajczyka. Spośród wydarzeń uwiecznionych m.in.: przemówienie premiera Mikołajczyka przed BBC 1 IX 1943 r.; święto ludowe 10 II
1944 w Londynie (5 zdjęć); odznaczenie w kwietniu 1944 r. SKZ Richarda Addinsella, kompozytora
„Koncertu warszawskiego” (do bryt. filmu fabularnego o polskim lotniku pianiście z 1941 r.); trzy
fotografie z drugiej podróży premiera do Moskwy 11 X 1944; dwie fotografie związane z audiencją
Stanisława Mikołajczyka u papieża Piusa XII w Rzymie (1948); szereg fotografii przedstawiających St.
Mikołajczyka wśród żołnierzy, generalicji, polityków i najbliższych współpracowników (m.in. Stanisław
Kot; Stefania Liebermann); przemówienie do 80 tys. zgromadzenia w Poznaniu po przyje dzie do
Polski 5 VII 1945 r.; Mikołajczyk na konferencji FAO (ONZ) w Quebecu (pa dziernik 1945); portret
St. Mikołajczyka z synem w Kenton 4 XI 1947 po ucieczce z Polski; kilkanaście fotografii z podróży
do Nowego Jorku w 1949 r.; sto kilkadziesiąt fotografii, w tym na planszach, z pobytu Mikołajczyka
w Japonii (m.in. wizyta w Hiroszimie); obchodów 60-lecia PSL w Nowym Jorku; setki zdjęć rodzinnych
i z życia na emigracji, w tym z ostatnich lat życia premiera. Część zdjęć dotyczy również Polskich Sił
Zbrojnych (np. posiedzenie II Rady Narodowej w listopadzie 1942; dekoracje Krzyżem Walecznych
lotników polskich w 1944 r.; uroczystości związane z Wileńskim Dywizjonem Myśliwskim nr 317
„Wilno” z udziałem prezydenta i premiera RP w 1942 r.). Niektóre fotografie rocznicowe są związane z ruchem ludowym w Polsce (11 fotografii z uroczystości w Wierzchosławicach w 1965 r.) oraz
z upamiętnieniem St. Mikołajczyka współcześnie. Znaczna część zdjęć występuje w dubletach, luzem,
w tym próbne dostarczane przez firmy fotograficzne do akceptacji, m.in. przy opracowywaniu folderu
związanego z politykiem. Fotografie zarówno amatorskie, jak i sygnowane, zwłaszcza portrety i zdjęcia
oficjalne. Wśród autorów m.in.: Czesław Datka (1905-1951), fotograf i reporter wojenny z lat 1940-1945;
BBC; Bassano Ltd., London; Blackstone Studio Inc., New York; Fayer Camera Portrait, London; Harris
and Ewing, Washington D.C.; Karsh, Ottawa; Keystone Press Agency, Montreal; New York Times;
Sport and General Press Agency, London; Fot. Pontificia G. Felici, Roma. Zdjęcia różnych formatów
od miniaturowych po wielkoformatowe. Niektóre (poza współczesnymi od lat 90. XX w.) kolorowane
i kolorowe (m.in. z pogrzebu gen. Władysława Sikorskiego; pogrzebu Stanisława Mikołajczyka). Dołączono negatywy, w tym kilkadziesiąt negatywów z podróży w okresie od 30 IX do 12 XI 1963 (Paryż,
Cannes, Manchester i Londyn) oraz negatywy niektórych zdjęć portretowych. Archiwum uzupełniają
liczne maszynopisy i materiały, m.in. opracowanie naukowe Tadeusza Cieplaka (sekretarza Mikołajczyka w latach 1957-1961), Stanisław Mikołajczyk na czele Międzynarodowej Unii Chłopskiej 1948-1966.
Poka ne miejsce zajmuje znaczna ilość wycinków prasowych dotyczących Stanisława Mikołajczyka
i PSL, z prasy emigracyjnej, anglojęzycznej i krajowej (po 1989). Wśród prasy światowej i emigracyjnej, m.in. numer Times’a, wol. XLVII, nr 6: 11 II 1946 z kolorową podobizną Mikołajczyka na okładce
i artykułem o Polsce; specjalna edycja biuletynu „International Peasant Union” ze stycznia – czerwca
1967 w całości poświęcona zmarłemu politykowi ruchu ludowego; Biuletyny PSL wydawane w USA
z lat 1981-1986; pismo PSL „Wici” wydawane w Brukseli z lat 1977-1978. Stan ogólny zachowanych
materiałów dobry i bardzo dobry.
Całość archiwum Mikołajczyka uporządkowana jedynie w zasadniczych działach stanowi poka ny zbiór
ikonograficzny i archiwalny do biografii polityka ruchu ludowego i niepodległej Polski.
(Patrz tablica VIII)
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WIEK XVII-XVIII
160. [Atlas Śląska] – „Atlas Silesiae id est Ducatus Silesiae generaliter quatuor mappis
nec non specialiter XVI mappis tot principia tus repraesentantibus geographice
exhibens...”. Norymberga 1752. Spadkobiercy Homanna, map 10 (winno być
20; miedzioryty rozkł., ręcznie kolor.), w 2 etui ochronnych z epoki: pudła tekt.,
wysokość każdego pudła 18,5 cm.
6000,Atlas Śląska, składający się z mapy Dolnego Śląska oraz 9 szczegółowych map księstw: karniowskiego, brzeskiego, opawskiego, oleśnickiego, wołowskiego, świdnickiego, cieszyńskiego,
ziębickiego, głogowskiego. Opracowane w latach 20. XVIII w. przez Johanna Wolfganga Wielanda
(1673-1739), austriackiego kartografa i porucznika inżynierii, następnie przez Matthäusa Schubartha
ok. 1736 r., wydane w Norymberdze przez spadkobierców Homanna, uznawane za pierwszy kompleksowy i tak szczegółowy obraz regionu. Mapy podklejone w epoce płótnem, złożone, umieszczone
w 2 pudłach, na licu każdego nalepka ze spisem map, dodatkowo nalepki na grzbiecie. Mapy śr.
o wymiarze 54 x 83 cm, z rozbudowanymi kartuszami ukazującymi za pomocą obrazowej symboliki
charakterystykę poszczególnych terenów. Mocne wyra ne odbitki, kolorowane ręcznie w epoce, na
grubym papierze. Drobne zabrudzenia kilku map, otarcia futerałów. Brak 10 map: Górnego Śląska,
mapy ogólnej, mapy diecezji śląskiej oraz map księstw: grodkowskiego, żagańskiego, jaworskiego,
opolskiego, raciborskiego, wrocławskiego, legnickiego.
Lit.: Imago Silesiae z kolekcji T. Niewodniczańskiego, opr. Mariusz Dworsatschek. Wrocław 2002,
s. 17, 104, poz. 168

161. [Atlas – Galicja i Lodomeria] – „Atlas der Königreiche Galizien und Lodomerien
[...] von F.J. Maire”. Wien (Wiedeń) 1790. T. Mollo et Comp., k. tyt. (54 x 43),
map 11 (miedzioryty rozkładane), różne formaty, pudełko z epoki (25 x
16 x 6 cm).
6000,Wyd. 2. Skala ok.1:250.000; mapa przeglądowa ok. 1:700.000. Atlas topograficzny Galicji opracowany
po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy jej południowa część znalazła się pod panowaniem cesarzowej
Marii Teresy. Poszczególne karty autorstwa inżyniera i geografa François Josepha Maire (1738 – po
1788) w edycji Tranquillo Mollo (1767-1837). Zawiera mapę ogólną Galicji i Lodomerii (62,0 x 89,5 cm)
kolorowaną liniowo, sygn. przez inż. L. Ch. Losy de Losenau oraz na 10 kartach mapy szczegółowe
powiatów Galicji (Myślenice, Bochnia, Sącz; Tarnów i Rzeszów; Dukla i Sanok; Zamość; Żółkiew,
Przemyśl i Lwów; Sambor i Stryj; Brody i Brzeżany; Tarnopol i Zaleszczyki; Stanisławów; Bukowina).
Ukształtowanie powierzchni odwzorowano metodą cieniowania, zaznaczono drogi, szlaki komunikacyjne i stacje pocztowe. Naklejone na pł. Mapy sygn. pieczęciami i nalepkami z XIX w.: „Geographisches
Cabinett / Institut der k.k. Univ. Innsbruck”, w tym 7 ark. oryg. etykietą XVIII w.: „Charles Picquet”.
Jedna z ważniejszych wielkoarkuszowych map obejmujących część ziem polskich. Komplet po
konserwacji w bardzo dobrym stanie.
Lit.: Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce, z. 5: Wieloarkuszowe mapy topograficzne
ziem polskich 1576-1870, Warszawa 1983, poz., poz. 25
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160. Atlas Śląska. 10 map. 1752.

162. T. Mollo. Mapa porozbiorowa Polski. 1800.

69

70

ATLASY. MAPY

162. [Polska] – „Polen unter Oesterreich, Russland und Preussen getheilt”. T. Mollo.
1800 r.
1500,Miedzioryt kolorowany liniowo; 54,0 x 70,0 (pl. 58,0 x 78,0)
Mapa ziem polskich wraz z Kurlandią, z zaznaczeniem kolorami granic rozbiorów, stanowiąca powtórzenie mapy „Neueste Karte von Polen und Lithauen...” wydanej w 1790 r. Rytował Franz Müller
(1755-1816), wydał Tranquillo Mollo (1767-1837) w Wiedniu. Ślad składania, drobne zabrudzenia,
stan dobry.

163. [Wielkopolska] – „Mappa specialis continens limites inter Regna Poloniae et
Prussiae a Marchia Nova usque ad Vistulam”. Th. Ph. Pfau. 1787 r.
3400,Miedzioryt; 43 x 154 (po złożeniu 21,5 x 14,5)
E. XXII , 136 [data 1790!]. Skala ok. 1:175.000. Mapa specjalna przedstawiająca granice po pierwszym
rozbiorze pomiędzy Rzeczypospolitą a Prusami z Nową Marchią. Obejmuje część Wielkopolski i stanowi
suplement do mapy z 1772 r. Theodora Philippa v. Pfaua (1727-1794), uzupełniając ją od północy.
Przedstawia zmiany porozbiorowe na obszarze od Gorzowa Wielkopolskiego po Brześć Kujawski. Po
I rozbiorze Polski w 1772 r. Prusy zajęły północne tereny Wielkopolski położone po prawej stronie
Noteci. Tym samym Wielkopolska utraciła powiat wałecki, nakielski i część kcyńskiego. W istocie król
pruski zajął więcej niż przewidywał traktat rozbiorowy; dodatkowo zajął ziemie z Gąsawą, Żninem,
Szubinem i abiszynem aż po jezioro Gopło (co obrazuje oferowana mapa, obejmująca swoim zasięgiem Gniezno, Bydgoszcz, Toruń i Włocławek). Na mapie zaznaczono m.in. miasta i wsie, kaplice,
klasztory, zamki, folwarki, cegielnie. Rze bę terenu przedstawiono perspektywicznie. Naklejona na
płótno w 22 sekcjach. Drobne przebarwienia na obrzeżach, poza tym stan bardzo dobry. W 1983 r.
mapa była notowana w czterech polskich bibliotekach. Rzadkie.
Lit.: Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce, z. 5: Wieloarkuszowe mapy topograficzne
ziem polskich 1576-1870, Warszawa 1983, poz. 22.

164. [Śląsk] – „Silesiae Ducatus Nova Descriptio”. P. Kaerius. 1621 r.

1200,-

Miedzioryt, 38,6 x 50,2 (pl. 41,5 x 57,0)
Mapę ogólną Śląska rytował Peter Kerre (Petrus Kaerius 1571-1646), amsterdamski sztycharz i kartograf. W dolnym rogu plan perspektywiczny Wrocławia oparty na widoku z „Civitates Orbis Terrarum”
G. Brauna i F. Hogenberga. Mapa zamieszczana w atlasach m.in. J. Janssoniusa i H. Hondiusa w I poł.
XVII wieku. Niewielkie zabrudzenia, po konserwacji, podklejona bibułką. Stan dobry.
Lit.: M. Dworsatschek, Imago Silesiae, poz. 20.

165. [Śląsk] – „Nova Mappa Geographica Totius Ducatus Silesiae...”. T. C. Lotter.
1758 r.
1200,Miedzioryt kolorowany w epoce; 48,5 x 57,0 (pl. 50,5 x 61,0)
Dekoracyjna mapa Śląska z zaznaczonymi głównymi miastami (m.in. Wrocław, Opole, Brzeg, Nysa,
Świdnica, Kłodzko). W lewym dolnym rogu plan Wrocławia (wraz z objaśnieniami ważniejszych budowli
w rokokowym kartuszu). W prawym górnym rogu rozbudowany, dekoracyjny kartusz tytułowy (z alegorią
handlu i sztuki wojennej). Rytował i wydał Tobias Conrad Lotter (1717-1777) w Augsburgu. Atlasowy
ślad składania, drobne zabrudzenia. Mocna odbitka na grubym papierze.

166. [Dniepr] – „Lectori S. Hunc Borysthenis tractum ut ad nostrum Geographiae
tabularum...” T. Makowski, W. Blaeu. 1631-1647 r.
1600,Miedzioryt odbity z dwóch płyt, kolorowany; 75,5 x 32,5 (pl. 81,0 x 42,0)
Szczegółowa mapa dolnego Dniepru od Czerkasów do Morza Czarnego. Na polu pięć kartuszy, m.in.
z informacjami o Kozakach, nazwami porohów, oznaczeniami miast, osad chrześcijańskich i tatarskich.
Poniżej, wzdłuż całej szerokości, ramka ozdobiona puttami z 14 wierszami tekstu. Mapa będąca częścią
sławnej mapy Litwy T. Makowskiego, wydanej po raz pierwszy prawdopodobnie w 1603 r. Początkowo
(1603, 1613, 1631) obie części (Litwa i Dniepr) wydawane były łącznie we wspólnej ozdobnej ramce,
a od 1631 r. rozpoczęto wydawanie obu map oddzielnie. Stan dobry.
Lit.: K. Kozica, Imago Poloniae, t. II, s. 190-191.
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164. P. Kaerius. Mapa Śląska. 1621.

165. T. C. Lotter. Mapa Śląska. 1758.
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169. G. Sanson, A. H. Jaillot. Mapa Włoch. Koniec XVII w.

167. [Europa] – „Europa Exactissime Descripta Auctore Henrico Hondio”. H. Hondius.
1631 r.
2800,Miedzioryt kolorowany liniowo; 37,5 x 50,5 (pl. 44,5 x 58,0)
Mapa Europy, z żaglowcami i potworem na morzach oraz lwami w Afryce i nied wiedziami w Rosji.
Tytuł w ozdobnym kartuszu po stronie lewej, w prawym, górnym narożniku kartusz z dedykacją dla
króla Francji Ludwika XIII. Przy dolnym marginesie data i miejsce wydania: „Amstelodami sumptibus
auctoris Anno 1631”. Autorem mapy jest Henricus Hondius II (1597-1651), amsterdamski kartograf,
sztycharz i wydawca. Mapa zamieszczana w atlasach m.in. J. Janssoniusa w I poł. XVII wieku. Na
odwrocie tekst łaciński. Atlasowe składanie, po konserwacji (przedarcia pap. fachowo podklejone).
(Patrz tablica X)

168. [Hiszpania i Portugalia] – „L’Espagne divisée en tous ses Royaumes et Principautés...”. G. Sanson i A. H. Jaillot. 1692 r.
3500,Miedzioryt kolorowany; 60,0 x 88,5 (pl. 61,0 x 92,5)
Mapa wydana przez znaną firmę Alexisa-Huberta Jaillota (ok. 1632-1712), we współpracy z Guillaume
Sansonem (1633-1703), w charakterystycznym dużym formacie, z bogatymi dekoracyjnymi kartuszami.
Ukazuje ziemie Półwyspu Iberyjskiego, wraz z fragmentem Francji oraz północnego wybrzeża Afryki,
Gibraltarem, Minorką i Majorką. W lewym górnym rogu bardzo dekoracyjny kartusz z dedykacją dla
Ludwika Burbona Wielkiego Delfina (1661-1711), z jego herbem. Ślady składania, stan dobry. Bardzo
dekoracyjna mapa.

169. [Włochy] – „L’Italie distinguées suivant l’estendue de tous les estats, royaumes,
republiques...”. G. Sanson i A. H. Jaillot. Koniec XVII w.
3500,Miedzioryt kolorowany; 59,5 x 89,5 (pl. 61,0 x 90,5)
Mapa wydana przez znaną paryską firmę Alexisa-Huberta Jaillota (ok. 1632-1712), we współpracy
z Guillaume Sansonem (1633-1703), w charakterystycznym dużym formacie, z bogatymi dekoracyjnymi kartuszami. Ukazuje ziemie Półwyspu Apenińskiego, wraz z całym wybrzeżem Adriatyku, Sycylię,
Korsykę, Sardynię oraz Francję. W prawym górnym rogu bardzo dekoracyjny kartusz z atrybutami
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170. P. Schenk, G. Valk. Mapa Japonii. 1685.
władzy papieskiej. Na morzu ozdobny kartusz skalowy oraz dedykacja dla Ludwika Burbona, Wielkiego
Delfina. Ślady składania, stan dobry. Bardzo dekoracyjne.

170. [Japonia] – „Nova et accurata Japoniae Terrae Esonis”. P. Schenk i G. Valk.
Ok. 1685 r.
3000,Miedzioryt kolorowany w epoce; 45,0 x 54,5 (pl. 51,0 x 59,0)
Mapa morska Wysp Japońskich i wybrzeży azjatyckich. Na morzu dwie róże wiatrów i sylwetki trzech
żaglowców. Ozdobny kartusz tytułowy z postaciami wojowników. Mapa została opracowana przez
J. Janssoniusa ok. 1659 r. na podstawie odkryć Holendra Martena de Vrisa. Wydali ją ponownie dwaj
współpracujący ze sobą wydawcy – Petrus Schenk i Gerard Valk. Stan bardzo dobry, poza dwoma
plamkami na marginesie w górnych rogach, poza treścią mapy. Rzadka i atrakcyjna mapa.

WIEK XIX – XX
171. [Atlas świata] – Kozenna Blazius. Atlas geograficzny dla szkół średnich i wydziałowych; spolszczył E. Janota; popr. i uzup. Bronisław Gustawicz. Wiedeń 1879.
Nakł. Edwarda Hölzla, s. [8], tabl. 35 (litografie kolor.); 9 dodatkowych litografii
kolor., 26 cm, opr. imitacja płsk.
800,Pierwsza polska edycja najpopularniejszego atlasu szkolnego w państwie austriackim (1861-1919),
wprowadzająca polskie nazewnictwo. Oparta na 22 edycji wersji niemieckiej z r. 1877, zmodyfikowanej dla potrzeb galicyjskiego szkolnictwa. Atlas zawiera m.in. 9 map monarchii austro-węgierskiej,
w tym 2 Galicji i Bukowiny oraz mapę kolejową środkowej Europy. Na mapie ogólno-geograficznej
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171. B. Kozenna. Atlas świata. 1879.
Galicji zaznaczono projektowane i niezrealizowane linie kolejowe wychodzące z Brodów. Dodatkowo dołączono luzem 9 tablic z atlasu wydanego w Warszawie w 1889 r. nakładem „Wędrowca”. Tablice w dobrym stanie ze śladami podklejeń. Mapy dodatkowe podklejone. Po konserwacji,
stan dobry.

172. [Atlas Królestwa Polskiego] – Bazewicz Józef Michał. Atlas geograficzny
illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najlepszych ródeł opracowany.
Warszawa 1907. Wyd. J. M. Bazewicz, k. tyt. (chromolitografia), map 85
(chromolitografie), s. 118 (druk dwuszpaltowy), [2], 30 cm, opr. wyd. teka pł.
ze złoc.
2400,Atlas Polski składający się z mapy Królestwa Polskiego oraz 84 ozdobnych map powiatów wykonanych
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. Mapy i tekst luzem w oryg. tece wydawniczej.
Otarcia płótna i przybrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

173. Atlas dróg samochodowych w Polsce; ukł. ogólny Tadeusz Grabowski; oprac.
J. Królikowski; rys. Zdzisław Jaworski. Warszawa [1939]. Automobilklub Polski,
s. 20, [6], [6] (inseraty), tabl. [2], 24 (mapy wielobarwne, objaśnienia), 7 (mapy),
27 x 16 cm, opr. pł. wyd. z tłocz.
240,Atlas zawiera 24 mapy poszczególnych regionów Polski oraz 7 map okolic miast w skali 1:200.000,
a także skorowidz tablic, tablice odległości oraz kolorowe tablice znaków drogowych. Przetarcia i zabrudzenia opr., brak mapy okolic Warszawy oraz ostatniej karty inseratu. Stan ogólny dobry.
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172. J. M. Bazewicz. Atlas Królestwa Polskiego. 1907.

75

173. T. Grabowski. Atlas dróg w Polsce. 1939.

174. [Polska] – Kośmiński Józef. Karta Królestwa Polskiego obeymuiąca wszystkie
miasta i wsie: a mianowicie kościelne, wszystkie trakty pocztowe i komory celne
podług ostatniego urządzenia tudzież rys statystyczny tegóż Królestwa. Warszawa
1828. Litografia Mapp przy ulicy Marszałkowskiey No 1597. Mapa 63 x 48 cm
(litografia kolorowana liniowo), w oryg. tece kart. z epoki.
500,Mapa geograficzno-statystyczna Królestwa Polskiego z Wolnym Miastem Kraków. Obejmuje województwa i powiaty z granicami zaznaczonymi kolorem; miasta, wsie i drogi pocztowe. W lewym
górnym rogu mapy tabela: „Statystyka” z informacjami o podziale administracyjnym Królestwa na
województwa, obwody i powiaty; w następnych rubrykach dane dotyczące sposobu użytkowania
ziemi, liczby domów i ludności województw. Tytuł nad ramką z herbem Królestwa. Autorem mapy
był Józef Kośmiński (ok. 1797-?), profesor Liceum Warszawskiego (nauczyciel arytmetyki), pó niej
w Aleksandryjskim Instytucie Wychowania Panien. Mapę litografował Józef Sławiński. Naklejona
na płótno w 24 sekcjach. Przebarwienia, ślady po zagnieceniach i niewielkie otarcia. Stan dobry.
Rzadkie.
Lit.: L. Szaniawska, Mapy Królestwa Polskiego. Warszawa 1997, poz. 72.

175. [Polska] – Gotz Marcelli. Mappa Królestwa Polskiego. Z oznaczeniem odległości
na drogach żelaznych, bitych i zwyczajnych. Warszawa 1881 [brak cenzury]. Nakł.
Gebethnera i Wolﬀa. W zakładzie Artyst. K. Schoenerta w Lipsku. Mapa 71,0 x
57,5 cm (litografia wielobarwna, rozkładana), 18,5 x 12,5 cm, opr. pł. z epoki
z tłocz. i złoc.
300,Mapa administracyjno-komunikacyjna Królestwa Polskiego. Z kolorowym oznaczeniem granicy państwowej i 10 guberni Królestwa Polskiego. Obejmuje drogi różnej klasy i żelazne. Naklejona na płótno
w 20 sekcjach. Pieczęć warszawskiej księgarni z epoki. Okładki luzem. Wewnątrz drobne plamki
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174. J. Kośmiński. Mapa Królestwa Polskiego. 1828.

175. M. Gotz. Mapa Królestwa Polskiego. 1881.

i nieznaczne przetarcie przy krawędzi jednej sekcji, na odwrocie niewielkie zaplamienia, poza tym
stan dobry.
Lit.: Szaniawska, Mapy Król. Pol. poz. 118.

176. [Polska] – Gotz Marcelli. Mappa guberni Królestwa Polskiego. Z oznaczeniem
odległości na drogach żelaznych, bitych i zwyczajnych. Warszawa 1894 (cenzura
1893). Nakł. Księg. Gebethnera i Wolﬀa. Lit. Otton Fleck. Mapa 72 x 58 (litografia
barwna), po złożeniu 29 x 24 cm.
220,Mapa administracyjno-komunikacyjna Królestwa Polskiego. Granice państwowe i poszczególnych guberni zaznaczone kolorem. Wyróżniono drogi bite 1 i 2 rzędu, drogi pocztowe i zwyczajne oraz żelazne,
w tym projektowane i w budowie. Naklejona na płótno w 8 sekcjach. Ślady zagnieceń i niewielkie
zabrudzenia. Stan dobry.
Lit.: Szaniawska, Mapy Król. Pol. poz. 121.

177. [Polska] – Nipanicz Mikołaj. Mappa Królestwa Polskiego. Wyd. 8. Warszawa
1899 (cenzura 1898). Nakł. i własność M. Orgelbranda. Lit. Tow. S. Orgelbranda
Synów. Arkusz 132,5 x 105,5 cm (litografia kolorowana), po złożeniu 26,5 x
16,5 cm, teka pł. z epoki.
400,Skala 1:504.000. Mapa Królestwa Polskiego pod względem administracyjnym, wyznaniowym, geograficznym i komunikacyjnym. Z podziałem na gubernie, powiaty, gminy i dekanaty; z oznaczeniem dróg,
żelaznych i bitych oraz innych traktów, w tym rzecznej komunikacji; z zaznaczeniem miast, osad i wsi,
tak rządowych, jak i prywatnych. Ponadto uwzględniono stacje kolejowe i pocztowe. Tytuł i obszerna
legenda w lewym górnym rogu mapy. Mapa naklejona na płótno, w 32 sekcjach. Otarcia opr. Na
odwrocie mapy zbrązowienia. Stan ogólny mapy bardzo dobry. Katalog BN i Nukat nie wykazuje tego
wydania (edycja VII pochodzi z 1888 r.).

178. [Polska] – Naake-Nakęski Kazimierz. Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem
miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg bitych, traktów pocztowych i rzek dla użytku
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178. K. Naake-Nakęski. Mapa. 1914.
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179. J. Frist. Obrazkowa mapa Polski. 1939.

rolnictwa, handlu, przemysłu i turyzmu. [Warszawa przed 1914]. Wyd. Towarzystwa
Automobilistów Królestwa Polskiego, s. [4], map [1], 26 (kolorowe litografie), tabl. [2]
(inseraty), 21 cm, opr. pł. wyd.
200,Z podpisem własnościowym Bronisława Regulskiego (1886-1961), gen. dywizji Wojska Polskiego.
Zawiera 26 szczegółowych map Królestwa Polskiego oraz mapkę ogólną. Mapy w litografii sygn.
S. Orgelbrand i Synowie (Warszawa). Na przednim licu tłocz. złotem emblemat z koroną Towarzystwa
Automobilistów Królestwa Polskiego. Oprawa ze znacznymi śladami przetarć i odbarwień, wewnątrz
zabrudzenia, notatki ołówkiem, poza tym stan dobry.

179. [Polska] – Obrazkowa mapa ilustrująca dzieje Polski. Układ Józefa Frista. Wyd. IV.
Kraków [1939]. Wyd. Salonu Malarzy Polskich. Arkusz mapy 69,0 x 46,5 cm
(trójbarwna), po złożeniu 18,5 x 13,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Skala ok. 1:2.500.000. Mapa historyczna z 91 ilustracjami przedstawiającymi 88 najważniejszych
wydarzeń w dziejach Polski (ze spisem). U dołu plany bitew pod Grunwaldem (9 x 16 cm); Wiedniem
(9 x 13 cm) oraz pod Warszawą (10,5 x 11,5 cm). Okładka podklejona kartonem. Drobne zagniecenia,
poza tym stan dobry.

180. [Galicja – mapa geologiczna] – Geologische Übersichtskarte der Österreichischen Monarchie. Arkusz 3. Oprac. V. Franz Ritl v. Hauer. Wien [1867-1871].
Verlag v. Alfred Hölder. Arkusz 64,5 x 72,5 cm (litografia barwna), po złożeniu
23 x 15 cm.
120,Skala 1:576.000. Mapa przeglądowa geologiczna zachodniej Galicji po ańcut, Sanok, Duklę i Przełęcz
Jabłonkowską na wschodzie. Obejmuje również część obecnej Słowacji. Stanowi arkusz III (z 12 arkuszy) ogólnej mapy geologicznej Austro-Węgier jednej z trzech edycji po 1867 r. Zawiera szczegółową
legendę z podziałem na poszczególne ery geologiczne i charakterystyczne dla nich minerały, które
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zaznaczono używając aż 50 rodzajów barw. Naklejona na płótno w 15 sekcjach. Pieczęcie austriackiej firmy w Krakowie i międzywojenna („Oddział Inżynierii Wojennej i Saperów Okręgu Generalnego
w Krakowie”). Zabrudzenia pł. na odwrocie, drobne zbrązowienia, poza tym stan dobry. Mapa była
uznawana za pierwszą tak kompleksową i szczegółową mapę geologiczną południowej Polski.

181. [Sandomierskie] – Smoleński Maksymilian. Karta sandomirskago ujezda
radomskoj gubernii. [Radom 1877 b.w.]. W Lit. I.K. Trzebinskago [Trzebińskiego],
mapa 54 x 58 (litografia dwubarwna), po złożeniu 20 x 12 cm.
180,Skala nieokreślona. Język rosyjski. Mapa administracyjno-komunikacyjna powiatu sandomierskiego
guberni radomskiej. Z oznaczeniem dróg krajowych i lokalnych różnej klasy, dróg pocztowych i stacji;
granic państwowych, guberni, powiatów i gmin oraz zarządów gmin. Autorstwa Maksymiliana Smoleńskiego, urzędnika wydziału budownictwa Zarządu Gubernialnego w Radomiu. Ślady składania,
zagięcia, stan dobry. Rzadkie.

182. [Kieleckie] – Kontkiewicz S. Mapa geologiczna części gubernii kieleckiej. Warszawa 1881 [b.w.]. W Lit. W. Główczewskiego. Mapa 47,5 x 52,5 cm (litografia
kolor.), po złożeniu 26 x 24 cm.
120,Obejmuje powiat stopnicki z Buskiem, Chmielnikiem, Kurozwękami, Pacanowem i Szydłowem, sięga
pod Pińczów, Połaniec i Wiślicę. Kolorami zaznaczono poszczególne formacje geologiczne oraz ich
pochodzenie. Stanowi dodatek do „Pamiętnika Fizyjograficznego”, t. II: 1882. Mapa naklejona na płótno
w 4 sekcjach. Niewielkie ślady używania, poza tym stan dobry.

183. [Wrocławska archidiecezja] – Karte des Bisthums Breslau und Delegatur Bezirks.
Breslau [Wrocław] 1892. Der Buchdruckerei des Schles. Volkszeitung. Arkusz mapy
87 x 110 cm (litografia barwna), 28 x 14 cm, opr. pł. tłocz. częśc. zach.
140,Mapa administracyjna archidiecezji wrocławskiej wydana na zamówienie władzy kościelnej. Obejmuje
12 komisariatów: Głogów, Jawor, Nysa, Opole, Pszczyna, Racibórz, Strzelce Opolskie, Wrocław, Zabrze, Ziębice i Żmigród oraz austriacką część (Cieszyn i okolice). Zaznaczono dekanaty, parafie z archiprezbiteriatami i kościoły filialne oraz granice i drogi komunkacyjne. Mapa poboczna z delegaturami
diecezji (archiprezbitertiaty, parafie i kościoły filialne), m.in. w Berlinie, Frankfurcie n/Odrą, Kostrzyniu,
Koszalinie, Stargardzie, Stralsundzie, Szczecinie i Wittenberdze. Naklejona na pł. w 32 sekcjach.
Zachowana tylko jedna okładzina. Niewielkie ślady używania. Stan dobry.

184. [Dzierżoniów] – Pharus-Plan Reichenbach u.d. Eule. Reichenbach i. Schlesien
(Dzierżoniów) b.r. Alleinvertrieb: Otto Hellmann, litografia barwna, 60,5 x 44,5 cm
(składana), okł. pap.
120,Przedwojenny niemiecki plan Dzierżoniowa, wydany przez lokalnego księgarza i nakładcę. Zagniecenia
okł., stan dobry.

185. [Pomorze i Wielkopolska] – Ravensteins Große Rad= und Autokarte. Nr 20.
Danzig – Posen. Frankfurt a. Main [przed 1940]. Ravensteins Geographische
Verlagsanstalt u. Druckerei, 100 x 81 cm (składana).
150,Przedwojenna niemiecka mapa samochodowa obejmująca tereny Pomorza Zachodniego i Gdańskiego oraz częściowo Wielkopolski (nr 20 Danzig-Posen). Druk barwny. Wzmocnienia taśmą, poza tym
stan dobry.

186. [Mazury] – Okręg mazurski. Mapa komunikacyjno-administracyjna wraz z skorowidzem nazw; oprac. M. Kiełczewska i Wł. Chojnacki; rys. M. Robińska. Poznań
1946. Wyd. Instytutu Zachodniego. Mapa 60 x 70 cm (barwna, składana); s. 19,
[1] (skorowidz), 21 x 15 cm, współopr., oryg. okł. brosz.
70,Mapa administracyjno-komunikacyjna Mazur z okresu 1945-1946, wraz z broszurą zawierającą sko-
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rowidz do mapy „Okręg mazurski” polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Nazwy miejscowości opracowano na podstawie Władysława Chojnackiego „Słownika polskich nazw miejscowości w b. Prusach
Wschodnich i na obszarze b. W. Miasta Gdańska”. Na mapie nadruk czerwony ze zmienionymi nazwami Kętrzyna, Giżycka i Węgorzewa (wcześniej Rastembork, uczany i Węgobork) wg decyzji
administracyjnych podjętych w trakcie druku mapy. Drobne zagięcie okł., poza tym stan bardzo dobry.

187. [Polska] – E. Kanarek, T. Lipski. Wielkie królestwo obfitości lasów, raj polowań. Zachwyca widokami przyrody i historią dawnego kraju. Podróżnym
życzliwa i gościnna – „Poloniae Regni amplissimi in quo abundantiam Silvarum
paradisum Venatorum necnon naturae ac Vetustarum civitatum amoenissimos
prospectus, benevole Viator, invenies, typus geographicus”. Druk barwny; 57,5 x
74,0 cm (w świetle oprawy). Nakładem Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych.
1938 r.
2000,Mapa przygotowana na Wystawę Światową w Nowym Jorku w 1939 r. na zlecenie Dyrekcji Naczelnej
Lasów Państwowych. Stylizowana na starą mapę, ukazuje walory Rzeczypospolitej jako raju dla myśliwych i miłośników przyrody (na mapie liczne lasy oraz wizerunki zwierząt). Druk został wkrótce po
opublikowaniu wycofany z wyniku protestów ambasad III Rzeszy i ZSRR – powodem było przedstawienie za naszymi zachodnimi granicami Germanów maszerujących ku Polsce z rękami uniesionymi
w geście hitlerowskiego pozdrowienia, a za granicami wschodnimi oddziału egzekucyjnego NKWD
oraz opatrzenia tych terenów łacińskim opisem: „wschodnie tereny zamieszkane przez ludożerców”.
Autorami mapy (sportretowanymi przy kartuszu skalowym) byli: malarz żydowskiego pochodzenia Eliasz
Kanarek (1902-1969) oraz malarz i grafik Tadeusz Lipski (1905-1987). Drobne naderwania krawędzi,
stan dobry. Oprawiona w ramę 62,0 x 79,0 cm.
Lit.: Imago Poloniae, t. I, s. 191, poz. H68/3
(Patrz tablica X)
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188. [Częstochowa – Jasna Góra] – „Jasna Góra”. Lit. wg rys. A. Misierowicza.
1858 r.
500,Litografia na tincie; 19,0 x 27,3 (pl. 31,5 x 45,0)
Widok klasztoru jasnogórskiego z licznymi pielgrzymami, rysowany przez Alojzego Misierowicza (sygn.
Misurowicz) (1825-1905), litografa, rysownika i malarza warszawskiego, ucznia A. Kokulara, związanego z czołowymi ówcześnie zakładami litograficznymi. Pochodzi z serii: „Album malowniczo-historyczne.
Pomniki dawnej Małopolski podług ostatniego prospektu: radomsko krakowskie. Rok pierwszy w V
widokach”, wydanej w 1858 r., odbitej w zakładzie M. Fajansa w Warszawie. Drobne uszkodzenia
szerokich marginesów, poza tym stan bardzo dobry. Patrz poz. 189, 195. Rzadkie.

189. [Czorsztyn] – „Czorsztyn nad Dunjacem”. Lit. wg rys. A. Misierowicza.
1858 r.
800,Litografia na tincie; 20,5 x 29,5 (pl. 31,5 x 45,0)
Widok ruin gotyckiego zamku Kazimierza Wielkiego na skałach ponad Dunajcem, rysowany przez Alojzego Misierowicza (patrz poz. poprzednia). Pochodzi z serii: „Album malowniczo-historyczne. Pomniki
dawnej Małopolski podług ostatniego prospektu: radomsko krakowskie. Rok pierwszy w V widokach”,
wydanej w 1858 r., odbitej w zakładzie M. Fajansa w Warszawie. Drobne uszkodzenia szerokich
marginesów, poza tym stan bardzo dobry. Patrz poz. 188, 195. Rzadkie.

190. [Gdańsk] – „Grundriss der Stadt Dantzig nebst ihren umliegenden Gegenden...”.
D. F. Sotzmann. 1783 r.
900,Miedzioryt kolorowany; 24,0 x 17,5 (pl. 26,0 x 20,0)
Plan miasta wraz z fortyfikacjami i rozległymi okolicami (aż po Zoppot). W prawym dolnym narożniku
rozbudowany kartusz tytułowy. Mapa opracowana przez Daniela Friedricha Sotzmanna (1754-1840),
najważniejszego kartografa pruskiego epoki, przy współpracy z Carlem Christianem Glassbachem
(1751-?). Plan opatrzono stemplem sławnej kolekcji „Archives Chasseloup-Laubat”, której założycielem był François de Chasseloup-Laubat (1754-1833), ceniony przez Napoleona generał inżynierii
wojskowej. Brał on udział m.in. przy obleganiu Gdańska przez wojska francuskie w 1807 r., stąd
w kręgu jego zainteresowań znajdowały się wszelkie rysunki i ryciny, plany i mapy terenów, na których
pó niej przygotowywał operacje wojskowe. Po konserwacji, stan dobry. Rzadkie.

191. [Gdańsk Wisłoujście] – „Festung Weichselmünde mit dem Ausfl uss der Weichsel”. Rys. C. G. Ludwig. 1825-1826 r.
2500,Litografia; 36,0 x 48,0 (40,5 x 49,0 w świetle p-p)
Dekoracyjny widok twierdzy Wisłoujście, z armatami i żołnierzem na warcie na pierwszym planie.
Rysował z natury niemiecki artysta C. G. Ludwig, litografował Carl August Helmsauer (1789-1844).
Grafika pochodzi z cyklu widoków okolic Gdańska (m.in. Oliwa, Sopot, Jaśkowa Dolina), wydanego
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189. A. Misierowicz. Czorsztyn nad Dunajcem. 1858.

191. C. G. Ludwig. Widok twierdzy Wisłoujście. 1826.
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195. A. Misierowicz. Rynek w Radomiu. 1858.
na podstawie rysunków C. G. Ludwiga w latach 1825-1826. Po konserwacji, naderwania podklejone,
oprawiona w ramę 63,5 x 72,5 cm. Rzadkie.

192. [Lwów] – „Kościół Katedralny z placem we Lwowie”. Rys. i lit. T. Żychowicz.
Ok. 1840 r.
400,Litografia; 16,5 x 24,0 (pl. 23,7 x 31,0)
Przedstawienie Placu Katedralnego, z jednym z najstarszych kościołów lwowskich – bazyliką archikatedralną Wniebowzięcia NMP. Widok rysowany i litografowany przez Teofila Żychowicza, grafika
pracującego we Lwowie w połowie XIX w. Rycina lu na, odbita w zakładzie Piotra Pillera. Drobne
zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: M. Opałek, Litografia lwowska, Wrocław 1958, s. 97

193. [Moskwa] – „Moscovia Urbs Metropolis Totius Russiae Albae”. G. Lauro.
1628 r.
600,Miedzioryt; 18,5 x 24,0 (pl. 21,0 x 26,0)
Widok miasta z lotu ptaka. W prawym górnym rogu herb Rosji, w lewym herb Polski i Wazów,
świadczący o krótkiej obecności polskiej w Moskwie i o polskim nad miastem panowaniu (kiedy
po bitwie pod Kłuszynem wojska hetmana Żółkiewskiego zajęły miasto i okupowały je do 1612 r.).
Poniżej kartusz z dedykacją autora dla króla Zygmunta III Wazy. Wzdłuż dolnego marginesu opis
zaznaczonych numerami dwudziestu najważniejszych budowli w mieście. Rycina sygnowana na płycie
– rytował Giacomo Lauro (rytownik i wydawca, działający w Rzymie w latach 1585-1637, autor prac
związanych z Polską, dedykowanych królowi oraz hetmanowi Janowi Zamoyskiemu). Zamieszczona
w dziele „Heroico Splendore delle Città del Mondo”. Jednolite zażółcenie papieru, poza tym stan
dobry. Bardzo rzadki polonik.

194. [Podhorce] – „Widok Zamku w Podhorcach w Cyrkule Złoczowskim”. A. Lange.
1823 r.
1600,-
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196. E. J. Dahlbergh. Panorama Warszawy. 1696.
Litografia na tincie; 27,3 x 40,5 (pl. 42,5 x 59,0)
Widok jednej z najwspanialszych rezydencji kresowych – zamku w Podhorcach, wzniesionego w I poł.
XVII w. dla hetmana Stanisława Koniecpolskiego, następnie własność m.in. Sobieskich i Rzewuskich.
Rysunek do grafiki przygotował Antoni Lange (1774-1842), malarz urodzony i wykształcony w Wiedniu,
od 1810 r. pracujący we Lwowie. Spolszczony i związany silnie z lwowskim środowiskiem kulturalnym,
zajmował się także malarstwem pejzażowym. Podczas licznych podróży uwieczniał malownicze zakątki
Wołynia, Podola, Małopolski, a jego prace powielane były w technice litografii przez zakład Józefa
i Piotra Pillerów. Pochodzi z wydanego w 1823 r. „Albumu najpiękniejszych i najinteresowniejszych
okolic w Galicyi”. Po konserwacji, stan dobry.
(Patrz tablica XI)

195. [Radom] – „Rynek w Radomiu”. Lit. wg rys. A. Misierowicza. 1858 r.

800,-

Litografia na tincie; 19,0 x 26,5 (pl. 32,0 x 44,5)
Widok radomskiego rynku, rysowany przez Alojzego Misierowicza (1825-1905), litografa, rysownika
i malarza warszawskiego. Pochodzi z serii: „Album malowniczo-historyczne. Pomniki dawnej Małopolski
podług ostatniego prospektu: radomsko krakowskie. Rok pierwszy w V widokach”, wydanej w 1858 r.,
odbitej w zakładzie M. Fajansa w Warszawie. Stan bardzo dobry. Patrz poz. 188, 189. Rzadkie.

196. [Warszawa] – „Urbs Warsovia Sedes Ordinaria Regum...” E. J. Dahlbergh.
1696 r.
5000,Miedzioryt; 24,5 x 62,5 (pl. 39,0 x 79,5)
Jedna z najpiękniejszych panoram Warszawy od strony Pragi, z czasów potopu szwedzkiego (w kartuszu tytułowym data dzienna 22 czerwca 1656 r.). Na brzegu praskim wojownicy polscy konni i piesi, zdążający do przeprawy promowej. Na tle nieba ozdobny kartusz tytułowy z elementami oręża.
Pochodzi z dzieła S. Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo gestis... commentariorum libri septem”,
wydanego w Norymberdze w 1696 r. Panoramę według rysunku z natury Erika Jönsona Dahlbergha (1625-1703), malarza i architekta w służbie króla Karola X Gustawa, głównego kwatermistrza
wojska szwedzkiego w czasie potopu, sztychował znany grafik francuski Nicolas Perelle (16351695), specjalizujący się w widokach architektonicznych – grafika sygnowana na płycie. Obecnie
rysunek Dahlbergha znajduje się w Królewskiej Bibliotece w Sztokholmie. Rycina odbita z dwóch
płyt. Po konserwacji, ubytki szerokich marginesów uzupełnione, przedarcie podklejone (bez szkody
dla widoku).
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 223, poz. K-107/1

197. [Wilno] – „Ruiny pałacu Barbary Radziwiłłówny” oraz „Dolny zamek”. N. Orda.
1875 r.
700,Dwie litografie na tincie; 19,5 x 28,5 (pl. 31,5 x 44,5) oraz 20,0 x 28,5 (pl. 32,0 x 45,0)
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198. H. Schedel. Wrocław. 1493.

199. G. Braun, F. Hogenberg. Panorama Zgorzelca. 1575.

Dwa wileńskie widoki ze sławnej teki Napoleona Ordy (1807-1883) p.t. „Album widoków historycznych
Polski poświęcony Rodakom”, seria druga wydana w Warszawie w 1875 r. Litografował Alojzy Misierowicz (1825-1905) w zakładzie Maksymiliana Fajansa. Grafiki ukazują nieistniejący dziś zamek
Radziwiłłów oraz Zamek Dolny (odbudowany w 2009 r.). Stan dobry. Patrz poz. 305 (cała teka).

198. [Wrocław] – „Bressla”. H. Schedel. 1493 r.

2000,-

Drzeworyt kolorowany; 23,0 x 52,5 (38,0 x 55,0 w świetle oprawy)
Odbity z dwóch klocków widok miasta od strony południowo-wschodniej. Na pierwszym planie mury
obronne z bramami, dalej liczne wieże kościołów. Nad ryciną tekst łaciński, na odwrocie sześć małych
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drzeworytów postaciowych (święci, królowie). Najstarszy, stosunkowo wierny gotycki obraz miasta,
przygotowany przez Michała Wohlgemuta i Wilhelma Pleydenwurﬀa, prawdopodobnie już ok. 1470 r.
Opublikowany został przez Antoniego Kobergera w sławnej „Kronice świata” Hartmanna Schedla
wydanej w 1493 r. w Norymberdze. Zabrudzenia, miejsce składania na odwrocie oraz lewy dolny
narożnik wzmocnione pap., stan dobry. Oprawiony w ramę.
Lit.: O. Czerner, Wrocław na dawnej rycinie, poz. 25

199. [Zgorzelec] – „Görlitz. Gorlitium, urbs superioris Lusatiae, ad vivum delineata,
Anno salutis MDLXXV”. G. Braun, F. Hogenberg. 1575 r.
1200,Miedzioryt kolorowany; 30,0 x 49,0 (pl. 40,0 x 53,5)
Panorama miasta od wschodu, z charakterystycznym zadaszonym mostem na Nysie, rysowana z natury
w 1575 r. (o czym świadczy inskrypcja w dolnym kartuszu). Liczne zabudowania bogatego miasta,
położonego na użycach, opisane po niemiecku (kościoły, mury obronne, ratusz). W lewym górnym
rogu herb elektora saskiego z łańcuchem Złotego Runa, w prawym pięciopolowy herb miasta. Z tomu
2 dzieła „Civitates Orbis Terrarum” Georga Brauna i Franza Hogenberga, wydawanego w Kolonii
w latach 1572-1618. Na odwrocie tekst łaciński. Niewielkie zabrudzenia marginesów, ślad złożenia
atlasowego, poza tym stan dobry.
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SCENY HISTORYCZNE
– Odsiecz wiedeńska –
200. „Król Sobieski przyrzeka posłom cesarza niemieckiego i nuncjuszowi papieskiemu przyjść na odsiecz Wiedniowi oblężonemu przez Turków w roku 1683”.
Wg. H. Rodakowskiego. 1864 r.
8000,Staloryt ręcznie kolorowany; 57,0 x 81,5 (pl. 67,5 x 90,0)
Grafika ukazuje posłów cesarskich i papieskich, którzy (według tradycji) błagali króla polskiego Jana III
Sobieskiego o pomoc dla zagrożonego chrześcijaństwa. W grupie klęczących postaci z lewej strony kardynał i nuncjusz papieski Obizzo Pallavicino, obok niego w peruce hrabia Heinrich von Wilczek, za nimi
stoi kapucyn i kaznodzieja Marco d’Aviano, obok Jana III widoczny jego syn Jakub Sobieski. Rycina powstała według obrazu Henryka Rodakowskiego (1823-1894), wybitnego malarza, jednego z najbardziej
znaczących artystów polskich XIX w. Wykształcony w Wiedniu, następnie w Paryżu (u Cognieta), gdzie
zyskał sławę i otrzymał złoty medal na Salonie w 1852 r. Pracował w Paryżu, Lwowie, Wiedniu oraz Krakowie. Po śmierci Matejki objął kierownictwo krakowskiej SSP. Zasłynął głównie dzięki doskonałym portretom, malował także sceny historyczne. Artysta fascynował się postacią Jana III Sobieskiego i dziejami
jego chwały w walkach polsko-tureckich. Kompozycja obrazu „Hrabia Wilczek błagający króla Jana Sobieskiego o pomoc dla Wiednia przeciw Turkom” nawiązuje do obrazu Paola Veronese „Uczta Grzegorza
Wielkiego”, który Rodakowski kopiował w 1858 roku. Szkic do obrazu zachowany w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie, obraz znajduje się obecnie w kolekcji zamku Montrésor. Rytował Alphonse
Leroy (1820-1902), grafik francuski, urodzony i wykształcony w Lille, od 1844 r. pracujący w Paryżu,
gdzie aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym. Ceniono go za liczne grafiki, rysunki, ilustracje,
a także zdjęcia. Praca wydana przez „Stammler und Karlstein” w Wiedniu. Oprawiona w głębokie, wiedeńskie passe-partout. Stan bardzo dobry. Wyjątkowej klasy kolorowanie. Piękna i rzadka grafika.
(Patrz tablica XII)

– Po zwycięstwie pod Racławicami –
201. [Triumf wojsk Kościuszki] – Wprowadzenie do Krakowa 12 rosyjskich armat
zdobytych pod Racławicami. Mal. M. Stachowicz. Przed 1804 r.
28 000,Gwasz, akwarela, papier żeberkowy; 45,0 x 70,0 (w świetle oprawy)
Efektowna, dużych rozmiarów scena triumfu wojsk polskich po zwycięstwie nad Rosjanami w bitwie
pod Racławicami 4 kwietnia 1794 r. 8 kwietnia podczas uroczystego wjazdu wprowadzono do Krakowa
12 zdobycznych armat (a na Wawelu odbyła się uroczystość nadania stopni chorążych kosynierom
– ich zdobywcom). Scenę obserwował, a następnie uwiecznił w akwarelach i obrazach olejnych malarz krakowski Michał Stachowicz (1768-1825). Jego prace cieszyły się dużą popularnością. Ceniono
zwłaszcza emocjonalny stosunek do ukazywanych scen z najnowszej historii Polski. Artysta uwiecznił m.in. przysięgę Kościuszki na Rynku oraz wjazd księcia Józefa do Krakowa. Wykonywał repliki
(oferowana praca jest uznana przez badaczy za wczesną, zapewne sprzed 1804 r.). Po konserwacji,
oprawiona w ramę. Ekspertyza. Rzadkość.
(Patrz tablica I)
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204. Ph. L. Debucourt. Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego. 1820.

– Polscy szwoleżerowie –
202. [Szwoleżerowie polscy na kwaterze] – „Lancier Polonais en Cantonnement”.
Ryt. Ph. L. Debucourt. 1818 r.
11 000,Akwatinta kolorowana ręcznie; 55,0 x 75,0 (62,0 x 82,0 w świetle oprawy)
Polscy szwoleżerowie na kwaterze we wnętrzu stajni. Grafika powstała według obrazu Horacego
Verneta (1789-1863), bardzo popularnego malarza francuskiego, twórcy wielu dzieł o tematyce historycznej i batalistycznej. Rytował Philibert Louis Debucourt (1755-1822), malarz i grafik francuski,
tworzący przede wszystkim akwatinty o tematyce batalistycznej. Artyści ci są także autorami innych
scen z epoki napoleońskiej, związanych z Polską (m.in. szarży pod Somosierrą oraz śmierci Poniatowskiego w nurtach Elstery, patrz poz. 204). Równomierne, charakterystyczne zażółcenie papieru,
przedarcie lewego marginesu, nieznacznie zachodzące na kompozycję. Oprawiona w drewnianą, starą
ramę. Wspaniałe kolorowanie. Bardzo dekoracyjne.
(Patrz tablica XIII)

203. [Ranny polski szwoleżer] – „Grande Garde de Lanciers Polonais”. Ryt. Ph. L. Debucourt. 1818 r.
11 000,Akwatinta kolorowana ręcznie; 55,5 x 76,5 (62,5 x 81,5 w świetle oprawy)
Bardzo dekoracyjna, wysokiej klasy grafika, sławiąca męstwo polskich żołnierzy epoki napoleońskiej.
Przedstawia leżącego w ruinach stajni rannego ułana, obserwującego z niepokojem odmaszerowujący
oddział szwoleżerów. Poniżej tytuł oraz sygnatury artystów. Grafika powstała według obrazu Horacego Verneta (1789-1863), rytował Philibert Louis Debucourt (1755-1822) (patrz poz. poprzednia).
Równomierne, charakterystyczne zażółcenie papieru, drobne uszkodzenia na marginesach. Oprawiona
w drewnianą, starą ramę.
(Patrz tablica XIII)
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204. [Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego] – „Mort du Prince Joseph Poniatowski en traversant l’Elster le 19 Octobre 1813”. Ryt. Ph. L. Debucourt.
Ok. 1820 r.
4500,Akwatinta; 56,0 x 76,5 (pl. 63,5 x 84,0)
Jedna z najbardziej znanych rycin w ikonografii księcia Józefa Poniatowskiego, autorstwa wybitnych
artystów francuskich. Przedstawia moment śmierci księcia, który, w ułańskim mundurze, na białym
koniu, ginie w nurtach Elstery, osłaniając wraz ze swoimi żołnierzami odwrót armii Napoleona. Poniżej
sygnatury – rycina powstała według słynnego obrazu Horacego Verneta (1789-1863), znakomitego
malarza i litografa francuskiego. Obraz ten był wystawiany na paryskich Salonach w latach 1817,
1819 i 1822 oraz wielokrotnie kopiowany w grafice – jako wyraz uwielbienia Europy dla bohaterskiego księcia. Rytował Philibert Louis Debucourt (1755-1832), wybitny malarz i grafik francuski, mistrz
techniki akwatinty. Znaczne zażółcenie pap., naderwanie w części górnej (podklejone). Oprawiona
w ramę (ubytki złoceń).
Lit.: Czapski, Katalog portretów, poz. 1472

205. [Powstanie listopadowe – wkroczenie armii Dybicza do Polski] – „Eröﬀnung
des Russisch-Polnischen Feldzugs 1831”. Ryt. B. Wunder. Po 1831 r.
300,Staloryt kolorowany ręcznie akwarelą; 19,9 x 26,8 (pl. 22,2 x 28,3)
Wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski w 1831 r., w centrum generał Dybicz wskazujący kierunek
marszu. Rycina sygnowana na płycie, poniżej tekst w języku niemieckim. Rytował Benedykt Wunder
(1783-1858), malarz i grafik, pracujący w Norymberdze, wydał Fryderyk Campe (1777-1846). Niewielkie
zaplamienia poza kompozycją, stan dobry.
Lit.: Katalog zbiorów L. Gocla. T. 2, s. 146, poz. 467

206. [Powstanie listopadowe – pożegnanie z Ojczyzną] – „Des Polen Abschied von
seinem Vaterlande”. Wyd. Fr. Campe. Po 1831 r.
360,Staloryt kolorowany ręcznie akwarelą; 28,0 x 20,0 (pl. 28,3 x 21,6)
Symboliczna scena przekraczania granicy przez polskiego wiarusa po upadku powstania listopadowego. Poniżej tekst w języku niemieckim („Żegnaj, drogi kraju, który nas urodził...”). Grafika
niesygnowana, wydana przez Fryderyka Campe (1777-1846) w Norymberdze. Brązowe plamki, w większości poza kompozycją, dwa rozdarcia bez szkody dla treści, podklejone bibułą. Brak w katalogu
zbiorów Ludwika Gocla.

207. [Powstanie listopadowe] – „Nicolasky Gargantuakoﬀ” (Karykatura Mikołaja I jako
Gargantui). Lit. Grandville. 1834 r.
800,Litografia; 25,2 x 48,0 (pl. 34,5 x 52,0)
Ostra krytyka uległej wobec Rosji polityki państw Europy, a zwłaszcza przyzwolenia Francji na
stłumienie walk o niepodległość Polski i Neapolu. Car Mikołaj I przedstawiony jako znany z literatury
(m.in. Rabelais’a) obżartuch o niepohamowanym apetycie. Siedzi przy stole biesiadnym i pożera zdobycze liberalnej Europy, popijając krwią spływającą do pucharu z rannego polskiego Orła. Za carem
stoi sułtan Mahmud II, który podaje mu na talerzu Stambuł wraz z cieśniną Dardanele. Obok siedzi
cesarz Austrii Franciszek I, po lewej król Wielkiej Brytanii podaje filiżankę herbaty. Na czele Francuzów
ukazano króla Ludwika Filipa, podtykającego wielkim widelcem wolność francuskiej prasy. Za nim
przedstawiono ministrów z tacą z pieczonym kogutem galijskim, marszałka Soulta z kartą z zapisanymi
zobowiązaniami wobec Rosji oraz ministra spraw wewnętrznych wraz z ministrem spraw zagranicznych
przekazujących rozporządzenie o deportacji i uchyleniu azylu dla uchodźców z Polski i Neapolu.
Autorem karykatury jest Jean Ignace Gérard zw. Grandville (1803-1847), popularny ówcześnie ilustrator
i karykaturzysta, litografował Benard. Litografia zamieszczona była w dzienniku „La Caricature” (nr
172 z 20 II 1834, tabl. 362-363) – dołączono dwie karty z gazety z opisem karykatury. Ślady złożenia
wydawniczego, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie polonicum.
Lit.: Katalog zbiorów L. Gocla, t. 2, s. 201, poz. 777

208. [Odrodzenie Polski] – „Zjednoczenie Polskiej (!)” (dwie wersje) oraz „La délivrance
de la Pologne” (Uwolnienie Polski). Ryt. Z. Lewicka. 1914 r.
1500,-
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206. Pożegnanie z Ojczyzną. 1831.
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208. Z. Lewicka. Odrodzenie Polski. 1914.

207. J. I. Grandville. Powstanie listopadowe – karykatura Mikołaja I. 1834.
Trzy drzeworyty; 27,0 x 20,5 (pl. 44,0 x 33,0; odbitka farbą czarną i czerwoną) oraz 25,5 x 34,0 (pl.
33,0 x 40,5)
Drzeworyt „La délivrance...” sygnowany ołówkiem: „Z. Lewicka”. Autorką grafik jest Zofia Lewicka
(Sonia Lewitska; 1874-1937), artystka pochodząca z rodziny polsko-ukraińskiej, od 1905 r. mieszkająca na stałe we Francji. Po studiach w Paryżu brała czynny udział w tamtejszym życiu artystycznym,
wiele wystawiając, głównie obrazy olejne i akwarele. Tematyka jej prac często nawiązywała do folkloru
słowiańskiego oraz pejzażu Ukrainy. Uprawiała także grafikę, przede wszystkim drzeworyt, oraz projektowała ilustracje do książek. Jej prace, znane i cenione we Francji, w Polsce należą do rzadkości.
W 1914 r. artystka przygotowała serię drzeworytów poświęconych odrodzeniu Polski (wystawioną na
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paryskim Salonie w 1919 r.; dwie kompozycje z serii podarowała z okazji 3 Maja Bibliotece Polskiej
w Paryżu w 1915 r.). Zabrudzenia i uszkodzenia szerokich marginesów (zwłaszcza wersji czerwonej).
Na marginesie pracy „La délivrance...” tekst francuski ołówkiem. Rzadkie.

209. [Szarża pod Rokitną] – „Szarża pod Rokitną”. Ryt. Stefan Mrożewski.
1936 r.
1800,Drzeworyt na bibułce; 25,5 x 29,2 (pl. 27,8 x 30,8)
Sygnowany ołówkiem: „Szarża pod Rokitną”; „StefMrożewski Londyn 1936” oraz monogramem na
klocku. Stefan Mrożewski (1894-1975) – wielka postać wśród polskich drzeworytników okresu międzywojennego, uczeń Wł. Skoczylasa, członek ZPAG i Rytu. Przed 1939 r. mieszkał i tworzył w Paryżu,
Londynie i Amsterdamie. Oferowana grafika, z cyklu „Historia Polski”, ukazuje słynną szarżę ułanów
2 szwadronu II Brygady Legionów Polskich pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza
w dniu 13 czerwca 1915 r. na pozycje Rosjan. Po konserwacji, stan dobry. Patrz poz. 255.
Lit.: A. Pietrzak, Czarodziej rylca, katalog wystawy BN 2004, s. 92, poz. 156
(Patrz tablica XV)

PORTRETY
210. Aleksander I Pawłowicz (1777-1825), cesarz Rosji, od 1815 r. król Królestwa
Polskiego. Lit. J. N. Żyliński. 1826 r.
400,Litografia; 16,0 x 12,5 (pl. 31,5 x 23,5)
Portret cara w formie antycznego biustu, sygnowany wzdłuż dolnej krawędzi. Autorem grafiki jest Jan
Nepomucen Żyliński (ok. 1790-1838), malarz pochodzący z Krakowa, sprowadzony do Warszawy przez
Stanisława Kostkę Zamoyskiego, wykształcony we Włoszech, od ok. 1826 r. współpracujący z zakładem litograficznym Teodora Viviera (tworzący m.in. portrety bohaterów powstania listopadowego).
Zabrudzenia szerokich marginesów, stan dobry. Rzadkie.

211. Hanow (Hanovius) Michał Krzysztof (1695-1773), historyk, filozof i przyrodnik
gdański. Ryt. J. J. Haid. Przed 1768 r.
600,Mezzotinta kolorowana; 32,3 x 20,6 (pl. 39,0 x 26,0)
Uczony przedstawiony do bioder, z ręką wspartą na stole, w tle biblioteka oraz przyrządy naukowe
(m.in. luneta). Poniżej napis: „Michael Christophorus Hanowius ...” oraz sygnatury. Portret przygotowany przez gdańskiego malarza Jakuba Wessela (1710-1780), autora wielu wizerunków zasłużonych
gdańszczan. Rytował i wydał Johann Jacob Haid (1704-1767), grafik i wydawca z Augsburga, ze
znanej rodziny artystycznej, pracujący głównie w technice mezzotinty. Stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 2, s. 66, poz. 1446

212. Hozjusz Stanisław (1504-1579), biskup warmiński, kardynał. 1584 r.

480,-

Miedzioryt; 17,5 x 14,5 (pl. 36,0 x 24,0)
Popiersie w prawo, w birecie, z dużą brodą, w pelerynie z kapturem, w prawej ręce klepsydra stojąca
na księdze. Nad ryciną napis: „Stanislae Hosius Polonois”. Portretowi towarzyszy biogram kardynała
(na obu stronach karty). Pochodzi z dzieła André Theveta (1502-1590), kosmografa i historyka, kapelana Katarzyny Medycejskiej: Des Vrais Portraits et Vies des Hommes Illustres. Stan bardzo dobry.
Katalog BN nie notuje.
Lit.: E. Czapski. Spis rycin, poz. 592

213. Krasiński Zygmunt (1812-1859), poeta. Ryt. F. Siedlecki. 1902 r.

400,-

Akwaforta, sucha igła; 20,0 x 14,0 (pl. 40,0 x 26,5)
Jeden z trójki polskich Wieszczów narodowych, ukazany w półpostaci, na pełnym symboli tle. Rycina
sygnowana ołówkiem poniżej kompozycji: „Franciszek Siedlecki”. Jest to jeden z dwóch portretów
poety przygotowanych przez Franciszka Siedleckiego (1867-1934), malarza, grafika, scenografa, krytyka sztuki, wybitnego przedstawiciela polskiego symbolizmu. Stan dobry.
Lit.: K. Czarnecki, Grafika Franciszka Siedleckiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1991, s. 66,
poz. 34, 35, il.
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210. J. N. Żyliński. Portret Aleksandra I. 1826.
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213. F. Siedlecki. Portret Z. Krasińskiego.

214. Leszczyński Andrzej (ok. 1608-1658), kanclerz wielki koronny, prymas Polski
i arcybiskup gnie nieński. Ryt. J. Falck. Przed 1654 r.
2800,Miedzioryt; 30,5 x 20,2 (przycięty wokół odcisku płyty)
Sygnowany na płycie: „J. Falck Polonus Sculp.”; „Georgius Försterus excudit”. Portret Andrzeja
Leszczyńskiego ujęty w owalną ramę, poniżej na wstędze napis: „Illustrissimus ac Reverendissimus
Dominus Dn. Andreas de Leszno Lesczynski..”. Grafika z dojrzałego okresu twórczości Jeremiasza
Falcka (ok. 1610-1677), kiedy w latach 1647-1655 przygotował serię portretów znakomitych Polaków – świeckich i duchownych (m.in. według obrazów najlepszych ówcześnie malarzy – Daniela
Schultza, Bartłomieja Strobla, Petera Danckertsa). Mimo wielu podróży artysta stale współpracował
z wydawcami i drukarzami gdańskimi, głównie z oficyną Jerzego Förstera (księgarza i wydawcy związanego z dworem Władysława IV), gdzie wydano prezentowany portret. Przedarcia w części dolnej
(podklejone), poza tym stan dobry.
Lit.: Block, s. 202, poz. 252.; Katalog portretów BN, t. 3, poz. 2892.
(Patrz tablica XIV)

215. Moszyński Fryderyk Józef (1763-1817), marszałek wielki koronny, targowiczanin.
Ryt. C. H. Pfeiﬀer. 1794 r.
2500,Miedzioryt punktowy; 31,5 x 25,5 (47,0 x 34,0 w świetle oprawy)
Moszyński siedzący przy biurku, z orderem św. Stanisława i gwiazdą Orła Białego oraz laską marszałkowską w ręce. Na biurku dokumenty, książki i kałamarz, w tle portretu wnętrze pałacowe z kolumnadą.
Poniżej przedstawienia herb Nałęcz pod koroną hrabiowską oraz napis: „Frederico Josepho in Wołoczysk, Karabczejów, Turzysk et Berszada Comiti Moszyński...”. Sygnowany na płycie – rytował Carl
Hermann Pfeiﬀer (1769-1829), grafik niemiecki, pracujący w Wiedniu, według portretu znakomitego
malarza portrecisty Józefa Grassi’ego (1757-1838), który w latach 90. XVIII w. pracował w Warszawie.
Grassi pozostawił po sobie wiele portretów osobistości polskich, w tym najsłynniejsze to konterfekty
Kościuszki i Poniatowskiego. Portret Moszyńskiego to ostatni polski portret, powstały już po powrocie
do Wiednia (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie). Poniżej kompozycji dedykacja
Grassiego dla Moszyńskiego, datowana 4 listopada 1794 r. oraz wiedeński adres wydawniczy. Charakterystyczne zabrudzenia i przebarwienia pap., poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: Czapski, Portrety, s. 208, poz. 1323
(Patrz tablica XIV)
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217. T. Kleczyński. J. Piłsudski. Lata 30. XX w.

211. J. J. Haid. M. K. Hanow. 1768.

216. Piłsudski Józef (1867-1935), Marszałek Polski. Lit. W. Borowski. Okres międzywojenny.
3500,Litografia; 36,5 x 42,7 (w świetle oprawy)
Sygnowana ołówkiem: „W. Borowski”. Wacław Borowski (1885-1954) należy do najciekawszych artystów okresu międzywojennego. Studiował w Krakowie, następnie w latach 1909-1913 kształcił się
w Paryżu i we Włoszech. Zajmował się malarstwem sztalugowym oraz dekoracyjnym (m.in. wykonał
freski w Zamku Królewskim oraz polichromie kamienic na Rynku Starego Miasta w Warszawie, dekorował statek MS Piłsudski). Uprawiał litografię, projektował plakaty i scenografie (przez wiele lat
współpracował z warszawskim Teatrem Polskim). Jego twórczość jest bardzo jednorodna i spójna
– łączy dążenie do nowoczesności (do syntezy i geometryczności form) z elementami klasycyzmu.
Grafika wklejona w stare passe-partout. Rzadkie.
(Patrz tablica XV)

217. Piłsudski Józef (1867-1935), Marszałek Polski. Karykatura T. Kleczyńskiego.
Lata 30. XX w.
1000,Gwasz, akwarela, ołówek, papier; 28,5 x 21,0 (w świetle oprawy)
Karykatura Marszałka w stylu Art Déco, sygnowana ołówkiem: „T. Kleczyński”. Tadeusz Kleczyński,
rysownik, karykaturzysta, uczeń Stanisława Lentza, współpracownik międzywojennych pism satyrycznych (m.in. Muchy, Szczutka, Cyrulika Warszawskiego). Stan dobry, oprawiona w ramę 46,5 x 39,0 cm.

218. Piłsudski Józef (1867-1935), Marszałek Polski. Bolesław Kuźmiński. Po
1921 r.
180,Druk artystyczny; 32,2 x 24,7 cm
Poniżej portretu dedykacja ołówkiem od autora dla Jadwigi i Franciszka Siedleckich (datowana
1928 r.). Popiersie Marszałka profilem w prawo, poniżej sygnatury. Autorem portretu jest Bolesław
Ku miński (1880-1976), malarz, pedagog, kapitan WP. Walczył w Legionach, po zakończeniu służby
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wojskowej założył Szkołę Sztuk Pięknych. Malował przede wszystkim portrety osobistości ze świata
polityki i wojska, a także pejzaże. Nieznaczne zabrudzenia, stan dobry.

219. Radziejowski Hieronim (1612-1667), podkanclerz koronny, doradca króla
szwedzkiego Karola X. Ryt. J. Falck. 1652 r.
2500,Miedzioryt; 31,5 x 22,5 (przycięty wokół odcisku płyty)
Sygnowany na płycie: „H. Munnich=ouen pin.”; „Je. Falck S. R. M. Sueciae Chalcographus 1652”.
Popiersie w owalnej ramie, wspartej na cokole z dedykacją autora w sześciu wierszach. Portret powstał
według obrazu Hendrika Munnichhovena (zm. 1664), malarza holenderskiego, od 1649 r. pracującego
dla dworu szwedzkiego. Rycina powstała w najlepszym dla Falcka okresie twórczości, kiedy w latach
1646-1655 pracował na dworze szwedzkim. Posiadał wówczas własną pracownię na zamku, sam
był także wydawcą. W okresie tym przygotował wiele dojrzałych artystycznie portretów osobistości
polskich i szwedzkich, m.in. królowej Krystyny, jej następcy Karola Gustawa oraz osób związanych
z dworem. Wspaniały barokowy portret polskiego magnata. Dobra, mocna odbitka. Po konserwacji,
dorobione marginesy (34,5 x 25,5 cm).
Lit.: Block, s. 225, poz. 276; Katalog portretów BN, t. IV, poz. 4327.
(Patrz tablica XIV)

220. Stanisław August Poniatowski (1732-1789), król Polski. Wg L. E. Vigée-Lebrun.
1798 r.
7500,Miedzioryt; 36,2 x 25,7 (47,0 x 34,0 w świetle oprawy)
Król ukazany z prawą ręką wsuniętą za połę fraka, lewą wysuniętą w kierunku widza, z wstęgą
Orderu Orła Białego, w płaszczu gronostajowym, w półpostaci w owalnej ramie wspartej na cokole
z napisem: „Stanislas-Auguste Roi de Pologne né à Vollenzyn (!) en Lithuanie le 17: Janvier 1732,
élu a Varsovie 7: Septembre 1764 et mort: à St. Petersburg le 1: Fevrier 1798”. Rycina sygnowana
na płycie – według obrazu Louise Elizabeth Vigée-Lebrun z 1797 r. rytował Ignaz Sebastian Klauber
w Petersburgu w 1798 r. I.S. Klauber (1753-1817), niemiecki sztycharz pracujący w Petersburgu
dla Katarzyny II, rektor tamtejszej Akademii Malarskiej. Jest to sztych według ostatniego portretu
malowanego z natury niedługo przed śmiercią króla, jedynego już po abdykacji, przez świetną
portrecistkę francuską, zaprzyja nioną z monarchą (portret obecnie w zbiorach Luwru). Obraz oraz
rycina wysoko cenione przez badaczy. Egzemplarz avant la lettre, bez dedykacji sztycharza i adresu
wydawniczego w Augsburgu. Oprawiony w ramę. Drobne plamki na szerokich marginesach, poza
tym stan dobry. Rzadkość!
Lit.: Czapski. Portrety, poz. 1834; Katalog portretów BN, poz. 5024.
(Patrz tablica XIV)

221. Staszic Stanisław (1755-1826), uczony, filozof, przyrodnik i działacz polityczny, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Lit. wg rys. J. Lipskiego. II ćwierć
XIX w.
300,Litografia; 35,5 x 22,0 (cała plansza)
Popiersie uczonego z profilu, poniżej podpis: „X. Staszyc (!) Minister Stanu” oraz sygnatura: „Lipski
rysował” (zapewne Jakub Lipski (1787-1854), malarz warszawski, uczeń Bacciarellego). Równomierne
zażółcenie pap., drobne uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

222. Szembek Krzysztof Andrzej Jan (1680-1740), biskup chełmski, przemyski,
warmiński, sekretarz wielki koronny. Ryt. J. G. Haid. Ok. 1734 r.
500,Mezzotinta; 32,3 x 18,5 (pl. 35,0 x 18,7)
Portret biskupa w owalnym medalionie z herbem Szembeków, poniżej widok sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce na Mazurach. Rycina sygnowana na płycie, rytował Johann Gottfried Haid
(1710-1776), grafik ze słynnej augsburskiej rodziny rytowników i wydawców. Dekoracyjne obramienie
(postacie alegoryczne, elementy architektoniczne, widok Św. Lipki) zaprojektowali Mathias Johannes
Mayer (zm. 1737), malarz, autor fresków w Bazylice Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce, uznawany
za czołowego twórcę malarstwa dekoracyjnego w Polsce początku XVIII w. oraz Andreas Ernst
Connopi. Rycina zdobiła zbiór kazań Szembeka „Róże tajemnic niebieskich pasterską pracą kwitnące...”, wydany w 1740 r. w Braniewie. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia krawędzi, brak bocznych
marginesów. Bardzo rzadkie.
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221. J. Lipski. Stanisław Staszic. II ćwierć XIX w.

222. J. G. Haid. Biskup Szembek. 1734.

223. Tyszkiewicz Jerzy (1596-1656), biskup żmudzki i wileński. Ryt. J. Falck. Połowa
XVII w.
2800,Miedzioryt; 32,0 x 22,5 (pl. 39,0 x 28,5)
Sygnowany na płycie: „J. Falck Sculp.”; „Georgius Försterus excudit”. Portret ujęty w owalną ramę,
poniżej napis: „Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus Dns. Georgius Tyszkiewicz...”. Grafika Jeremiasza Falcka, wydana przez Jerzego Förstera (patrz poz. 214). Stan dobry (zachowane szerokie
marginesy). Rzadkie.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 5, poz. 5635.

224. Władysław IV (1595-1648), król Polski. Ryt. R. de Hooghe. II poł. XVII w.

600,-

Miedzioryt, akwaforta; 25,5 x 16,8 (w świetle oprawy)
Król przedstawiony w półpostaci, w ozdobnej zbroi i płaszczu gronostajowym, z lewą ręką z berłem
wspartą na jabłku. W tle kawaleria tocząca bitwę pod murami miasta. Poniżej przedstawienia nieukończona tablica z napisem: „Uladislau, Polonorum Rex.”. Autorem portretu jest Romeyn de Hooghe
(1645-1708), malarz i grafik holenderski. Stan dobry, oprawiony w ramę 32,0 x 24,0 cm.
Lit.: Władysław IV w grafice XVII i XVIII wieku. Katalog wystawy, Malbork 1987, s. 23, poz. 60, il.

225. Zakrzewski Ignacy Wyssogota (1745-1802), polityk, poseł na Sejm Czteroletni,
pierwszy prezydent Warszawy, pierwszy prezydent Najwyższej Rady Narodowej
1794 r. Lit. C. A. Simon. 1829 r.
400,Litografia; 31,0 x 23,0 (w świetle oprawy)
Popiersie Zakrzewskiego, poniżej podpis oraz adres wydawniczy. Litografia odbita w zakładzie Karola
Antoniego Simona, z teki „Zbiór wizerunków wsławionych w ostatnich czasach Polaków”. Stan dobry,
oprawiona w ramę 49,5 x 38,5 cm.
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223. J. Falck. Jerzy Tyszkiewicz. Połowa XVII w.
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224. R. de Hooghe. Król Władysław IV.

226. Zamoyski Jan (1542-1605), kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny,
polityczny doradca Stefana Batorego, założyciel Zamościa i Akademii Zamojskiej.
XVI/XVII w.
400,Miedzioryt; 17,7 x 14,1 (przycięty do odcisku płyty)
Zamoyski ukazany z regimentem w lewej ręce, w zbroi, w półpostaci profilem w lewo, w owalnej ramie
z napisem: „Iohannes de Zamoscio Cancellarius et Summus Dux Exercituu Regni Poloniae”. Rycina
sygnowana monogramem na płycie „HV”; powtarza kompozycję wydaną (i zapewne rytowaną) ok.
1600 r. przez Dominicusa Custosa (po 1550-1612), który wykonał także jeden z najwcześniejszych
całopostaciowych wizerunków kanclerza. Po konserwacji, stan dobry.
Lit.: Katalog portretów, t. V, s. 210, poz. 6216 (inne wypełnienie płycin).
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– Apoteoza rządów Marii Medycejskiej –
227. [Peter Paul Rubens] – La Gallerie du Palais du Luxembourg peinte par Rubens,
dessinée par les S. de Nattier, et gravée par les plus Illustres Graveurs du Temp,
dediée au Roy... Paris (Paryż) 1710, chez le Sr Duchange Graveur du Roy,
k. [2], tabl. ryc. 25 (w tym 3 rozkładane, miedzioryty), imperial folio, opr. płsk
z szyldzikami i złoc.
14 500,Album rycin powstałych według jednego z najważniejszych dzieł sztuki barokowej – serii obrazów Petera Paula Rubensa p.t. „Historia Marii Medycejskiej”. Królowa Francji Maria Medycejska (1575-1642),
żona Henryka IV, w 1622 r. zamówiła cykl obrazów mających ozdobić Pałac Luksemburski w Paryżu,
a zarazem stanowić apoteozę jej rządów (sprawowanych po śmierci męża, aż do wstąpienia na tron
Ludwika XIII). Rubens (1577-1640), jeden z najwybitniejszych malarzy epoki baroku, w latach 16231625 namalował cykl 24 płócien (planowany cykl poświęcony Henrykowi IV nigdy nie powstał). Od
1802 r. obrazy stanowią ozdobę muzeum w Luwrze. Album w formacie imperial folio zawiera portret
Rubensa oraz graficzne przedstawienia wszystkich 24 obrazów (w tym 3 rozkładane ryciny). Według
szkiców braci Nattier: Jean-Marca (1685-1766) oraz Jean Baptiste’a (1678-1726) rytowali najwięksi
ówcześnie graficy (m.in. Jean Audran (1667-1756), Edelinck, Gaspard Duchange (1662-1757), Bernard
Picart (1673-1733). Karta tytułowa oraz karta z wprowadzeniem także rytowane. Z kolekcji Tomasza
Maczugi (1946-2013), znawcy dawnej grafiki, bibliofila (pieczątka). Grzbiet 7-polowy, z delikatnymi
złoceniami i tytułem na dwóch szyldzikach. Niewielkie, charakterystyczne zabrudzenia pap. (miejscami
blady ślad zalania), blok lekko poluzowany (miejscami wzmocniony), otarcia oprawy, drobne ubytki
grzbietu (szyldzików). Mocne odbitki na grubym papierze, wspaniałe grafiki oddające wiernie mistrzostwo pędzla Rubensa.
(Patrz tablica XVII)

228. [Album arystokratki i kolekcjonerki] – Zbiór rycin „Recueil des Paysages de
fantaisie et des Vues ou des Paysages réels...” B.m., b.r. (przed 1827 r.), k. [54],
20,0 x 33,0 cm, opr. z epoki płsk.
7500,Sztuczny album hrabianki Henryki z Bąkowskich Romanowej Karnickiej (1799-1860), córki Jana
Wincentego i Kunegundy z Komorowskich, znanej kolekcjonerki muzykaliów (jej kolekcja albumów
muzycznych znajduje się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy). Na pierwszej
karcie, w sztychowanej ramce, odręcznie wpisany przez właścicielkę albumu tytuł (tu informacja o 68
planszach), podpisany panieńskim nazwiskiem kolekcjonerki: „Henrietta Bąkowska” (w 1827 r. wyszła
za mąż). Zbiór dawnej grafiki (miedzioryty i akwaforty), różnych autorów, głównie z II połowy XVIII w.,
różnych wymiarów (od ok. 18,0 x 28,0 cm do 5,0 x 9,0 cm; na 9 kartach naklejone po 4 grafiki, prace
częściowo przycięte i naklejone na karty albumu, inne wszyte). Wśród tematów głównie fantastyczne,
malownicze pejzaże oraz widoki (m.in. seria poświęcona Rzymowi, panorama Lyonu, San Domingo, twierdza Peterwardein nad Dunajem), a także typowe dla rokoka sceny rodzajowe i pasterskie.
Prace różnych autorów, częściowo pogrupowane wg nazwisk; wśród grafików m.in. Johann Balzer
(1738-1799), czeski rytownik, rysownik i wydawca, pracujący w Pradze (wg obrazów czeskiego malarza Norberta Grunda (1717-1767); Johann Georg Hertel z Augsburga; Gottlieb Friedrich Riedel
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227. P.P. Rubens. Galeria Marii Medycejskiej. 1710.

228. Album rycin Henrietty z Bąkowskich Karnickiej. Przed 1827.

(1724-1784), grafik i malarz na porcelanie w Miśni oraz prace z wydawnictwa Jeremiasza Wolﬀa. Kilka
prac kolorowanych ręcznie; na odwrocie niektórych kart notatki piórem i ołówkiem z epoki (w tym
m.in. o szczepieniu jabłoni). Na przedniej wyklejce dedykacja z epoki. Kilka kart luzem, naderwania
krawędzi, zabrudzenia, ślady zalania początkowych kart, otarcia i uszkodzenia oprawy (na grzbiecie
pozostałości starych nalepek bibliotecznych).

229. Baciarelli Marcello (1731-1818) według – Św. Karol Boromeusz i św. Barbara
przed św. Rodziną. 1755 r.
900,Akwaforta, miedzioryt; 47,1 x 46,8 (pl. 58,0 x 54,0)
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230. L. Boilly. Zazdrość. 1824.

233. J. Falck. Cyklopi. 1655-1660.

Rycina sygnowana na płycie, pod kompozycją. Rytował Etienne Fessard (1714-1777), jeden z najbardziej znanych francuskich rytowników reprodukcyjnych XVIII w. Rysunek przygotowany do sztychu
według obrazu Ippolita Scarselli (1550-1620) sporządził Marcello Baciarelli, wybitny malarz działający
od 1750 r. na dworze Augusta III, pó niej w Warszawie u Stanisława Augusta. Pod ryciną herb własny
elektorów saskich. Rycina ze znanego i cenionego wydawnictwa „Galerie de Dresden”, prezentującego
dzieła malarskie z kolekcji Augusta II i Augusta III. Stan bardzo dobry.

230. Boilly Louis (1768-1845) – „L’Envie” (Zazdrość). 1824 r.

700,-

Litografia barwna; 30,0 x 23,0 (w świetle oprawy)
Sygnowana na kamieniu: „L. Boilly”; „I. lith. de Delpech” (François-Sérephin Delpech (1778-1825),
litograf francuski). Rycina z cyklu „Recueil de Grimaces”, wydawanego w latach 1823-1828, ukazującego w satyryczny sposób różne grupy francuskiego społeczeństwa. Cykl ten był bardzo popularny
i przyniósł sławę jej autorowi – Louisowi Boilly (1768-1845), francuskiemu malarzowi i grafikowi pracującemu w Paryżu, gdzie wielokrotnie z powodzeniem wystawiał swoje dzieła. Stan dobry, mocne
kolory. Oprawiona w ramę 47,0 x 37,0 cm. Dekoracyjne, patrz poz. następna.
Lit.: I. Żak, Grafika francuska XVI-XIX w. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, s. 57,
poz. 129

231. Boilly Louis (1768-1845) – „L’Orgueil” (Pycha). 1824 r.

700,-

Litografia barwna; 29,0 x 23,0 (w świetle oprawy)
Sygnowana na kamieniu: „L. Boilly”; „I. lith. de Delpech” (François-Sérephin Delpech). Rycina z cyklu „Recueil de Grimaces”, wydawanego w latach 1823-1828, autorstwa Louisa Boilly (patrz poz.
poprzednia). Drobne plamki, poza tym stan dobry, mocne kolory. Oprawiona w ramę 47,0 x 37,0 cm.
Dekoracyjne.

232. Cort Cornelis (1533 – przed 1578) – „Flora. Chloris eram quae Flora vocor”.
1564 r.
400,Miedzioryt; 27,3 x 19,5 (przycięty do odcisku płyty)
Dekoracyjne przedstawienie Flory, rzymskiej bogini kwiatów i wiosny (poniżej cytat z Owidiusza, który
utożsamił ją z Chloris, jedną z nimf w mitologii greckiej). Sygnowane na płycie monogramem wiązanym
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„FF” – rysował Frans Floris (ok. 1519-1570), niderlandzki malarz, rysownik i rytownik. Rytował Cornelis Cort (1533-przed 1578), grafik holenderski, działający w Antwerpii i we Włoszech. Wydał słynny
wydawca antwerpski Hieronimus Cock, pochodzi z cyklu „Bogowie polni”. Na odwrocie ślady starej
oprawy, po konserwacji, stan dobry.
(Patrz tablica XVII)

233. Falck Jeremiasz (1610-1677) – „Cyklopi przygotowujący zbroję Achillesowi”.
1655-1660 r.
2500,Miedzioryt; 40,0 x 35,0 (pl. 49,5 x 39,5)
Sygnowany na płycie: „J. Falck Polonus sculp.” oraz „Migelangelo de Caravagio Inventor”. Dzieło
z amsterdamskiego okresu twórczości Jeremiasza Falcka, kiedy artysta kopiował obrazy z kolekcji
burmistrza Gerarda de Reynsta. Grafika powstała według dzieła wybitnego twórcy włoskiego baroku
Caravaggia (1573-1610). Ślad składania pośrodku (wzmocniony na odwrocie), drobne przedarcia
marginesu podklejone, plisy, równomierne brązowe plamki na marginesach. Grafika nieprzycięta,
z szerokimi marginesami.
Lit.: J. C. Block, Jeremias Falck. Sein Leben und seine Werke, Wien 1890, poz. 54

234. Galle Cornelis (1576-1650) – „Zbawiciel wam się narodził...”. Połowa
XVII w.
600,Miedzioryt; 29,6 x 21,5 (30,2 x 22,8)
Anioł zwiastujący pasterzom dobrą nowinę o narodzinach Chrystusa, poniżej werset z Ewangelii św.
ukasza. Rycina sygnowana na płycie: „C. Galle” – Cornelis Galle, rytownik działający w Antwerpii i we
Włoszech. Po konserwacji (przedarcia fachowo podklejone, zdublowany na bibułce), dolny margines
przycięty (widoczne zapiski piórem starą ręką). Efektowny przykład wysokiej klasy grafiki doby baroku.
(Patrz tablica XVII)

235. Goya y Lucientes Francisco de (1746-1828) – „Contra el bien general” (Przeciwko dobru publicznemu). 1810-1820 r. (wydana po 1892 r.).
1200,Akwaforta, akwatinta; 14,8 x 18,8 (pl. 25,5 x 32,5)
Rycina nr 71 z serii „Los Desastres de la Guerra” („Okropności wojny”). Francisco Goya – hiszpański
malarz, grafik, jeden z największych artystów europejskich. Drugi wielki cykl artysty p.t. „Okropności
wojny”, składający się z 80 akwafort, powstał w związku z wkroczeniem do Hiszpanii wojsk napoleońskich (1808-1814). Uznawany jest za najbardziej wstrząsający obraz wojny, która w jednakowym
stopniu wyzwala okrucieństwo i najgorsze instynkty tak u oprawców, jak i ofiar. Płyty ukrywane po
śmierci artysty przez syna, zostały zakupione w 1862 r. przez Akademię San Fernando w Madrycie,
która rok pó niej wydała cykl w nakładzie 500 egzemplarzy. Następne wydanie w ilości 100 egzemplarzy ukazało się w 1892 r. W zbiorach polskich ryciny z „Los Desastres del la Guerra” znajdują się
w Muzeum Narodowym w Krakowie i Bibliotece Uniwersyteckiej w odzi. Po konserwacji, uzupełniony
masą papierową prawy margines (poza kompozycją).
Lit.: E. Budzińska. Francisco Goya. Dzieło graficzne w zbiorach polskich. Katalog wystawy w Muzeum
Sztuki w odzi. 1987, s. 49, poz. 164.
(Patrz tablica XVI)

236. Kossak Juliusz (1824-1899) według – „Mohort przedstawia stadninę Xięciu
Józefowi Poniatowskiemu.”. Ryt. H. Redlich. 1870 r.
1800,Miedzioryt; 31,5 x 54,0 (pl. 48,0 x 67,0)
Książę Józef Poniatowski wraz z towarzystwem ogląda stadninę koni, na tle rozległego pejzażu. Autorem pierwowzoru malarskiego dzieła był Juliusz Kossak (1824-1899), który przygotował cykl akwarel ilustrujących powieść Wincentego Pola „Mohort. Rapsod rycerski”. Rycinę wykonał Henryk
Redlich (1840-1884) – bardzo popularny ówcześnie grafik reprodukcyjny. Oferowana praca stanowiła
premię dla członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Poniżej przedstawienia
sygnatury, tytuł oraz adres wydawniczy. Na odwrocie pieczątka „Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego”.
Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Świeykowski, Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1905, s. 74, 374, 484
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236. H. Redlich. Mohort przedstawia stadninę księciu Józefowi Poniatowskiemu. 1870.

237. F. Kostrzewski. Odpust na wsi. 1867. Litografia W. Walkiewicza.

237. Kostrzewski Franciszek (1826-1911) według – „Odpust na wsi”. 1867 r. 4800,Litografia; 42,0 x 62,0 (50,5 x 66,0 w świetle oprawy)
Grafika powstała według obrazu Franciszka Kostrzewskiego, malarza, rysownika, ilustratora i karykaturzysty, związanego z warszawskim środowiskiem artystycznym (namalowany w 1866 r., obecnie
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie). Litografował Władysław Walkiewicz (1833-1900),
warszawski litograf, rysownik i ilustrator, współpracownik wielu zakładów litograficznych, w tym pracu-

GRAFIKA ARTYSTYCZNA. ILUSTRATORZY

101

241. T. Kunichika. Aktorzy teatru kabuki. 1887.
jący m.in. dla Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (oferowana rycina stanowiła
premię za 1867 r.). Stan dobry, oprawiona w ramę.

238. Norblin Jan Piotr (1745-1830) według – „Dzieci żydowskie. Enfants Juifs.”
1818 r.
600,Akwaforta, akwatinta, kolorowana akwarelą; 25,8 x 16,5 (pl. 36,5 x 27,3)
Grafika pochodzi z teki „Zbiór rozmaitych strojów polskich”, najważniejszego i najbardziej znanego
dzieła Jana Piotra Norblina (1745-1830), artysty francuskiego, przez 30 lat pracującego w Polsce.
Norblin, znakomity obserwator, tworzył m.in. liczne szkice o tematyce rodzajowej, w doskonały sposób dokumentując życie w Polsce końca XVIII w. W latach 1804-1817 opracował zespół około 100
akwarel, poświęconych strojom polskim. Wybranych 50 rysunków wykonał w technikach graficznych
Philibert-Louis Debucourt (1755-1822), wybitny francuski malarz i grafik, członek Akademii paryskiej. Teka ta ukazywała się w zeszytach w Paryżu od 1818 r. Była wysoko ceniona już przez współczesnych za wartość kostiumologiczną i obyczajową. Stan dobry. Patrz poz. następna oraz teka
poz. 304.

239. Norblin Jan Piotr (1745-1830) – „Stróże nocni. Gardiens de nuit”. 1818 r.

600,-

Akwaforta, akwatinta, kolorowana akwarelą; 25,8 x 16,7 (pl. 35,5 x 27,0)
Poniżej przedstawienia dwóch mężczyzn – z kołatką i lampą, tytuł po polsku i francusku oraz sygnatury
– według rysunku Jana Piotra Norblina rytował Philibert-Louis Debucourt (patrz poz. poprzednia).
Drobne zabrudzenia szerokich marginesów, poza tym stan dobry.

– Drzeworyty japońskie –
240. Kunichika Toyohara (1835-1900) – Aktorzy teatru kabuki (tryptyk). 1887 r. 1800,Drzeworyt barwny; 35,5 x 72,5 (cała plansza)
Grafika sygnowana po japońsku. Dzieło mistrza drzeworytu Toyohary Kunichika, ucznia Utagawy
Kunisady, działającego w Tokio. Bardzo popularny w Japonii II połowy XIX w., uznanie zyskał głównie
dzięki pracom poświęconym aktorom tradycyjnego teatru japońskiego – kabuki. Artysta dokumentował
także zmiany zachodzące w społeczeństwie pod wpływem otwarcia na kulturę zachodnią, portretował
piękne kobiety, tworzył sceny rodzajowe i pejzaże. Praca wydana przez Fukudę Kumajiro, przedstawia Ichikawę Onimaru jako Ukishimę Utanosukę, Nakamurę Tsurumatsu jako Hitomoji, Arashi Minshi
jako żona Osuma, Matsuo Ennsuke jako Mayagatake, Nakamura Tokizu jako Akashigata, Nakamura
Jusaburo jako Hikima Shinzaemon. Mocne, dekoracyjne kolory. Drobne zabrudzenia prawej grafiki,
poza tym stan dobry.
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241. Kunichika Toyohara (1835-1900) – Aktorzy teatru kabuki (tryptyk). 1887 r. 1800,Drzeworyt barwny; 35,7 x 72,5 (cała plansza)
Grafika sygnowana po japońsku, dzieło mistrza drzeworytu Toyohary Kunichika (patrz poz. poprzednia).
Praca wydana przez Fukudę Kumajiro, przedstawia: Nakamura Jusaburo jako Sasagani-gozen, Arashi
Kanjuro III jako Okojoucho, Arashi Minshi jako księżniczka Kiku, Onoe Kozo jako Yakko no Yakuhei.
Mocne, dekoracyjne kolory. Stan dobry.

WIEK XX
242. Chagall Marc (1887-1985) – Balet. 1969 r.

900,-

Litografia barwna; 35,2 x 25,4 (cała plansza)
Pochodzi z wydawnictwa „Marc Chagall. Drawings and watercolors for The Ballet”, opublikowanego
w 1969 r. Marc Chagall, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris, a jednocześnie jeden
z najoryginalniejszych artystów, budujących własny, odrealniony świat, silnie związany z tradycyjną
kulturą żydowską. Stan dobry.

243. Chrostowski Stanisław Ostoja (1900-1947) – „Zraniony jeleń”. 1930 r.

200,-

Drzeworyt; 10,0 x 12,0 (pl. 14,0 x 16,0)
Sygnowany ołówkiem: „St. O. Chrostowski”. Jedna z najbardziej znanych prac w dorobku Stanisława
Ostoi Chrostowskiego, wybitnego grafika okresu międzywojennego, ucznia W. Skoczylasa i E. Bartłomiejczyka, pó niej kierownika Katedry Grafiki warszawskiej ASP. Za pracę „Zraniony jeleń” artysta otrzymał najwyższą nagrodę na wystawie w Art Institute w Chicago w 1930 r. Papier pożółkły, stan dobry.
Lit.: A. Pietrzak, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Biblioteka Narodowa 2007, s. 48, poz. 30,
il. s. 111

244. Cieślewicz Roman (1930-1996) – Postać (odcisk).

1200,-

Serigrafia na welinie z Rives; 64,0 x 49,0 cm
Sygnowana ołówkiem: „R. Cieślewicz”; „36/100”. Roman Cieślewicz, jeden z najważniejszych polskich grafików II połowy XX w. oraz jeden z głównych twórców polskiej szkoły plakatu. Po ukończeniu
Akademii krakowskiej pracował w Warszawie, a od 1963 r. mieszkał i tworzył we Francji, zyskując
międzynarodową sławę. Zajmował się także grafiką prasową, typografią, fotografią, fotomontażem.
Stan bardzo dobry.

245. Gielniak Józef (1932-1971) – „Sanatorium VI (Improwizacja V)”. 1959 r.

3500,-

Linoryt na bibułce; 20,0 x 26,0 (pl. 47,0 x 47,0)
Sygnowany długopisem: „Sanatorium VI (improwizacja V); „linoryt 1959 r. (épreuve d’artiste)”; „Józef
Gielniak”. Józef Gielniak – grafik, wykształcony we Wrocławiu pod kierunkiem prof. S. Dawskiego.
Wykonał zaledwie 68 prac, a jego pierwsze liczące się grafiki powstały dopiero około 1958-1959 r.
(I nagroda na Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki Artystycznej i Rysunku w 1959 r.). Wielka biegłość
warsztatowa i szczególny klimat prac czynią go jednym z największych polskich grafików 2 poł.
XX w. Drobne plamki, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: J. Jakimowicz. Józef Gielniak. Warszawa 1982, poz. 7, il. I
(Patrz tablica XVIII)

246. Gielniak Józef (1932-1972) – „Z okna sanatorium”. 1960 r.

4000,-

Linoryt na bibułce; 23,6 x 29,5 ( pl. 46,0 x 48,0)
Sygnowany ołówkiem: „Z okna sanatorium”; „linoryt 60 r.”; „Józef Gielniak”. Z listu Gielniaka do
Stanisława Dawskiego, 15.04.1960 r.: „Linoryt, nad którym obecnie pracuję, „Z okna sanatorium”,
będzie całkowicie szary; cała treść będzie wpisana w fakturę (cała płaszczyzna jednakowo „ważna”),
ale martwię się, czy to wypadnie nie tak, jak sobie wyobrażam, bo to „wgryzanie się” w tworzywo jest
tak nieefektowne ! i tyle miesięcy pochłania”. Stan bardzo dobry.
Lit.: I. Jakimowicz, Józef Gielniak, Warszawa 1982, poz. 10, il.
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242. M. Chagall. Balet. 1969.

244. R. Cieślewicz. Postać. XX w.

246. J. Gielniak. Z okna sanatorium. 1960.
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248. H. Hayden. Martwa natura. 1968.

247. Goldberg Chaim (1917-2004) – Żydowskie miasteczko (Skrzypek na
dachu).
4000,Miedzioryt; 70,0 x 44,5 (74,0 x 48,0 w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem: „Chaim Goldberg 3/5” oraz na płycie; poniżej informacja w języku angielskim,
że grafika wykonana według obrazu Goldberga z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (odbitka
z płyty skasowanej pó niej przez artystę). Chaim Goldberg, polski malarz, rze biarz i grafik pochodzenia
żydowskiego, urodził się i wychował w Kazimierzu Dolnym, do którego wracał w swej twórczości
do końca życia. W latach 30. studiował w Akademii Krakowskiej, następnie po wojnie kontynuował
naukę w Paryżu. Od 1955 r. zamieszkał w Izraelu, w 1967 r. osiadł w Stanach Zjednoczonych. Twórczość Goldberga, powracająca do nieistniejącego świata sztetli, przyniosła mu dużą popularność,
a jego prace znajdują się dziś w czołowych światowych muzeach. Stan bardzo dobry, oprawiona
w ramę.
(Patrz tablica XVIII)

248. Hayden Henryk (1883-1970) – Martwa natura. 1968 r.

900,-

Litografia barwna; 39,0 x 50,0 (pl. 49,0 x 66,0)
Sygnowana ołówkiem: „Hayden 1968”; „78/150”. Henryk Hayden – artysta urodzony w Warszawie,
gdzie od 1902 r. studiował w SSP, od 1907 r. mieszkał we Francji. Uczestniczył aktywnie w paryskim
życiu artystycznym, wiele wystawiał. Początkowo reprezentował nurt kubistycznej awangardy, pó niej
zbliżył się do stylizatorskiego realizmu. Stan bardzo dobry.

249. Jabłczyński Feliks (1865-1928) – „Kolumna Zygmunta”. Ok. 1915 r.

1400,-

Ceratoryt; 33,0 x 19,5 (34,5 x 20,0 w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem: „F. Jabłczyński” oraz „Kolumna Zygmunta”. Feliks Jabłczyński był jednym
z najciekawszych polskich artystów; grafiką zaczął się zajmować od ok. 1907 r. dzięki przyja ni
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z J. Pankiewiczem. Przeprowadzał liczne eksperymenty technologiczne, opracowując własne techniki,
z których najbardziej charakterystyczną jest ceratoryt. Zamiast zakazanej przez zaborcę prasy specjalistycznej do powielania grafik używał wyżymaczki. Stan dobry, oprawiony w ramę.
(Patrz tablica XIX)

250. Konarska-Słonimska Janina (1902-1975) – Kobieta z dzbanem. 1924 r. 3000,Litografia barwna; 32,0 x 24,0 (pl. 40,0 x 29,0)
Sygnowana ołówkiem: „J. Konarska” oraz „1924”. Janina Konarska-Słonimska, żona poety Antoniego Słonimskiego, uczennica Władysława Skoczylasa, współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia
Polskich Artystów Grafików „Ryt”. W okresie międzywojennym tworzyła przede wszystkim barwne
drzeworyty, w których osiągnęła doskonałość. W 1925 r. otrzymała Grand Prix na Światowej Wystawie
Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, w 1937 r. ponownie Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki
i Techniki. Po wojnie zajęła się przede wszystkim ilustracją książkową. Po konserwacji, stan dobry.
Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XIX)

251. Kulisiewicz Tadeusz (1899-1988) – Gazda. 1927 r.

1500,-

Drzeworyt; 20,4 x 13,8 (pl. 27,0 x 18,7)
Sygnowany ołówkiem: „Kulisiewicz”. Na dolnym marginesie dedykacja ołówkiem: „Szanownemu
Panu Stanisławowi Ciechomskiemu – z szczerym uściskiem dłoni – Kulisiewicz 13.I.38”. Tadeusz
Kulisiewicz uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich grafików okresu międzywojennego.
Drzeworytnik, uczeń Skoczylasa, malarz, rysownik, profesor ASP w Warszawie. Należał do ZPAG oraz
Rytu, wiele wystawiał, otrzymując liczne nagrody. Większość dorobku artysty spłonęła podczas Powstania Warszawskiego. Po 1945 r. Kulisiewicz poświęcił się prawie wyłącznie rysunkowi. Stan dobry.

252. Mehoﬀer Józef (1869-1946) – „Młodość i śmierć”. Po 1912 r.

1800,-

Sucha igła, akwaforta; 11,5 x 18,0 (pl. 21,4 x 30,2)
Sygnowana ołówkiem: „Józef Mehoﬀer”. Józef Mehoﬀer, malarz, grafik, witrażysta, uczeń Władysława
uszczkiewicza i Jana Matejki, członek założyciel Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli symbolizmu. Grafiką zainteresował się pod wpływem swego przyjaciela,
malarza krakowskiego Jana Stanisławskiego. Większość prac graficznych Mehoﬀera pochodzi z lat
1902-1912. Tematem jego prac były portrety, pejzaże (często symboliczne) oraz motywy z własnych
obrazów. Po konserwacji, stan dobry.
Lit.: SAP, t. V, s. 470; Józef Mehoﬀer. Katalog wystawy, Kraków 1964, poz. 443
(Patrz tablica XVI)

253. Mianowski Lucjan (1933-2009) – „Lustro”. 1975 r.

1200,-

Litografia barwna; 63,5 x 43,5 (pl. 74,0 x 49,0)
Sygnowana ołówkiem: „Lucjan Mianowski 75”; „Lustro”; „Epr. d’a”. Lucjan Mianowski – malarz i grafik,
absolwent krakowskiej ASP (uczeń Konrada Srzednickiego i Czesława Rzepińskiego), wykładowca
litografii w PWSSP w Poznaniu, laureat wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach. Stan bardzo dobry. Ze spuścizny po rodzinie artysty.
Lit.: Katalog wystawy „Lucjan Mianowski. Status artysty”. Galeria Arsenał, Poznań 2011, poz. 189

254. Mikulski Kazimierz (1918-1998) – Z cyklu „Przestrzeń”. 1988 r.

2500,-

Autorska kserografia kolorowana ecoliną; 30,7 x 24,1 (pl. 42,3 x 30,2)
Sygnowana tuszem: „K. Mikulski 88 1(3)”. Kazimierz Mikulski, malarz i scenograf krakowski, jeden
z czołowych przedstawicieli polskiego surrealizmu i malarstwa metaforycznego, członek Grupy Krakowskiej, współpracownik Tadeusza Kantora. Praca ofiarowana przez artystę 10 maja 1989 r. Felicji
i Bogdanowi Kędziorkom, znanym krakowskim kolekcjonerom grafiki (na odwrocie oprawy odręczny
opis pracy). Według informacji uzyskanych od obdarowanych artysta wykonał tylko jedną odbitkę.
Stan dobry, oprawiona w ramę 45,0 x 36,0 cm.

255. Mrożewski Stefan (1894-1975) – „Opactwo Cystersów w Jędrzejowie”.
1942 r.
1400,-
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253. L. Mianowski. Lustro. 1975.

254. K. Mikulski. Przestrzeń. 1988.

Drzeworyt na bibułce; 35,5 x 29,2 (pl. 39,0 x 43,0)
Sygnowany ołówkiem: „Stefan Mrożewski 1942” oraz „Opactwo Cystersów w Jędrzejowie/ str. północna”; monogramem na klocku (na tece niesionej przez postać w lewym dolnym rogu – autoportret
artysty). Praca powstała podczas II wojny światowej, kiedy Mrożewski mieszkał z rodziną w gościnnym
domu Ludwika Wiktora Kielbassa w Sudole. Często też odwiedzał zaprzyja nioną rodzinę Przypkowskich w Jędrzejowie, wtedy też powstało wiele widoków opactwa cystersów. Stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Pietrzak, Czarodziej rylca, s. 111, poz. 269, il. 143

256. Rassalski Stefan (1910-1972) – Kazimierz nad Wisłą. Lata 30. XX w.

1300,-

Drzeworyt; 28,5 x 29,0 (pl. 36,0 x 34,0)
Sygnowany ołówkiem: „Rassalski” oraz monogramem na klocku. Stefan Rassalski – grafik, malarz,
publicysta i krytyk sztuki. Drzeworyt zaczął uprawiać w 1932 r., jeszcze podczas studiów w Lublinie.
Z tego wczesnego okresu pochodzi oferowana praca, kiedy to artysta znajdował się pod silnym wpływem twórczości Kulisiewicza i Skoczylasa. Efektowna kompozycja, ukazująca charakterystyczne dla
Kazimierza domy, Górę Trzech Krzyży, ruiny zamku i kościoły. Po konserwacji, przedarcia podklejone
(nieznacznie zachodzące na kompozycję).
Lit.: M. Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, Wrocław 1971, s. 219

257. Rassalski Stefan (1910-1972) – „Miasteczko” (Kazimierz nad Wisłą).
1959 r. (?)
900,Drzeworyt; 28,5 x 28,5 (pl. 30,5 x 29,5)
Sygnowany ołówkiem: „Rassalski” oraz data (1959 r.?). Widok kazimierskiego rynku, z charakterystyczną studnią, w oddali fara, wzgórze z ruinami zamku. Grafika naklejona na karton starej oprawy.

258. Sawka Jan (1946-2012) – „Chapter 3”. 1986 r.

1100,-

Akwaforta, sucha igła, kolorowana ręcznie akwarelą; 47,8 x 33,0 (pl. 54,0 x 38,0)
Sygnowana ołówkiem: „Jan Sawka”; „A.P.” (Artist’s Proof). Projekt strony do książki „A Book of Fiction”.
Jan Sawka, grafik, rysownik, malarz, wykształcony we Wrocławiu i Warszawie, od 1976 r. na emigracji,
początkowo w Paryżu, następnie w USA, autor wielu plakatów oraz ilustracji. Stan bardzo dobry.
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255. St. Mrożewski. Opactwo Cystersów w Jędrzejowie. 1942.

257. St. Rassalski. Kazimierz nad Wisłą. 1959.

107

108

GRAFIKA ARTYSTYCZNA. ILUSTRATORZY

258. J. Sawka. Chapter 3. 1986.

259. F. Siedlecki. Rysunek i grafika. 1904.

259. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – Głowa kobiety w kapeluszu – portret pani
H.Z. („Studyum”). Grafika oraz studium rysunkowe. Ok. 1904 r.
800,Miękki werniks, akwatinta; 19,5 x 13,5 (21,0 x 15,5) oraz rysunek (ołówek, papier); 31,5 x 28,0 cm
Grafika sygnowana ołówkiem: „Fr. Siedlecki” oraz na płycie monogramem wiązanym „FS”. Rysunek
sygnowany ołówkiem: „F. Siedlecki”. Grafika w starej oprawie, na odwrocie wypełniana odręcznie
nalepka wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w 1913 r. Stan grafiki dobry.
Drobne zabrudzenia i uszkodzenia papieru rysunku (bez szkody dla pracy), poza tym stan dobry.
Bardzo rzadkie. Patrz poz. 290-292 (akwarele), 213.
Lit: Grafika Franciszka Siedleckiego w Zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, s. 74, poz. 44, il.

260. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – Portret żony artysty, Jadwigi (Wigi).
Ok. 1905 r.
800,Akwatinta, akwaforta; 22,5 x 18,0 (pl. 39,5 x 29,0)
Sygnowana ołówkiem: „Fr. Siedlecki”. Portret żony artysty, Jadwigi (Wigi) z Markowskich (zm. 1950),
malarki wykształconej we Francji, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, gorącej
propagatorki myśli Steinera w Polsce. Siedlecki portretował ją kilkakrotnie, a jej twarz stała się pierwowzorem dla kilku postaci z innych dzieł. Stan dobry.
Lit: Grafika Franciszka Siedleckiego w Zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, s. 75, poz. 49, il.
(Patrz tablica XVIII)

261. Skoczylas Władysław (1883-1934) – „Dziewczyna na łące”. 1913 r.

4800,-

Drzeworyt barwny; 27,0 x 40,0 (pl. 32,0 x 45,5)
Sygnowany ołówkiem: „Władysław Skoczylas 1913”. Jeden z najwcześniejszych drzeworytów
Skoczylasa (a być może najwcześniejszy – jak pisze M. Sitkowska: „jedyny drzeworyt Skoczylasa
odnotowany w katalogu Wildera w 1913 r.; nr 4 w katalogu wystawy pośmiertnej w 1934 r.). Praca
Władysława Skoczylasa, grafika, malarza, rze biarza i pedagoga, jednego z najwybitniejszych drzeworytników polskich, pochodząca z 1913 r., kiedy artysta opuścił Zakopane i kształcił się w Paryżu
i Lipsku (tamże przez pół roku studiował techniki graficzne, w tym drzeworyt). Po fachowej konserwacji
(ubytki pap. uzupełnione). Bardzo rzadkie.
Lit.: M. Sitkowska, Władysław Skoczylas, Warszawa 2015, poz. 7, s. 211, ilustr.
(Patrz tablica XX)
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264. St. Suberlak. Grzybobranie. 1957.

262. Skoczylas Władysław (1883-1934) – „Powstańcy z Chochołowa”. 1922 r.

1600,-

Drzeworyt; 15,5 x 25,0 (pl. 26,0 x 34,0)
Sygnowany ołówkiem: „Wł. Skoczylas”. Praca Władysława Skoczylasa, mieszkającego przez wiele
lat w Zakopanem, gdzie zetknął się z folklorem góralskim. Grafika ukazuje epizod z powstania chochołowskiego (insurekcji pod Tatrami), które miało miejsce w lutym 1846 r. Stan dobry.
Lit.: M. Sitkowska, Władysław Skoczylas, Warszawa 2015, s. 221, poz. 49, il.

263. Stankiewicz Zofia (1862-1955) – Ulica Jezuicka na Starym Mieście
w Warszawie.
400,Akwaforta, akwatinta; 12,0 x 9,0 (pl. 16,5 x 14,5)
Sygnowana ołówkiem: „Zofia Stankiewicz”. Zofia Stankiewicz – malarka i graficzka, jedna z najciekawszych polskich artystek początku XX w. Wykształcenie artystyczne zdobywała w Charkowie,
Warszawie (u W. Gersona) oraz w Paryżu. Jej malarski dorobek spłonął niemal całkowicie w 1939 r.
w pracowni artystki, obecnie znana jest głównie jako graficzka. Tworzyła przede wszystkim w technikach metalowych – jej ulubioną była akwatinta. Przedstawiała zabytki starej architektury, głównie
ukochanej Warszawy. Stan dobry.

264. Suberlak Stefan (1928-1994) – „Grzybobranie”. 1957 r. (?)

800,-

Litografia; 49,0 x 66,0 (cała plansza)
Sygnowana piórem: „litografia „Grzybobranie”; „St. Suberlak 1957 rok” (data nieco zatarta). Stefan
Suberlak ukończył studia w katowickiej filii ASP w Krakowie. Uprawiał malarstwo, grafikę artystyczną
i ilustracyjną. Wielokrotnie wystawiał w kraju i zagranicą, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia.
Warsztatowe zabrudzenia, grafika zamontowana na planszy pap., stan dobry.

265. Wojnarski Jan (1879-1937) – Pieta (Opłakiwanie). 1914 r.
Miedzioryt; 27,5 x 34,5 (29,0 x 35,5 w świetle oprawy)

2200,-
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265. J. Wojnarski. Pieta. 1914.
Sygnowany ołówkiem: „J. Wojnarski” oraz na płycie „JJW 1914”. Jan Wojnarski, grafik krakowski,
uczeń Stanisławskiego, Wyczółkowskiego i Pankiewicza, w latach 1927-1937 profesor na Wydziale
Grafiki. Podczas podróży do Włoch w latach 1904-1905 oraz 1907, zafascynowany sztuką renesansu, sporządził liczne szkice z wielkich mistrzów. W oferowanej pracy widać atmosferę dzieł Andrei
Mantegna. Stan dobry, oprawiona w ramę.
Lit.: I. Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000, s. 198, 263, ilustr.

266. Wyczółkowski Leon (1852-1936) – Kościół Mariacki w Krakowie od strony
absydy. 1924 r.
4800,Litografia; 30,5 x 38,0 (pl. 32,5 x 40,0)
Sygnowana ołówkiem: „L. Wyczół1924” oraz „Kreda”. Praca jednego z najwybitniejszych polskich
grafików i malarzy, profesora ASP w Krakowie i Warszawie, pochodząca z pó niejszego okresu jego
twórczości. Malowniczy widok krakowskiego Kościoła Mariackiego na tle szerokiej panoramy miasta
– jeden z ulubionych motywów mistrza. Nieznaczne zabrudzenie górnego marginesu, stan dobry.
Lit.: D. Muszanka, Litografia Leona Wyczółkowskiego, Wrocław 1958, s. 61
(Patrz tablica XIX)

267. Zak Eugeniusz (1884-1926) – Mężczyzna z kwiatkiem. 1929 r.

900,-

Miękki werniks; 15,0 x 8,0 (23,0 x 17,0 w świetle oprawy)
Grafika Eugeniusza Zaka, malarza i rysownika żydowskiego pochodzenia, reprezentanta École de
Paris, niezwykle obecnie cenionego, którego prace malarskie osiągają najwyższe ceny. Zainspirowany
sztuką renesansu włoskiego malował sielankowe krajobrazy z niewielkimi figurkami ludzkimi, stworzył
własny typ postaci o giętkich sylwetkach i antykizujących profilach, żyjących w wyimaginowanym, tajemniczym świecie. Praca pochodzi z teki „La porte lourde”, wydanej w nakładzie 321 egz. w Paryżu
w 1929 r. przez Galerie Zak. Stan dobry, oprawiona w ramę 34,0 x 28,0 cm.
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267. E. Zak. Mężczyzna z kwiatkiem. 1929.

268. M. Żuławski. Mężczyzna z maską. 1929.

268. Żuławski Marek (1908-1985) – Bez tytułu (mężczyzna z maską). 1929 r. 600,Litografia; 28,0 x 22,5 (pl. 47,5 x 32,0)
Sygnowana ołówkiem: „Marek Żuławski 929 r.”. Na górnym marginesie krótki liścik artysty ołówkiem,
dotyczący dwóch przesłanych litografii („W końcu napewno (!) się oswoisz i będą Ci się podobały
tak, jak na to zasługują”). Marek Żuławski – malarz, rysownik, grafik, krytyk sztuki, ze znanej rodziny artystów (jego ojcem był pisarz Jerzy). Dzieciństwo spędził w Zakopanem, od 1926 r. studiował
w warszawskiej ASP (uczeń Karola Tichego i Felicjana Szczęsnego Kowarskiego). Od 1937 r. pracował
w Londynie, gdzie był jedną z najciekawszych osobowości polskiej emigracji. Drobne uszkodzenia
szerokich marginesów (na dolnym dopisek ołówkiem „Autolitografia”). Rzadkie – bardzo wczesna,
studencka praca artysty.

269. Żuławski Marek (1908-1985) – Portret. 1929 r.

600,-

Litografia; 31,5 x 23,5 (pl. 42,5 x 33,0)
Sygnowana ołówkiem: „Marek Żuławski 929”. Marek Żuławski – malarz, rysownik, grafik, krytyk
sztuki, ze znanej rodziny artystów, jedna z najciekawszych osobowości polskiej emigracji w Londynie.
Drobne uszkodzenia szerokich marginesów, poza tym stan dobry. Rzadkie (patrz poz. poprzednia).
(Patrz tablica XX)

ILUSTRATORZY
270. Flisak Jerzy (1930-2008) – Karykatura Jana Kobuszewskiego.

400,-

Rysunek (tusz, ołówek, papier): 29,5 x 21,0 cm
Sygnowany charakterystycznym monogramem wiązanym: „JF”. Karykatura Jana Kobuszewskiego,
wybitnego aktora teatralnego, filmowego i kabaretowego (niezapomnianego m.in. dzięki rolom w Kabarecie Dudek). Jerzy Flisak, popularny ilustrator, autor plakatów i rysunków satyrycznych, wielokrotnie
wystawiany i nagradzany w kraju i zagranicą. Stan dobry.
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271. J. Flisak. Ilustracja. 1988. Akwarela.

276. J. Karwowska-Wnuczak. Akwarela.

271. Flisak Jerzy (1930-2008) – „Hubert i jego przyjaciel Kudłacz” (w jeżynach).
1988 r.
350,Tusz, akwarela; 18,0 x 21,0 cm
Ilustracja do książki Otfrieda Preusslera „Hubert i jego przyjaciel Kudłacz”, wydanej przez „Naszą
Księgarnię”. Na odwrocie stempel wydawnictwa oraz notatki edytorskie. Stan dobry.

272. Flisak Jerzy (1930-2008) – „Hubert i jego przyjaciel Kudłacz” (w łóżeczku).
1988 r.
350,Tusz, akwarela; 18,0 x 21,0 cm
Ilustracja do książki Otfrieda Preusslera „Hubert i jego przyjaciel Kudłacz”, wydanej przez „Naszą
Księgarnię”. Na odwrocie stempel wydawnictwa oraz notatki edytorskie. Stan dobry.

273. Karwowska-Wnuczak Julitta (ur. 1935) – „Kot Filemon”.

800,-

Tempera, płótno; 29,0 x 28,5 (w świetle oprawy)
Sygnowana: „J. Karwowska”. Julitta Karwowska-Wnuczak, ilustratorka i malarka, współpracowniczka
wydawnictwa „Nasza Księgarnia”. Największy rozgłos przyniosły artystce ilustracje do książeczek
o przygodach kotów: Filemona i Bonifacego (którzy byli także bohaterami niezapomnianych dobranocek
z lat 70.). Stan dobry, oprawiona w ramę 35,0 x 35,0 cm.

274. Karwowska-Wnuczak Julitta (ur. 1935) – „Ty czekaj mnie, dzieweczko cudna...”
(A. Asnyk). 1972 r.
350,Akwarela, gwasz na nylonie; dwie prace o wym. 16,0 x 12,5 oraz 15,5 x 11,5 cm
Projekt pocztówki autorstwa Julitty Karwowskiej-Wnuczak, ilustratorki i malarki. Ilustracja do wiersza
Adama Asnyka z serii wydanej w 1972 r. przez Biuro Wydawnicze „Ruch”; dołączono drukowaną
kartę pocztową. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry, oprawione w passe-partout (z notatkami
edytorskimi). Patrz poz. następne.

275. Karwowska-Wnuczak Julitta (ur. 1935) – „Kocham cię za to, że cię kochać
muszę...” (K. Tetmajer). 1972 r.
350,Akwarela, gwasz na nylonie; dwie prace o wym. 15,5 x 12,0 oraz 15,5 x 11,5 cm
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273. J. Karwowska-Wnuczak. Kot Filemon. Tempera.
Projekt pocztówki autorstwa Julitty Karwowskiej-Wnuczak, ilustratorki i malarki. Ilustracja do wiersza
Kazimierza Tetmajera z serii wydanej w 1972 r. przez Biuro Wydawnicze „Ruch”; dołączono drukowaną
kartę pocztową. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry, oprawione w passe-partout (z notatkami
edytorskimi). Patrz poz. następna.

276. Karwowska-Wnuczak Julitta (ur. 1935) – „W toń morza cudnie szafirową...”
(Z. Dębicki). 1972 r.
350,Akwarela, gwasz na nylonie; dwie prace o wym. 16,0 x 12,5 oraz 15,5 x 11,5 cm
Projekt pocztówki autorstwa Julitty Karwowskiej-Wnuczak, ilustratorki i malarki. Ilustracja do wiersza
Zdzisława Dębickiego z serii wydanej w 1972 r. przez Biuro Wydawnicze „Ruch”; dołączono drukowaną
kartę pocztową. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry, oprawione w passe-partout (z notatkami
edytorskimi). Patrz poz. poprzednie.

277. Mróz Daniel (1917-1993) – „Warszawa da się lubić!!!”. Lata 60. XX w.

3000,-

Rysunek (piórko, tusz, papier); 31,0 x 22,0 (pl. 36,0 x 25,0)
Rysunek satyryczny (Krakus w czułych objęciach warszawskiej Syrenki), zamieszczony w nr 20 tygodnika satyrycznego „Szpilki” (na odwrocie notatki edytorskie ołówkiem). Daniel Mróz, grafik, scenograf,
rysownik, członek Grupy Krakowskiej, wieloletni współpracownik tygodnika „Przekrój” (twórca jego
charakterystycznej szaty graficznej), wybitny ilustrator (m.in. książek Lema, Mrożka, Verne’a). Drobne
zabrudzenia marginesów, stan dobry.
(Patrz tablica XXI)

278. Szancer Jan Marcin (1902-1973) – Czarna Mańka i kapela warszawska (4 akwarele). Ok. 1958 r.
2800,Cztery rysunki (akwarela, gwasz, ołówek, tusz, papier); śr. o wym. 32,0 x 28,0 cm
Wszystkie cztery sygnowane ołówkiem charakterystycznym monogramem: „JMS”. Jan Marcin Szancer, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych ilustratorów książek, głównie dla dzieci i młodzieży.
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278. J. M. Szancer. Czarna Mańka. 1958.

280. J. M. Szancer. Kawaler i dama. Akwarela.

Był także grafikiem, rysownikiem, kostiumografem, profesorem warszawskiej ASP. W latach 1955-1961
artysta projektował kostiumy dla Polskiego Zespołu Tańca, działającego w Warszawie pod dyrekcją
Eugeniusza Paplińskiego. W skład zespołu wchodzi projekt kostiumu dla aktorki odgrywającej rolę
Czarnej Mańki – charakterystycznej dla warszawskiego folkloru postaci z tang apaszowskich i ballad,
obecnej w naszej kulturze od końca XIX w., spopularyzowanej m.in. przez Stanisława Grzesiuka
i Staśka Wielanka (powyżej rysunku notatka ołówkiem: „P. Nowak”). Na pozostałych trzech rysunkach
projekty kostiumów dla członków kapeli warszawskiej (wszystkie z notatkami ołówkiem i długopisem
co do realizacji oraz nazwiskami wykonawców). Na odwrocie stemple Polskiego Zespołu Tańca. Na
marginesie ślady dziurkowania, niewielkie zabrudzenia pap. oraz przebarwienia, poza tym stan dobry.

279. Szancer Jan Marcin (1902-1973) – Romeo i Julia (Scena balkonowa).

1800,-

Akwarela, tusz, papier; 25,0 x 17,5 (w świetle oprawy)
Sygnowana p.d. charakterystycznym monogramem wiązanym „jms”. Stan dobry, oprawiona w ramę
39,5 x 30,0 cm. Dekoracyjne i efektowne.
(Patrz tablica XXI)

280. Szancer Jan Marcin (1902-1973) – Kawaler i dama (Scena dworska z czasów
Wazów).
1800,Akwarela, tusz, papier; 24,5 x 17,0 (w świetle oprawy)
Sygnowana p.d. charakterystycznym monogramem wiązanym „jms”. Stan dobry, oprawiona w ramę
39,5 x 30,0 cm. Dekoracyjne i efektowne.
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281. Andriolli Michał Elwiro (1836-1893) – Śmierć Romea (ilustracja do „Romea i Julii”
W. Szekspira).1885 r.
9000,Akwarela, tusz, gwasz na papierze; 38,5 x 30,5 cm
Sygnowany: „Andriolli. 1885”. Śmierć Romea – ilustracja do sceny III z aktu V dramatu Williama
Szekspira „Romeo i Julia”. Jeden z 10 rysunków wykonanych na potrzeby luksusowej edycji tego
klasycznego dramatu, wydanej w 1885 r. w Paryżu (według oryginalnych kompozycji Andriollego
sporządzano drzeworytnicze ilustracje). Michał Elwiro Andriolli to jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich rysowników II połowy XIX w. Artysta po powrocie z zesłania za udział w powstaniu
styczniowym pracował w Warszawie, gdzie zyskał dużą popularność dzięki ilustracjom zamieszczanym
w licznych czasopismach oraz w luksusowych wydaniach, m.in. „Pana Tadeusza”. W 1883 r. udał się
do Paryża na zaproszenie prestiżowego wydawnictwa Firmin-Didot, jako następca słynnego Gustawa
Doré, gdzie sporządził ilustracje m.in. do „Romea i Julii”. W celu przygotowania szkiców rysunkowych
do dramatu odbył na koszt wydawcy podróż do Werony. Dzieło ostatecznie zdobiło 10 drzeworytów
wykonanych według jego rysunków. Stan dobry.
Lit.: H. Piątkowski, H. Dobrzycki, Andriolli w sztuce i życiu społecznym, Warszawa 1904, il. s. 118
(Patrz tablica XXI)

282. Baczyński Krzysztof Kamil (1921-1944) – Martwa natura z owocami. 19401943 r.
5000,Gwasz, akwarela, papier; 16,0 x 20,5 cm (w świetle oprawy)
Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, czołowy reprezentant pokolenia Kolumbów, najwybitniejszy twórca
czasów wojny. Dziś znany i ceniony za dzieła literackie, od wczesnej młodości zajmował się także
twórczością malarską. W czasie okupacji przez pewien czas uczęszczał do Miejskiej Szkoły Sztuk
Zdobniczych i Malarskich im. C. K. Norwida i właśnie z malarstwem i grafiką chciał łączyć swoją
zawodową przyszłość. Oferowana praca Baczyńskiego jest podarunkiem matki poety, Stefanii Baczyńskiej dla Zofii Radzikowskiej. Rodzina Radzikowskich – Zofia i Zbigniew (kapitan WP, ciężko ranny
podczas obrony Okęcia w 1939 r.) wraz z córkami Ewą i Anną – podczas wojny mieszkała w Aninie
pod Warszawą. Około 1943 r. Ewę (wówczas ok. 7-8 letnią) zaczęła uczyć w domu Stefania Baczyńska (1890-1953), nauczycielka i autorka podręczników pedagogicznych. Po śmierci poety Baczyńska
obdarowała zaprzyja nioną rodzinę m.in. oferowaną akwarelą (na odwrocie opis długopisem: „mal.
Krzysztof Baczyński – poeta / otrzymali od jego matki – Stefanii Baczyńskiej – Zofia i Zbigniew Radzikowscy w r. 1946” oraz „Malował Krzysztof Baczyński, poeta powstania warszawskiego w r. 1940-1943
mgr Z. Radzikowski”, fragment nieczytelny). Stan dobry, oprawiona w ramę 22,0 x 26,5 cm. Bardzo
rzadka i cenna pamiątka po poecie.
(Patrz tablica XXIII)

283. Berezowska Maja (1898-1978) – „Dama Pik”.

1800,-

Akwarela, tusz, papier; 26,0 x 18,0 cm (w świetle oprawy)
Sygnowana tuszem: „Maja”. Maja Berezowska była jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich rysowniczek i ilustratorek XX w. Wykształcona w Krakowie i Monachium,
już w okresie międzywojennym współpracowała z prasą, również zagraniczną, a także z teatrami
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284. M. Berezowska. Na działkach. Akwarela.

285. F. Hayder. Martwa natura. Olej.

286. F. Hayder. Akt. Akwarela. 1969.
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288. J. Matejko. Rysunek. 1867.

289. J. Mehoﬀer. Portret dziewczyny. Rysunek.

i kabaretami (m.in. projektowała kostiumy dla Hanki Ordonówny). Sławę przyniosły jej zwłaszcza
subtelne rysunki o tematyce erotycznej, ilustrujące wiele dzieł klasyki literackiej. Stan dobry, oprawiona w ramę.
(Patrz tablica XXI)

284. Berezowska Maja (1898-1978) – Na działkach.

1800,-

Rysunek (akwarela, tusz, papier); 39,5 x 29,0 cm (w świetle oprawy)
Sygnowany tuszem: „Maja”. Artystka była miłośniczką kwiatów, po II wojnie światowej aż do 1976 r.
uprawiała działkę na Starym Mokotowie w Warszawie (dziś Pracownicze Ogrody Działkowe przy
ul. Wołoskiej noszą imię Mai Berezowskiej). Stan dobry, oprawiona w ramę.

285. Hayder Fryderyk Antoni (1905-1990) – Martwa natura z kwiatami.

1800,-

Olej na tekturze; 54 x 44 cm
Sygnowany: „F. Hayder”. Fryderyk Hayder, malarz i rysownik, uczeń J. Mehoﬀera, X. Dunikowskiego
i J. Wojnarskiego, związany z Krakowem i Warszawą (gdzie podczas Powstania Warszawskiego spłonął
jego przedwojenny dorobek). Artysta zajmował się malarstwem monumentalnym, witrażownictwem,
ilustratorstwem, projektowaniem mebli i wnętrz, grafiką użytkową i artystyczną. Dekoracyjna praca
utrzymana w klimacie polskiego koloryzmu. Stan dobry, efektowna złocona rama. Patrz poz. następna.

286. Hayder Fryderyk Antoni (1905-1990) – Akt. 1969 r.

1200,-

Akwarela, papier; 48,0 x 68,0 (w świetle oprawy)
Sygnowana: „F. Hayder 69”. Praca z kubizującego okresu twórczości malarza (patrz poz. poprzednia).
Stan dobry, oprawiona w dekoracyjną, złoconą ramę.

287. Malinowski Adam (1829-1892) – Pejzaż – wieś polska. Lata 60. XIX w.

4800,-

Akwarela, gwasz; 38,5 x 48,5 (w świetle oprawy)
Sygnowana p.d.: „Adam Malinowski” (podpis widoczny w ultrafiolecie i podczerwieni – dołączone
zdjęcie sygnatury). Adam Malinowski, malarz i dekorator teatralny pochodzący z Lublina, od 1851 r.
pracował w Warszawie, gdzie był wieloletnim naczelnym dekoratorem Warszawskich Teatrów Rządowych (Wielkiego, Rozmaitości i Letniego). Malował także wysoko cenione pejzaże, najczęściej leśne
i wiejskie, chwalone za „niezrównane poczucie polskiej natury i polskiego nieba” (SAP, t. V,
s. 303-305). Stan dobry. Bardzo dekoracyjna praca, oprawiona w złoconą ramę.
(Patrz tablica XXII)

288. Matejko Jan (1838-1893) – Szkic postaci (mężczyzna w stroju polskim).
1867 r.
4000,-
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290. F. Siedlecki. Podszepty. Akwarele.

291. F. Siedlecki. Rycerze. Akwarele.

Ołówek, papier; 10,0 x 9,5 cm (w świetle oprawy)
Rysunek sygnowany ołówkiem poniżej kompozycji: monogram wiązany „JM” oraz data „1867” (?).
Praca z okresu, kiedy artysta zaczął odnosić sukcesy i zyskiwać międzynarodową sławę (w 1867 r.
wystawiał swoje dzieła w Paryżu i Wiedniu, zyskując złoty medal I klasy na Wystawie Powszechnej za
obraz „Reytan na sejmie warszawskim”, zakupiony przez cesarza Franciszka Józefa). Papier jednolicie
pożółkły, stan dobry. Rysunek oprawiony w głębokie passe-partout i ramę.

289. Mehoﬀer Józef (1869-1946) – Portret młodej dziewczyny.

1500,-

Rysunek (ołówek, papier); 14,0 x 20,0 cm
Sygnowany ołówkiem: „Józef Mehoﬀer” oraz dedykacja: „Marylce Siedleckiej” – być może Maria
z Szumowskich Siedlecka (1879-1943), żona Adama Grzymały Siedleckiego (przyjaciela Mehoﬀera).
Józef Mehoﬀer, malarz, grafik, witrażysta, uczeń Władysława uszczkiewicza i Jana Matejki, członek
założyciel Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego
symbolizmu. Drobne zabrudzenia, stan dobry. Patrz poz. 259-260 (grafiki).

290. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – „Podszepty” (para akwarel na jedwabiu).
1500,Akwarele, jedwab; 24,0 x 21,0 oraz 24,0 x 20,5 (dwie współoprawne prace)
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295. Żornów na Wołyniu. Malował Mikołaj Tyszkiewicz. 1862.
Na odwrocie starej oprawy obu prac nalepki wystawy TZSP w kwietniu 1920 r. (wraz z Edwardem
Okuniem i Henrykiem Grombeckim) oraz wystawy pośmiertnej artysty, która miała miejsce w TZSP
w Warszawie w 1937 r. (tam tytuł oraz technika). Franciszek Siedlecki – najwybitniejszy przedstawiciel
symbolizmu w polskiej grafice. Współpracował jako ilustrator z elitarnym czasopismem „Chimera”, wraz
z Z. Stankiewicz i I. opieńskim współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych. Tworzył pod
wpływem nowych prądów literackich i filozoficznych dzieła przesiąknięte mistycyzmem. Prace wklejone
w starą oprawę. Stan dobry. Ze spuścizny po artyście. Patrz poz. następna.

291. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – „Rycerze” (para akwarel na jedwabiu).
1200,Akwarele, jedwab; 24,0 x 21,0 oraz 24,0 x 20,5 (dwie współoprawne prace)
Na odwrocie starej oprawy obu prac nalepki wystawy TZSP w kwietniu 1920 r. oraz wystawy pośmiertnej artysty, która miała miejsce w TZSP w Warszawie w 1937 r. (tam tytuł oraz technika). Prace
wklejone w starą oprawę. Drobne uszkodzenie górnej pracy, poza tym stan dobry. Ze spuścizny po
artyście. Patrz poz. poprzednia.

292. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – „Śliczna Panienka jako jutrzenka powiła
syna...”.
1200,Akwarela, gwasz, ołówek na papierze; 36,0 x 25,5 cm
Sygnowana: „Franciszek Siedlecki”. Pełna uroku scena pokłonu pasterzy – górali w stajence, poniżej
fragment tekstu pastorałki. Drobne zabrudzenia i nieznaczne uszkodzenia marginesów, stan dobry.

293. Skoczylas Władysław (1883-1934) – „Rynek w Kazimierzu”. Ok. 19201930 r.
9000,Akwarela, ołówek; 34,0 x 48,0 (w świetle oprawy)
Sygnowana: „W. Skoczylas”. W. Skoczylas, jeden z najwybitniejszych grafików okresu międzywojennego, twórca polskiej szkoły drzeworytnictwa. Widok urokliwego rynku w Kazimierzu Dolnym,
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z charakterystyczną studnią na pierwszym planie oraz renesansowymi kamieniczkami w tle. Stan
dobry, oprawiona w ramę.
Lit.: M. Sitkowska, Władysław Skoczylas, Warszawa 2015, poz. 153, s. 299, ilustr.
(Patrz tablica XXIII)

294. Uziembło Henryk (1879-1949) – „Na Prypeci. Polesie”. 1934 r.

2400,-

Akwarela na szkicu ołówkowym, papier; 34,5 x 48,5 (w świetle oprawy)
Sygnowana: „Henryk Uziembło”. Henryk Uziembło, malarz i grafik krakowski, współzałożyciel Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, jeden z twórców nowoczesnej polskiej sztuki dekoracyjnej. Tworzył
m.in. polichromie (np. w katedrze na Wawelu), witraże, mozaiki, wnętrza (sanatorium Dłuskiego w Zakopanem), grafiki i ilustracje. Nastrojowy kresowy pejzaż w dekoracyjnej, złoconej ramie. Stan dobry.
(Patrz tablica XXII)

295. [Żornów na Wołyniu] – „Żornów Wioska na Wołyniu powiatu Dubieńskiego,
niegdyś posiadłość Mołodeckich, należąca do klucza Warkowickiego”. Malował
M. Tyszkiewicz. 1862 r.
3600,Akwarela, gwasz, tusz na tekturze; 22,0 x 30,0 (w świetle oprawy)
Opisana na odwrocie starej oprawy piórem w epoce: „Malował z natury Mikołaj Tyszkiewicz 1862
roku” – Mikołaj Tyszkiewicz (1829-1880), z ukraińskiej linii Tyszkiewiczów na Oczeretnej, kolekcjoner, członek honorowy Muzeum Starożytności i Komisji Archeologicznej w Wilnie. Żornów (obecnie
na Ukrainie), u podnóża Góry Zamkowej, nad rzeką Stubłą, skonfiskowany w 1863 r. Mołodeckim.
Bardzo precyzyjnie, starannie namalowany pejzaż, ukazujący dwór z zabudowaniami gospodarczymi,
nad rzeką, u podnóża góry z trzema krzyżami (na dziedzińcu obelisk – według tradycji grób Kozaka).
Stan dobry, oprawiona w ramę 31,0 x 40,0 cm.
Lit.: L. Narkowicz, Muzealnicy i kolekcjonerzy, Wrocław 2013, s. 254; T. Epstein, Z piórem i paletą.
Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II poł. XIX w., Warszawa, 2005, s. 378.
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WIEK XIX
– Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu –
296. Grottger Artur. Polonia. Wien (Wiedeń), Paris (Paryż), b.r. (przed 1870), Photographie & Verlag v. Miethke & Wawra; k. [1], tabl. 9 (fotografie), 60,0 x 81,0 cm, opr. skóra.
ze złoc. herbem Rzeczypospolitej oraz tyt. na licu, brzegi kart złoc.
12 000,Na pierwszej karcie odręczna dedykacja, datowana Paryż, styczeń 1870 r. od Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, z odręcznymi podpisami członków Rady: prezesa Władysława
Czartoryskiego (1828-1894); Teodora Morawskiego (1797-1879), historyka i wydawcy; Ludwika
Bystrzonowskiego (1797-1878), dyplomaty i pisarza; Eustachego Januszkiewicza (1805-1874),
pisarza, księgarza i wydawcy; Bronisława Zaleskiego (1819-1880), pisarza i malarza; Lubomira de
Zenfelt-Gadon (1831-1908), historyka i dziennikarza, osobistego sekretarza Czartoryskiego. Album
ofiarowany w dowód uznania przyjacielowi Polaków, Eugène’owi Josephowi Vautrainowi (1818-1881),
politykowi francuskiemu, członkowi Zgromadzenia Narodowego.
Luksusowa edycja cyklu „Polonia”, będącego artystyczną wizją tragedii powstania styczniowego. Fotografie (ok. 33,0 x 43,0 cm) naklejone wydawniczo na kartony z tytułem i adresem wydawcy. Artur
Grottger (1837-1867), malarz i rysownik, poświęcił wydarzeniom powstania styczniowego 4 cykle rysunków, które zyskały ogromną popularność jako pierwsze dzięki odbitkom fotograficznym. Prace
z tego cyklu wystawiono po raz pierwszy w 1863 r. w Wiedniu (w Polsce dopiero w 1938 r.). Pierwsze
wydanie fotografii ukazało się także w 1863 r. dzięki wiedeńskiej firmie Hugo Othmara Miethkego
i Carla Josepha Wawry. Oprawa luksusowa: czerwona skóra, na licu tłocz. złotem herb Rzeczypospolitej z Orłem i Pogonią w ozdobnym kartuszu oraz tytuł: „Polonia 1863”. Oprawa sygnowana na
wewnętrznej stronie okładziny: „A. Binant Paris” – znany paryski introligator. Dołączono luzem fotografię portretową Vautraina (24,0 x 18,0 na kartonie firmowym 44,5 x 34,0 cm), sygnowaną „Franck,
Phot.” – François Marie Louis Gabriel Gobinet de Villecholle (1816-1906), fotograf pracujący w Paryżu.
Wyklejki częściowo po konserwacji, wewnątrz charakterystyczne plamki, karty częściowo luzem, stan
fotografii bardzo dobry. Wielka rzadkość.
Lit.: Światłoczułe. Kolekcja fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie, 2009, s. 48
(Patrz tablica XXIV)

– Z księgozbioru ks. Czartoryskich –
297. [Hotel Lambert]. Witte Jean de. Description des collections d’antiquités conservées à l’Hôtel Lambert. Paris (Paryż) 1886. Imprimé par Georges Chamerot,
s. [4], LXXX, 182, [1], tabl. ryc. 36 (litografie, w tym 33 kolor. i 16 rozkł.), liczne
ilustr. w tekście, 33 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie i złoc. superekslibrisem ks. Czartoryskich.
4000,Egzemplarz z księgozbioru ks. Czartoryskich (superekslibris). Pięknie wydana, monumentalna monografia charakteryzująca słynną kolekcję waz greckich, zakupioną we Włoszech w latach 1865-1867
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296. A. Grottger. Polonia. Z dedykacją ks. Władysława Czartoryskiego i członków rady
Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. 1870.
przez Jana Działyńskiego i jego żonę Izabellę (Elżbietę) z Czartoryskich. Po 1885 r. kolekcja wraz
z innymi dziełami sztuki została przeniesiona z Paryża do zamku w Gołuchowie, w którym ks. Izabella
stworzyła jedną z największych prywatnych kolekcji, rywalizującą pod względem wielkości z Muzeum
XX. Czartoryskich w Krakowie, ufundowanym przez brata Izabelli, Władysława. W okresie międzywojennym kolekcja prezentowana była w salach zamku gołuchowskiego, był to największy i najcenniejszy zbiór tego typu w Polsce. W 1939 r. została zagrabiona przez okupanta niemieckiego, część
eksponatów wróciła do Polski po 1956 r. i została umieszczona w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Książka ozdobiona 36 barwnymi litografiami przedstawiającymi zdobnictwo waz oraz licznymi ilustracjami w tekście. Autorem monografii był baron Jean de Witte (1808-1889) – belgijski archeolog,
numizmatyk i specjalista od epigrafiki. Oprawa z epoki: półskórek wiśniowy, grzbiet sześciopolowy,
w jednym polu złocona tytulatura, w polu dolnym złocony superekslibris ks. Czartoryskich z Pogonią
Litewską pod koroną książęcą i dewizą „Bąd co bąd ”, górny brzeg kart złocony, pozostałe brzegi
nieobcięte, papier okładek i wyklejek marmurkowany, zachowana przednia okładka broszurowa. Biblioteka Książąt Czartoryskich została założona z inicjatywy Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli
z Flemingów Czartoryskiej w Puławach. Rozproszona po powstaniu listopadowym została ponownie
scalona przez wnuka założycieli, ks. Władysława Czartoryskiego i ulokowana w Krakowie. Niewielkie
przetarcia skóry na krawędziach, drobny ubytek skóry na górnej krawędzi grzbietu, poza tym stan
dobry. Efektowny egzemplarz.

298. Kostrzewski Franciszek. Szkice i obrazki. Dzieło illustrowane 48 rycinami
wykonanemi przez F. Kostrzewskiego. Artykuły Wacł[awa] Szymanowskiego, A[ntoniego] Wieniarskiego, Wilczyńskiego i Kazim[ierza] Wład[ysława] Wójcickiego.
Serya I. Warszawa 1858. Nakładem i drukiem J. Ungra, s. [2], 192, tabl. ryc. 48
(litografie), 24 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
2400,Księga zawierająca humorystyczne scenki, opatrzone odpowiednim tekstem, odmalowujące barwnie
różne warstwy społeczności warszawskiej w połowie XIX wieku, m.in.: „Właściciele domów i lokatorzy
w Warszawie”; „Fizjologia Ogrodu Saskiego”; „Solec”; „O piwie i szynkach piwa w Warszawie”. Dzieło
ozdobione 48 litografiami, wykonanymi według rysunków Franciszka Kostrzewskiego (1826-1911),
znakomitego karykaturzysty, rysownika i ilustratora, obserwatora salonów i warszawskiej ulicy. Odbite
w znanym warszawskim zakładzie Adolfa Pecq’a. Otarcia i zabrudzenia oprawy, grzbiet po konserwacji,
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297. Kolekcja waz greckich hr. Działyńskich.
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298. F. Kostrzewski. Szkice i obrazki. 1858.

karta tytułowa z brzegiem wzmacnianym papierem, zaplamienia i zażółcenia kart, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 557.

299. Kwiaty i poezye. Warszawa 1858. Nakładem Maksymiliana Fajansa, k. 18 (chromolitografie, winno być 19), 24,5 cm, opr. z epoki skóra z tłocz. i złoc.
600,Wydanie I. Książka w całości chromolitografowana, wykonana w największym i najznakomitszym
warszawskim zakładzie litograficznym Maksymiliana Fajansa (1827-1890). „Wydawnictwo Kwiaty
i Poezje dedykowane cesarzowej Marii Aleksandrownie uznano współcześnie za arcydzieło sztuki
chromolitografowanej” (PSB). Antologia wierszy wybitnych poetów polskich (A. Mickiewicza, Deotymy,
W. Pola, S. Pruszakowej, B. Zaleskiego, W. Wolskiego, W. Syrokomli, A.E. Odyńca). Każdy wiersz
ozdobiony pięknymi, całostronicowymi wizerunkami kwiatów. Luksusowa oprawa z epoki, skóra czerwona z tłoczoną i złoconą tytulaturą na licu i grzbiecie ujętą w bogato zdobione ramki. Ubytki skóry
oprawy na grzbiecie, przetarcia i zabrudzenia okładzin, lu ny blok, nieaktualny wpis własnościowy,
charakterystyczne zażółcenia i zaplamienia kart. Bardzo rzadkie pierwsze wydanie.

– Ubiory ludu polskiego J. N. Lewickiego –
300. [Lewicki Jan Nepomucen]. Zienkowicz Leon. Die Trachten des polnischen
Volkes. Paris-Strasbourg-Leipzig (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).
9000,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 ręcznie kolorowanymi litografiami autorstwa Jana Nepomucena Lewickiego (1795-1871),
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299. Kwiaty i poezye. 1858.

300. Ubiory ludu polskiego J. N. Lewickiego.

301. J. oski. Jan III Sobieski. 1883.

302. H. Marconi. O porządkach. 1837.
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wybitnego rytownika, litografa, rysownika i malarza, czołowego polskiego twórcy działającego na emigracji. Każda z litografii jest właściwie swoistą scenką rodzajową, ukazującą postacie ludu polskiego
w charakterystycznych strojach na tle pejzażu; m.in.: Krakowiacy; Górale Tatrzańscy; Górale Karpaccy;
Mazury; Litwini; Żmudzini; Wołynianki; Hucuły. Na końcu sześć rycin z ubiorami wojskowymi Księstwa
Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz powstania listopadowego. Opr. półskórek oliwkowy z epoki
z bogatymi złoc. i tłocz. 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.

301. Łoski Józef. Jan Sobieski. Jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki.
Dzieło ozdobione 50 rycinami. Warszawa 1883. Drukiem Józefa Ungra, s. 136, tabl.
ryc. 43 (drzeworyty, winno być 50), 45 cm, opr. wyd. płsk z tłocz. i złoc. 2400,Banach poz. 790. Imponujący album wydany dla uczczenia dwusetnej rocznicy zwycięstwa Jana
Sobieskiego pod Wiedniem. Jedno z piękniejszych wydawnictw ilustrowanych lat 1870-1890, książka
wyróżniająca się (wraz z teką Wilanów 1877) nakładem pracy, wartością dokumentalną i estetyczną
(Banach s. 317). Dzieło ozdobiono drzeworytami m.in.: A. Regulskiego, J. Styfiego i A. Zajkowskiego
na podstawie obrazów olejnych znajdujących się w najbogatszych zbiorach polskich. Poza portretami i pamiątkami po Janie III, pokazano m.in. zamki i pałace związane z osobą króla (Olesko,
Podhorce, Żółkiew, Wilanów), a także plan batalii pod Wiedniem, scenę bitewną i zdobyte trofea.
Przed k. tyt. portret konny króla wykonany przez J. Styfiego na podstawie sztychu Karola de la
Haye. Na końcu kilka portretów mniej znanych uczestników wypraw Sobieskiego, nigdy wcześniej
niesztychowanych (J. ąckiego, J. Gorzeńskiego, Z. Zbierzchowskiego i in.). Brak dodatku – stron
117-136. Przetarcia i niewielkie ubytki grzbietu, miejscami rdzawe plamki. Stan dobry.

302. Marconi Henryk. O porządkach architektonicznych. Warszawa 1837. W Drukarni
przy ulicy Rymarskiej n. 744, s. [4], 46, tabl. ryc. 66 (litografie), 24,5 cm, opr.
z epoki, płsk.
900,Dedykacja w druku autora: „Jaśnie Wielmożnemu Fryderykowi hrabiemu Skarbek, radcy stanu, kawalerowi orderów w dowód wysokiego szacunku i wdzięczności za udzieloną sposobność rozwinięcia
zdolności w zawodzie ...”. Bogato ilustrowana praca poświęcona klasycznym porządkom w architekturze, ich wariacjom i zastosowaniu w budownictwie w różnych epokach. Zawiera wskazówki i zalecenia
dla współczesnych autorowi architektów. Autorem był Henryk (właśc. Enrico) Marconi (1792-1863),
słynny włoski architekt działający w Polsce, profesor warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, projektujący
budowle w stylach klasycystycznym, neorenesansowym i neogotyckim. Do jego najbardziej znanych
zrealizowanych projektów należą: Hotel Europejski i Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w Warszawie, kościół św. Anny w Wilanowie. Opr.: brązowy płsk, na licach pł. Otarcia opr., zaplamienia
i przebarwienia, poza tym stan dobry.

– Śpiewy historyczne –
303. [Niemcewicz Julian Ursyn]. Forster Charles. La vieille Pologne. Album historique
et poétique, composé de chants et légendes imités du polonais, ou composés par
les plus célèbres poètes français. Paris (Paryż) 1836. Firmin Didot et al., s. VIII,
266, 33, [1], tabl. ryc. 36 (litografie), 35,5 cm, opr. z epoki, płsk.
6000,Wstęp i komentarz historyczny opracował Charles Forster. Pięknie ilustrowana francuska edycja
„Śpiewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza (1757-1841) poety, powieściopisarza, działacza społecznego i niepodległościowego. „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 (przede wszystkim władców). We francuskiej edycji znalazły
się poetyckie przekłady i utwory parafrazujące poszczególne pieśni polskiego oryginału autorstwa
wybitnych francuskich twórców okresu m.in. A. Dumasa ojca. Ozdobą dzieła jest 36 litografowanych
ilustracji wykonanych wg prac m.in.: Władysława Oleszczyńskiego (1807-1866), polskiego rze biarza,
medaliera i grafika; Sébastiena Norblina (1796-1884), syna Jana Piotra. Wydanie drugie (pierwsze
ukazało się w 1833 r.), w którym usunięto nazwisko Niemcewicza z karty tytułowej. Opr.: brązowy płsk,
z tłocz. i złoc. na grzbiecie. Na licach i wyklejkach pap. marm. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
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303. J. U. Niemcewicz. Śpiewy historyczne. 1836.

304. J. P. Norblin. Stroje polskie. 1817.

305. N. Orda. Album widoków Polski.
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– Stroje polskie Norblina –
304. Norblin Jan Piotr. Zbiór rozmaitych strojów polskich. Costumes polonais.
B.m. (Paryż) 1817, k. [3], tabl. ryc. 48 (winno być 50; akwaforty, akwatinty
Ph. L. Debucourta, sposób kredkowy, kolorowane akwarelą), 30 cm, opr. płsk
XIX w., ze złoc. tyt. na grzbiecie.
24 000,Jedno z najważniejszych i najbardziej znanych dzieł w dorobku Jana Piotra Norblina (1745-1830), artysty pochodzenia francuskiego, przez 30 lat pracującego w Polsce. Teka stanowi cenne ródło wiedzy
na temat życia i obyczajów panujących ówcześnie na ziemiach polskich. Zawiera 47 plansz oraz kartę
tytułową (śr. o wym. 25,0 x 17,0; pl. 35,5 x 25,5), ryciny sygnowane na płycie. Przedstawiają one charakterystyczne dla ziem polskich przełomu XVIII i XIX wieku typy ludzkie – od szlachty w tradycyjnych
strojach, chłopów z różnych regionów (m.in. okolic Krakowa, Podlasia, Lubelszczyzny, Litwy, Żmudzi,
Ukrainy), Żydów oraz rzemieślników (m.in. siciarz, garncarz, bartnik) po miejską biedotę i żebraków.
W latach 1804-1817 Norblin na podstawie własnych obserwacji opracował zespół około 100 akwarel
i rysunków sepią, poświęconych strojom polskim, skorygowanych w detalach ikonograficznych przez
Izabelę Czartoryską. Wybranych 50 rysunków powtórzył w technikach graficznych Philibert-Louis
Debucourt (1755-1822), wybitny malarz i rytownik francuski, członek Akademii. Karta tytułowa nosi
datę 1817, lecz uważa się, że pierwsze zeszyty ukazywały się od roku 1818. Teka była wysoko ceniona już przez współczesnych za wartość kostiumologiczną i obyczajową. Dołączono litografię Jana
Feliksa Piwarskiego odbitą w Cynkografii Banku Polskiego (według obrazu Jeuﬀry’ego) ukazującą
portret Norblina. Egzemplarz z księgozbioru Juliana Tuwima (odręczny wpis: „J.T. 2.11.1952” na
wewnętrznej stronie przedniej okł.). Pierwsza karta tyt. oraz spis plansz w rękopisie. Brak 2 grafik
(Kobieta sprzedająca poziomki; Żydówka polska). 18 rycin avant la lettre, z dopisanymi piórem sygnaturami i tytułem w języku polskim (odbitki najwcześniejsze!). Stan grafik dobry, blok miejscami
poluzowany. Wyjątkowa rzadkość.
Lit.: A. Kępińska, Jan Piotr Norblin, Wrocław 1978, s. 80-81.
(Patrz tablica XXIV)

305. Orda Napoleon. Album widoków Polski przedstawiających miejsca historyczne od
początku chrześcijaństwa w tym kraju oraz stare ruiny zamków obronnych: Seria
I-IV. Gubernia grodzieńska, wileńska... V. Księstwo Poznańskie...; VI. Królestwo
Galicji...; VII-VIII. Gubernia warszawska..., kaliska. Warszawa [1873-1883]. Zakład
Artystyczno-Litograficzny Maksymiliana Fajansa. Skład główny u p. Aleksandrowej
Butrymowicz w Pińsku-Gubernia Mińska, w Warszawie w Księgarni PP. Gebethner
i Wolﬀ, k. tyt. zesz. [5], portret 1 (litografia), tabl. ryc. 260 (litografie na tincie),
43 x 32 cm, opr. w 2 pudłach, płsk z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie.
60 000,Komplet. Monumentalne wydawnictwo stanowiące największy zbiór widoków ziem Rzeczypospolitej.
Ryciny sporządzone zostały wg rysunków Napoleona Ordy (1807-1883), uczestnika powstania listopadowego, działacza emigracyjnego, rysownika, malarza, akwarelisty. Przemierzył on ze szkicownikiem wszystkie ziemie dawnej Rzeczypospolitej, a celem tych wędrówek było przekazanie przyszłym
pokoleniom dokumentów kultury artystycznej i politycznej oraz skarbów rodzimej architektury. Plonem
tych podróży było 800 rysunków wykonanych z natury, z których 260 przeniósł na kamień litograficzny
Alojzy Misierowicz, a wydał w ośmiu seriach Zakład Litograficzny Maksymiliana Fajansa. „Zebrane
widoki odznaczają się wyjątkową wartością ikonograficzną, często stanowiąc jedyne źródło dokumentujące wygląd wielu set rezydencji i siedzib, zwłaszcza kresowych” (Słownik artystów polskich).
Dzieło ukazywało się seriami na przestrzeni 10 lat, pierwsza seria liczyła 50 widoków, pozostałe po
30. Z portretem Napoleona Ordy oraz 2 kartami tytułowymi, ze spisem na odwrocie 260 ponumerowanych rycin. Wytworna oprawa – ryciny umieszczone w dwóch pudłach, kasetach: grzbiety skórzane
z tytulaturą z tłocz. i złoc. Miejscami drobne zażółcenia i charakterystyczne przebarwienia papieru.
Futerały z niewielkimi zabrudzeniami, przetarciami i delikatnymi ubytkami grzbietów, poza tym stan
dobry. Kompletny zbiór widoków Napoleona Ordy stanowi ogromną rzadkość antykwaryczną.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 733.
(Patrz tablica XI)

306. Sierakowski Sebastian. Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania
i budowania. Tom II: Wzory do dzieła Architektury. Kraków 1812. W Drukarni
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Akademickiey, k. [1], tabl. ryc. 115 (miedzioryty, w tym 3 rozkł.), 43 cm, opr.
XX-wieczna pł. lniane z szyldzikiem.
1800,Egzemplarz z księgozbioru Stanisława Lorentza (ekslibris), wieloletniego dyrektora warszawskiego Muzeum Narodowego. Drugi tom słynnego architektonicznego dzieła Sebastiana Sierakowskiego
(1743-1824), rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora wielu warszawskich i krakowskich projektów
architektonicznych. Tom ilustracyjny (w tym samym roku ukazał się tom opisowy), zawiera kartę tytułową oraz 114 miedziorytów podzielonych na cztery części z oddzielną numeracją: 41, 17, 28, 28
tablic, przedstawiających obiekty architektoniczne (kolumny, dachy, gzymsy, głowice, zdobienia, łuki,
okna, drzwi, mozaiki, mosty, wiadukty, schody, place, kominy, sklepienia, wię by dachowe). Na końcu
rozkładany miedzioryt z projektem kolumny na cześć Wojska Polskiego. Miedzioryty, według rysunków M. Stachowicza, przyjaciela autora, rytował Sebastian Langer. Karta tytułowa po konserwacji,
w narożnikach części tablic stare ślady zawilgocenia, marginesy nieco przycięte (bez szkody dla grafik),
rycina z projektem kolumny podklejona z niewielkimi uzupełnieniami, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit. A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 39.

307. Sobieszczański Franciszek Maksymilian. Wiadomości historyczne o sztukach
pięknych w dawnej Polsce, zawierające opis dziejów i zabytków budownictwa,
rze by, snycerstwa, malarstwa i rytownictwa, z krótką wzmianką o życiu i dziełach
znakomitszych artystów krajowych, lub w Polsce zamieszkałych. T. 1-2 (w 2 wol.).
Warszawa 1847-1849. Nakładem i drukiem S. Orgelbranda, frontispis (chromolitografia), s. [6], VII, [1], 326, [3], tabl. ryc. 22 (litografie, w tym 2 rozkł.);
frontispis (chromolitografia), [8], 409, [3], tabl. ryc. 16 (litografie), t. 1: 24 cm,
opr. nieco pó niejsza, płsk., t. 2: 22,5 cm, oryg. okł. brosz.
1200,Wydanie 1. Główna praca w dorobku Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego (1814-1878), historyka, publicysty, varsavianisty. Pierwsza w literaturze polskiej synteza historii sztuki polskiej. Praca
zawiera informacje na temat pomników, numizmatów, budownictwa, architektury (świeckiej i kościelnej),
rze by, mincarstwa, medalierstwa, pieczęci, malarstwa, złotnictwa i jubilerstwa na ziemiach polskich.
Dzieło ozdobione dwoma efektownymi, barwnymi frontispisami (po raz pierwszy użyto do uzyskania koloru technikę chromolitografii) i 38 litografiami Wincentego Smokowskiego (1797-1876)
wykonanymi w Cynkografii Banku Polskiego, przedstawiającymi zamki, pałace, budowle, nagrobki,
przedmioty sztuki użytkowej, rze by. Ubytki okł. brosz. w drugim tomie. Zabrudzenia, przebarwienia,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

308. [Staszic Stanisław]. Ilustracje do dzieła „Ród ludzki”. B.m., b.r.; tabl. ryc. 18
(miedzioryty, akwaforty, staloryty), 35 cm, bez opr.
4000,Komplet ilustracji do słynnego dzieła Stanisława Staszica „Ród ludzki”. Staszic (1755-1826), pisarz
polityczny, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, minister stanu Królestwa Polskiego.
„Ród ludzki” to jedno z najważniejszych dzieł w jego dorobku, pisane przez około 30 lat, podsumowujące poglądy uczonego na temat filozofii, przyrody, społeczeństwa i historii. Opublikowane po
raz pierwszy w latach 1819-1820 w 3 zeszytach, bez pozwolenia cenzury – skutkiem tego Staszic,
oskarżony o nielegalny druk, przekazał cały nakład Towarzystwu, bez rozpowszechniania, a wielki
książę Konstanty wydał nakaz konfiskaty książki (wg Niemcewicza palił nią w kominku; PSB). Dzieło
zdobiło łącznie 18 ilustracji, śr. o wym. 26,0 x 20,0 (pl. 35,0 x 25,0), w większości sygnowanych na
płycie, różnych autorów, głównie Johanna Ferdinanda Krethlowa (1767-1842), sztycharza niemieckiego od 1818 r. pracującego w Warszawie oraz Jana Feliksa Piwarskiego (1794-1859), cenionego
warszawskiego rysownika, litografa i pedagoga. Autorami wzorów byli: Antoni Blank (1785-1844),
znany malarz warszawski, profesor uniwersytetu; Sigmund Ferdinand von Perger (1778-1841), malarz
i sztycharz wiedeński; Pierre Antoine Augustin Va ard (1777-1837), malarz francuski; Nicolas André
Monsiau (1754-1837), malarz francuski. Charakterystyczne plamki, niewielkie uszkodzenia krawędzi
i przedarcia, poza tym stan dobry. Ilustracje lu ne. Bardzo rzadkie w komplecie.
(Patrz tablica XXIV)

309. [Wisła]. Brandstäter Franz August. Die Weichsel. Historisch, topographisch,
malerisch unter Mitwirkung einer Anzahl von kundigen Männern beschrieben
von [...] Marienwerder (Kwidzyn) 1855. Druk und Verlag der Königl. Westpreuss.
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309. F. A. Brandstäter. Wisła. 1855.

Kanter’schen Hofbuchdruckerei, k. [3], s. 570, [2], tabl. ryc. 36 (litografie na
tincie), 24,5 cm, opr. z epoki, płsk.
7000,Bogato ilustrowana praca poświęcona Wiśle i położonym nad nią miejscowościom. Jej autorem jest
Franz August Brandstäter (1815-1883), nauczyciel w gdańskim gimnazjum miejskim (dawnym Gdańskim Gimnazjum Akademickim), piszący też o Gdańsku i jego regionie. W tekście zawarto podstawowe
informacje historyczne, krajoznawcze i topograficzne o nadwiślańskich ziemiach. Najbardziej szczegółowo opisano tereny należące do Prus oraz odcinek Wisły aż po Warszawę. Wiadomości o środkowym
i górnym biegu rzeki są skrótowe. Najcenniejsze w oferowanej pracy są ilustracje ukazujące położone
nad Wisłą miasta i ich zabytki. Litografie tonowe na podstawie własnych rysunków z natury wykonał
Conrad Anton Mann. Przedstawiono na nich m.in. Gdańsk (Długi Targ, Zielona Brama i Zielony Most,
Plac Dominikański, dworzec kolejowy, port), Oliwę, Malbork, Tczew, Pelplin, Gniew, Korzeniewo,
Kwidzyn, Grudziądz, Świecie, Starowice, Chełmno, Toruń, Bobrowniki, Płock, Warszawę (panorama,
Zamek Królewski, kościół karmelitów, kościół św. Krzyża, Królikarnia, Łazienki, Wilanów), Kraków (rynek i panorama). Drobne otarcia i uszkodzenia oprawy, wpis własnościowy, charakterystyczne
przebarwienia kart, miejscami intensywniejsze. Egzemplarz z kompletem tablic. Rzadkie.

310. [Wojsko Cesarstwa Austriackiego]. Mansfeld Johann Georg. Abbildung der
Neuen Adjustirung der K. K. Armee. VIII Lieferungen (dopiski piórem). Wien
(Wiedeń) b.r. [ok. 1800 r.], T. Mollo, k. [2], tabl. ryc. 46 (akwatinty, ręcznie
kolorowane), folio, opr. karton.
16 000,Teka złożona z 46 plansz z przedstawieniami mundurów armii austriackiej z końca XVIII w. Reprezentowane są różne rodzaje wojsk – oficerowie i zwykli żołnierze – piechoty (w tym węgierskiej
i niemieckiej), huzarzy, dragoni, ułani, kirasjerzy, saperzy i inżynierowie, artyleria. Każda plansza (śr.
o wym. 44 x 33 cm) ukazuje całą postać (czasem 2 na jednej karcie), na tle pejzażu, z elementami
charakterystycznymi dla danego rodzaju wojska. Grafiki powstały według rysunków Vincenza Georga
Kiningera (1767-1851), grafika i rysownika austriackiego. Rytował Johann Georg Mansfeld (17641817), malarz i grafik austriacki, pracujący w Wiedniu. Uznawany za jeden z najwspanialszych
albumów poświęconych umundurowaniu okresu napoleońskiego, bardzo szczegółowo dokumentujący wyposażenie ówczesnej armii austriackiej. Brak portretu i dedykacji dla arcyksięcia Ferdynanda
Karola Austriackiego. Uszkodzenia oprawy, stan plansz bardzo dobry. Dobrze zachowane, mocne
kolory. Bardzo efektowne ryciny.
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311. K. Kozłowski. Album Wojska Polskiego. 1886.

311. [Wojsko polskie]. Kozłowski Karol. Album Wojska Polskiego z 1831 roku zawierające dwanaście tablic odręcznie kolorowanych rysunku Juliusza Kossaka,
Walerego Eliasza, Władysława Mottego i innych artystów. Poznań 1886. Nakładem
wydawcy. Z Drukarni J. I. Kraszewskiego (Dr W. ebiński) w Poznaniu, s. 24,
mapa 1 (litografia kolor.), tabl. ryc. 12 (cynkografie ręcznie kolor. akwarelą),
31 x 39 cm, opr. oryginalna teka pł. z tłocz. i złoc. (34,5 x 42,5 cm).
4800,Wydanie 1. Część opisowa Kazimierza Jarochowskiego zawiera zestawienie stanu poszczególnych
formacji Wojska Polskiego w 1831 r., spis wszystkich bitew i znaczniejszych potyczek stoczonych
w czasie powstania listopadowego oraz opis bitwy pod Iganiami. Tablice wykonane w cynkografii
i kolorowane ręcznie akwarelą przedstawiają mundury poszczególnych formacji, w postaci bogatych
w szczegóły scenek rodzajowych, m.in. sztab główny, pułki konne, piesze, artyleryjskie. Autorami ilustracji są wybitni malarze – Juliusz Kossak (1824-1899), Walery Eljasz-Radzikowski (1841-1905),
Władysław Leon Motty (1851-1894). Ze zbioru Jana Sas-Zubrzyckiego (pieczątki). Oprawa: czerwone płótno z bogatymi tłoczeniami i złoceniami. Niewielkie zabrudzenia i przetarcia oprawy. Ryciny
w dobrym stanie zachowania, kilka pierwszych z niewielkimi zabrudzeniami marginesów. Nieaktualne
pieczątki własnościowe. Stan dobry. Rzadkie w komplecie.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 814; W. ysiak, Empireum..., t. 2, s. 442.

312. Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława I-go do Stanisława Augusta.
Warszawa 1861. Nakładem Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Spółki, frontispis (chromolitografia), s. 128, 10, tabl. portretów 40 (litografie), 26,5 cm,
opr. pł. z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licu, brzegi kart marm.
500,Biografie 40 królów i władców Polski od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Każdy
życiorys ozdobiony litografowanym portretem wykonanym według rysunku Aleksandra Lessera przez
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310. Wojsko Cesarstwa Austriackiego. 1800.
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312. Życiorysy panujących w Polsce. 1861.

Henryka Aschenbrennera. Przed tekstem efektowny chromolitografowany frontispis z herbami ziem
polskich. Na licu oprawy herb Królestwa Polskiego i Litwy w barokowym kartuszu. Pieczątka lwowskiej
księgarni Seyfartha i Czajkowskiego. Przetarcia i zabrudzenia oprawy, na kartach i tablicach zaplamienia i zażółcenia, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 611.

WIEK XX
313. Dali Salvador. Hommage à Meissonier. Lithographies originales de Salvator Dali.
Paris (Paryż) 1967. Hotel Meurice, Achevé d’imprimer sur les presses de Draeger
Frères à Montrouge s. [28], tabl. ryc. 4 (litografie barwne), ilustr. w tekście,
27,5 cm, opr. wyd. karton, kolorowa obwoluta wyd.
700,Książka jest hołdem złożonym przez Dalego wybitnemu malarzowi Ernestowi Meissonierowi (18151891). Tekst, układ i cztery oryginalne grafiki autorstwa Salvadora Dalego (1904-1989), jednego
z najwybitniejszych przedstawicieli surrealizmu. Litografie przygotowane przez artystę specjalnie do
tego wydania i wykonane w Ateliers de E. & J. Desjobert w Paryżu. Stan bardzo dobry.

314. France Anatol. Les sept femmes de la barbe-bleue et autres contes merveilleux. Illustrations en couleurs de G.-A. Mossa. Paris (Paryż) 1921, Libraire
des Amateurs, A. Ferroud – F. Ferroud, successeur, k. [7], s. 244, k. [9], tabl.
ryc. 46, ilustracje w tekście, 25,5 cm, sygn. opr. luksusowa, skóra ze złoc.,
futerał.
2400,Wydano w nakładzie 1225 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 117 (z puli stu, na papierze japońskim, zawierającej dwa stany ilustracji: w kolorze i czarno-białe). Bibliofilskie wydanie
zbioru opowiadań Anatola France (1844-1924), cenionego pisarza francuskiego, historyka i bibliofila,
laureata Literackiej Nagrody Nobla w 1921 r., przez Josepha Conrada nazywanego „księciem prozy”
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313. S. Dali. Litografie. 1967.

314. A. France. Zbiór opowiadań. 1921.

(1. wydanie 1909 r.). Zdobione 5 ilustracjami całostronicowymi (w dwóch stanach) oraz inicjałami
i finalikami zaprojektowanymi przez Gustawa Adolfa Mossy (1883-1971), francuskiego ilustratora,
malarza i pisarza, przedstawiciela symbolizmu, tworzącego w Nicei (wieloletniego kuratora tamtejszego
muzeum). Na zakończenie, na 36 tablicach powtórzono czarno-białe ilustracje otwierające i zamykające
każdy rozdział. Sygnowana luksusowa oprawa w pełną skórę granatową, grzbiet pięciopolowy ze
zwięzami i złoc. tyt. Dublura: skóra ze zdobieniami fl orystycznymi typowymi dla Art Nouveau, wyklejki
z jedwabnej mory i papieru ręcznie barwionego, górne obcięcie kart złoc. Dołączono oryg. futerał.
Stan bardzo dobry.

315. [Kisling Mojżesz]. Charensol Georges. Mo se Kisling. Paris (Paryż) 1948. Éditions
de Clermont, s. 95, tabl. ryc. 1 (akwaforta), 22,5 cm, opr. brosz. wyd.
1200,Wydano w nakładzie 260 egz. numerowanych, oferowany nosi nr 173, odbity na welinie. Zawiera
przed tekstem tablicę z oryginalną grafiką Mojżesza Kislinga – Portret młodej kobiety; akwaforta;
15,0 x 12,0 (pl. 22,5 x 17,5), sygnowana na płycie: „Kisling”. Książka zawiera tekst francuskiego krytyka sztuki Georges’a Charensola, poświęcony życiu i twórczości malarza oraz 72 reprodukcje jego
dzieł, pochodzących z różnych prywatnych kolekcji. Mojżesz Kisling (1891-1953) należy do najwyżej
cenionych artystów związanych z École de Paris. Stan bardzo dobry.

316. Kraszewski Józef Ignacy. Dziad i Baba. Ilustrował drzeworytami E. Bartłomiejczyk. Warszawa 1922. Wydał Ludwik Fiszer, k. [12] (drzeworyty), 18,5 cm, oryg.
okł. brosz. z papieru czerpanego, z drzeworytami.
400,Odbito 600 numerowanych egzemplarzy na papierze dąbrowieckim; egz. nr 477, sygnowany przez
artystę. Druk ksylograficzny – całość książki (okładka, karta tytułowa, tekst i ilustracje) odbite
z oryginalnych klocków drzeworytowych przez Edmunda Bartłomiejczyka (1885-1950), jednego
z najwybitniejszych grafików okresu międzywojennego. Praca ta należy do najważniejszych w dorobku artysty, jest przykładem nowego podejścia do roli grafiki w książce. Jak pisze M. Grońska, do
dziś stanowi ozdobę zbiorów bibliofilskich. Karty przewiązane sznureczkiem. Egzemplarz nieprzycięty.
Zaplamienia okładek i ślad zalania kart, poza tym stan dobry.
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315. Życie i twórczość M. Kislinga. 1948.
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317. Oprawa z wachlarzami. 1926.

317. [Laurencin Marie]. Lacretelle Jacques de. Lettres espagnoles. Paris (Paryż)
1926, Sociéte d’Édition „La livre”, s. [16], II, 181, [14], 11 akwafort Marie Laurencin
(w tym 1 całostronicowa), 24,5 cm, opr. artystyczna sygn. A. J. Gonon, pełna
skóra ze złoc. i zdobieniami, wyklejki jedwabna mora, futerał.
3000,Wydano w nakładzie 325 egz. numerowanych, oferowany nosi nr 298. Edycja bibliofilska „Listów
hiszpańskich”, szkiców literackich Jacques’a de Lacretelle (1888-1985), francuskiego pisarza, członka
Akademii Francuskiej. Ozdobiona pełnymi uroku 11 akwafortami Marie Laurencin (1883-1956), francuskiej malarki i graficzki, pierwszej kobiety tworzącej w stylu kubistycznym, muzy Apollinaire’a,
związanej ze środowiskiem paryskiej awangardy, cenionej głównie za zmysłowe portrety kobiet. Oprawa artystyczna Alphonse’a J. Gonona (1877-1946), znanego paryskiego introligatora (sygnowana
na wewnętrznej stronie przedniej okładziny) w pełną skórę granatową, zdobioną w motywy hiszpańskie – wachlarze. Na grzbiecie tytuł, wyklejki jedwabna mora łososiowa oraz ręcznie barwiony
papier, obcięcia kart złocone (dołączony futerał). Otarcia futerału, nieznaczne pęknięcia i odbarwienie
grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry.

318. Stryjeńska Zofia. Obrzędy polskie. Kompozycje barwne. Warszawa, b.r. [1931],
Wydawnictwo J. Mortkowicza, Drukarnia Naukowa Towarzystwa Wydawniczego,
s. [3], tabl. 6 (reprodukcje barwne), 18,0 x 24,0 cm, opr. wyd. pap. z naklejoną
barwną ilustr.
180,Sześć barwnych reprodukcji prac Zofii Stryjeńskiej, ukazujących zabawy wiejskie wywodzące się
z czasów słowiańskich: dożynki, śmigus, sobótka, wianki, wesele, wigilia. Zofia Stryjeńska (18911976), niezwykle popularna w okresie międzywojennym malarka, graficzka, ilustratorka. Jej prace
były rozpowszechniane w formie tek, albumów i pocztówek przez znaną oficynę Jakóba Mortkowicza.
Ilustracje barwne o wym. 10,0 x 14,5 cm, naklejone na karty albumiku. Na zakończenie spis prac
artystki wydanych nakładem Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie. Oprawa przewiązana sznureczkiem, stan dobry. Bardzo rzadkie w tym formacie.
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– Młodopolski Kraków –
319. Teka Melpomeny. Autolitografie. Kraków 1904. Pod kierunkiem St. Szreniawy
Rzecznika [Rzeckiego] w litografii A. Pruszyńskiego, tabl. ryc. 35 (z 39 litografiami różnej wielkości; w tym 7 rozkł.), 51,0 cm, opr. wyd. ppł., autorstwa
S. Szreniawy-Rzecznika.
12 000,Egzemplarz kompletny. Legendarne młodopolskie wydawnictwo zawierające litografie najwybitniejszych ówcześnie artystów, przedstawiające krakowskich aktorów w ich najgłośniejszych rolach teatralnych. Autorami grafik są: Karol Frycz (1877-1963), m.in. słynna „Helena Sulima jako Rachela”; Stanisław Kuczborski (1881-1911), m.in. Kotarbiński w „Kupcu weneckim”; Antoni Procajłowicz (1876-1949);
Stanisław Szreniawa-Rzecki (1888-1972); Kazimierz Sichulski (1879-1942) – Sosnowski i Ordonówna
w „Bolesławie Śmiałym”; Włodzimierz Sobiesław Bystrzyński (1854-1927); Witold Wojtkiewicz (18791909) – 3 karykatury, wszystkie poświęcone Jadwidze Mrozowskiej. Teka została odbita bezpłatnie
przez przyjaciela artystów Zenona Pruszyńskiego i cieszyła się ogromną popularnością (w 1905 r.
wystawiona była w Salonie Krywulta w Warszawie). Plansze z „Teki Melpomeny” zdobiły także
krakowską cukiernię Michalika. Dodatkowo wklejona fotokopia ryciny wycofanej z teki z powodu
skandalu towarzyskiego, jaki wywołała. Jedna z ryc. S. Szreniawy naddarta; k. tyt. uszkodzona na
brzegach; uszkodzony grzbiet opr. Kompletna teka stanowi ogromną rzadkość antykwaryczną.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, s. 190, poz. 7
(Patrz tablica XX)

– Egzemplarz pierwszy –
320. Tyszkiewicz Samuel Fryderyk. Fiorenza. Florencja 1928. Oficyna Tyszkiewiczów,
k. tyt. 2, [1], s. 51, [1], k. [1], tabl. ryc. 12 (drzeworyty Tadeusza Cieślewskiego
syna), 34 cm, luksusowa opr. wyd. wyk. przez Samuela Tyszkiewicza, perg.
z tłocz. i złoc.
8000,Egzemplarz pierwszy z 25 specjalnych, numerowanych słownie, sygnowanych przez twórców. Drugie
wydawnictwo Oficyny Tyszkiewiczów. Praca napisana w oparciu o wykłady prof. Nicoli Ottokara z uniwersytetu we Florencji, zawiera dzieje Florencji od Etrusków po utworzenie oligarchii przez Medyceuszy
w 1434 r. Książka powstawała bezpośrednio przy kasztach drukarskich, bez rękopisu – na każdej
stronie znajduje się 28 wierszy, wyrazy nie są łamane i przenoszone do kolejnego wiersza. Książka
złożona własnoręcznie przez autora i odbita ręcznie „antiquo modo” we własnej oficynie we Florencji
na ręcznie czerpanym, szmacianym papierze żeberkowym ze znakiem wodnym „Roma” z papierni
w Fabriano. Książka zawiera dwie karty tytułowe – jedna z nazwiskiem grafika, druga autora. Układ
graficzny, linorytowe wyklejki (według mozaiki z fl orenckiego Baptysterium) oraz drzeworytowe karty
tytułowe są dziełem Maryli Tyszkiewiczowej. Dzieło ozdobione 12 sygnowanymi ołówkiem drzeworytami, przedstawiającymi najważniejsze zabytki miasta, autorstwa Tadeusza Cieślewskiego syna
(1895-1944), odbitymi własnoręcznie przez artystę i jego żonę Zofię na bibułce japońskiej. Jest to
pierwsze po skończeniu studiów dzieło grafika, przygotowywane niemal 2 lata. Grafiki poświęcone
Florencji powstały w czasie pobytu artysty we Włoszech, a książka jest efektem przyja ni z Tyszkiewiczami, ich wspólnej miłości do zabytków i artystycznego drukarstwa. Ze spisem osób obdarowanych 25 specjalnymi egzemplarzami (m.in. Wł. Skoczylas – nauczyciel Cieślewskiego, Z. azarski,
J. Mortkowicz). Na stronie przedtytułowej odręczna dedykacja Zofii i Tadeusza Cieślewskich
dla Edwarda Głowackiego (1898-1963), rysownika i malarza, popularnego karykaturzysty („pragnąc
zarazić go maniją bibliofilską”), datowana 29.I.1938 r. Luksusowa oprawa wydawnicza, wykonana
przez Samuela Tyszkiewicza: pergamin naturalny, grzbiet pięciopolowy, w zwierciadle lica tłoczona
złotem lilia fl orencka, obie okładki zamknięte pojedynczą, złotą linią, górny brzeg kart barwiony, pozostałe nieobcięte. Zabrudzenia i zadrapania oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry. Piękny, efektowny
egzemplarz. Bardzo rzadkie.
Lit.: M. Szypulski, Magister Samuel Tyszkiewicz Typhographus, s. 77-80; Stamperia Polacca, poz. 4;
M. Grońska, Tadeusz Cieślewski syn, s. 39-42, s. 111-114, poz. 47-51, 56-62; A. Jabłoński, Piękne
oprawy w zbiorach WiMBP w odzi, poz. 291.

321. Zegadłowicz Emil. Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Z drzeworytami
barwnemi Zbigniewa Pronaszki. Poznań 1929. Towarzystwo Bibliofilów Polskich,
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320. S. Tyszkiewicz. Florencja. 1928.
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322. S. Żeromski. Wisła. 1926.

s. XII, 181, [1], tabl. ryc. 10 (drzeworyty barwne) w ramach paginacji, 28,5 cm,
opr. współcz. płsk ze złoc., zach. przednia okł. brosz.
3000,Wydano w nakładzie 350 egzemplarzy numerowanych (egz. nr 202). Drukowany antykwą specjalnie
dla tego wydawnictwa opracowaną przez Stanisława Jeżyńskiego. Dzieło ozdobione 10 całostronicowymi drzeworytami barwnymi Zbigniewa Pronaszki (1885-1958), jednego z czołowych artystów
awangardowych tego czasu, współtwórcy formizmu. Tekst ballad poprzedzony wstępem typografa –
Jana Kuglina (1892-1972), dyrektora Rolniczej Drukarni Nakładowej, znakomitego drukarza i bibliofila,
poświęcony pracy nad tym wydawnictwem: „...składam Ci [Zegadłowiczowi] wraz z sercem w dani
pierwszą na wskroś polską książkę – pierwszą – bo przepojoną miłością Twoją ku ziemi, tłoczoną
pierwszą polską czcionką, na polskim papierze polskim czernidłem i przyozdobioną przez polskiego artystę”. Wydanie to przygotowane zostało specjalnie przez Towarzystwo Bibliofilów Polskich
na Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu. W 1930 r. książka prezentowana była na wystawie
w londyńskim British Museum. Oprawa współczesna Jerzego Budnika (sygnowana nalepką): półskórek
brązowy, grzbiet podzielony na sześć pół, w dwóch polach tytulatura tłoczona ręcznie złotem, kapitałki
szyte ręcznie, zachowana przednia okładka broszurowa. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
Jedno z najpiękniejszych polskich wydawnictw bibliofilskich.
Lit.: M. Grońska, Grafika w tece, książce i albumie, s. 129, 269, poz. 453.

322. Żeromski Stefan. Wisła. Zdobił Zygmunt Kamiński. Warszawa-Kraków 1926.
Wydawnictwo J. Mortkowicza, s. [4], 40, [4], ilustr. w tekście (w tym 7 całostronicowych), 29 cm, luksusowy wariant oprawy wydawniczej: skóra.
1200,Edycja powieści Stefana Żeromskiego (1864-1925), ozdobiona całostronicowymi ilustracjami, winietkami i finalikami Zygmunta Kamińskiego (1888-1969), grafika, malarza, profesora Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej i ASP w Warszawie. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: granatowa
skóra kozłowa, na licu złocona tytulatura i znak graficzny Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza, górny
brzeg kart złocony, papier wyklejek marmurkowany. Zachowane oryg. okładki wydawnicze. Niewielkie
przetarcia oprawy, nieaktualne pieczątki, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
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323. Teka na dyplom dla Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonana przez Piotra
Kasprzyckiego wg projektu R. Reguły. Lata 30. XX wieku, 41,5 x 32 cm, skóra
niebieska ze złoc. i tłocz., wyklejki z opalizującej mory.
8000,Teka na dyplom dla Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonana wg projektu Romualda Reguły przez
Piotra Kasprzyckiego w Nowym Sączu (sygnowana złotym tłokiem na wewnętrznej stronie tylnej okładziny). Skóra kozłowa w kolorze niebieskim, w zwierciadle lica złocony, wiązany monogram „JP”, na
licu tłoczona złotem i na ślepo ozdobna bordiura wykonana z elementów liniowych i geometrycznych
utrzymanych w stylistyce polskiego Art Déco, na tylnej okładzinie powtórzona bordiura odbita na ślepo,
wyklejki z opalizującej mory. Teka przed wojną znajdowała się w zbiorach Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Belwederze (pieczątka, numer inwentarzowy 4356), powstałego na początku 1936 r., kierowanego do
wybuchu wojny przez ppłk. Adama Borkiewicza. Piotr Kasprzycki (1885-1960) – introligator, właściciel
zakładu w Nowym Sączu. Wykonywał m.in. prace dla cesarskiego dworu wiedeńskiego Franciszka
Józefa. Po wybuchu I wojny światowej trafił do obozu, a następnie został wywieziony na Sybir. W tym
okresie pracował dla rodziny carskiej (m.in. wykonał, jak głosi tradycja rodzinna, kozaczki dla carycy).
Po zakończeniu wojny wrócił pieszo do Polski (inf. p. Ryszarda Kasprzyckiego). Romuald Reguła
(1894-1981), malarz (uczeń Axentowicza i Weissa), w okresie międzywojennym związany z Nowym
Sączem, aktywny w tamtejszym środowisku kulturalnym. Niewielkie otarcia oprawy, drobne ubytki mory
na wyklejkach, poza tym stan bardzo dobry. Ładny i efektowny egzemplarz. Rzadkie.
(Patrz tablica XXV)

– Egzemplarz imienny –
324. Mańkowski Tadeusz. Galerja Stanisława Augusta. Opracował… przy współudziale Zygmunta Batowskiego, Kazimierza Brokla i Mariana Morelowskiego. Lwów
1932. Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, s. XVIII, 528, [4],
portret Stanisława Augusta (heliograwiura), tabl. ilustr. 155, 33 cm, luksusowy
wariant opr. wyd. skóra ze złoc., zach. obwoluta i futerał ochronny.
9000,Wydano w nakładzie 600 egzemplarzy (egz. nr 12). Egzemplarz imienny Stanisława Olexińskiego
(drukowana dedykacja, luzem dołączony bilecik z nadrukiem: „Z prośbą o łaskawe przyjęcie od Autora”). Najpełniejsza monografia rozproszonej galerii obrazów ostatniego króla Polski. Praca podzielona
jest na trzy części. Część pierwsza zawiera dzieje galerii, część drugą stanowi katalog zawierający
opisy ponad 2200 eksponatów. Część trzecia zawiera 155 tablic z reprodukcjami wybranych dzieł.
Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: skóra cielęca ciemnobrązowa, grzbiet podzielony na
sześć pól, w jednym polu złocona tytulatura, w zwierciadle lica złocony monogram królewski SAR,
wyklejki z herbem Rzeczypospolitej i monogramem królewskim, zachowana obwoluta z nadrukowanym
monogramem SAR oraz futerał ochronny. St. Olexiński – znany lwowski bibliofil i kolekcjoner grafiki,
sekretarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Otarcia i naddarcia kartonowego futerału, drobne
naddarcia obwoluty, karty tekstu nierozcięte, poza tym stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.
(Patrz tablica XXV)
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325. Egzemplarz imienny T. Brandowskiego.
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326. S. Żeromski. Powieść o Udałym Walgierzu.

325. Na dziesięciolecie Bibljoteki Miejskiej w Bydgoszczy. 1920-1930. Bydgoszcz
1931. Biblioteka Miejska, s. 285, [2], tabl. ilustr. 16! (w miejsce 15), 31 cm, opr.
luksusowa z epoki, skóra biała ze złoc., brzegi kart złoc.
4000,Egzemplarz imienny dra Teodora Brandowskiego, kustosza Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy (drukowana dedykacja, superekslibris TB). Odbito w nakładzie 200 numerowanych egzemplarzy (egz.
nr 15). Księga jubileuszowa wydana pod redakcją Witolda Bełzy i Teodora Brandowskiego z okazji
10. rocznicy powstania Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Zawiera artykuły dotyczące księgoznawstwa
i bibliofilstwa w Bydgoszczy i w całej Polsce, m.in.: Biblioteka Bernardynów w Bydgoszczy (J. Klein);
O dawnych bibliotekach (E. uniński); Kresowa biblioteka polska w Czerniowcach (Józef Białynia-Chołodecki); Moje zbiory biblioteczne (M. Gumowski). Okładkę podług druku Unglera z XVI w., winiety
w tekście podług Modlitewnika z XVI w., godła drukarskie podług azarza i Vietora i inicjały wykonał
Paweł Griniow. Przed kartą tytułową wklejona dodatkowa tablica z ilustracją przedstawiającą „Nadanie
praw Akademji Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego”. Oprawa luksusowa z epoki (anonimowa):
skóra biała, na grzbiecie i licu złocona tytulatura, na obu okładzinach liniowe złocenia, w zwierciadle
tylnej okładziny superekslibris literowy T.B., brzegi kart złocone, papier okładek opalizujący, zachowana przednia okładka broszurowa. T. Brandowski (1894-1949) – literat, kustosz Biblioteki Miejskiej
w Bydgoszczy, zasłużony działacz społeczno-kulturalny. Zaplamienia lica oprawy, poza tym stan dobry, wewnątrz stan bardzo dobry. Jeden z piękniejszych międzywojennych druków bibliofilskich.
Efektowny egzemplarz.

– Oprawy Franciszka Joachima Radziszewskiego –
326. Żeromski Stefan. Powieść o Udałym Walgierzu. Zdobił Zygmunt Kamiński.
Warszawa-Kraków 1926. Wydawnictwo J. Mortkowicza. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, s. [4], 67, [3], ilustr. całostronicowe 7, winietki, finaliki, opr.
artystyczna Franciszka Joachima Radziszewskiego, skóra ze złoc. i tłocz.,
zach. oryg. okł. brosz.
8500,Edycja ozdobiona całostronicowymi ilustracjami, winietkami i finalikami Zygmunta Kamińskiego (18881969), grafika, malarza, profesora Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i ASP w Warszawie.
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327. Szekspir. Dzieła. 1911-1913. Oprawa F. J. Radziszewskiego.
Oprawa artystyczna Franciszka Joachima Radziszewskiego (niesygnowana): skóra cielęca jasnobrązowa, marmurkowana, grzbiet podzielony liniami na sześć pól, w jednym polu złocona tytulatura,
w pozostałych złoty listek, w zwierciadle obu okładzin tłoczony złotem efektowny tłok z wizerunkami
Światowida, okładki zamknięte bordiurą utworzoną z tłoczonych na ślepo kasetonów, wewnątrz każdego pola tłoczony na ślepo i barwiony ozdobnik roślinny, papier wyklejek marmurkowany, górny brzeg
kart złocony, pozostałe nieobcięte, zachowane okładki broszurowe, współczesny futerał ochronny.
F. J. Radziszewski (1876-1941) – wybitny introligator warszawski, zawodu wyuczył się na kursach
introligatorskich w Warszawie i Londynie, zakład introligatorski prowadził w Warszawie. Wykonywał
m.in. oprawy do reprezentacyjnych egzemplarzy dzieł Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza. Po wojnie
pracę kontynuowali synowie: Jan i Stefan. Egzemplarz z księgozbioru Wojciecha Dominikowskiego
(ekslibris). Na licu niewielki ubytek fragmentu złoceń, niewielkie przetarcia oprawy, wyklejka naderwana,
poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

327. Szekspir William. Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. Z portretem autora.
T. 1-12 (w 4 wol.). Warszawa [1911-1913]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 319,
portret 1; 241; 243; 356; 279; 303; 285, tabl. genealog. 1; 228; 362; 397; 348; 418,
ilustr. w tekście, 19 cm, opr. luksusowa Franciszka Joachima Radziszewskiego,
płsk z szyldzikami, złoc. i zdob., górne brzegi kart barwione.
6000,Edycja najwybitniejszych dzieł Williama Szekspira. W tomie pierwszym portret autora, na końcu tomu
12 rozprawa Ludwika Bernackiego „Shakespeare w Polsce”. Oprawa jednolita Franciszka Joachima
Radziszewskiego w 4 woluminy (niesygnowana): półskórek ciemnobrązowy, grzbiet czteropolowy,
w jednym polu zielony szyldzik ze złoconą tytulaturą i numeracją tomu, w pozostałych stylizowane
ornamenty roślinne tłoczone złotem i barwione czerwoną i niebieską emalią, płótno okładek marmurkowane, papier wyklejek marmurkowany, górny brzeg kart marmurkowany, pozostałe nieobcięte.
Niewielkie przetarcia opraw, nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan dobry. Ładny i efektowny
komplet.

328. Krzywoszewski Stefan. Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila
Mackiewicza. Warszawa 1927. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 124, [2], ilustr.
w tekście (w tym całostronicowe), 31 cm, opr. artystyczna Franciszka Joachima
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328. S. Krzywoszewski. Z przeżyć myśliwskich. 1927.
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329. H. Sienkiewicz. Quo vadis. 1924.

Radziszewskiego, szeroki płsk z szyldzikiem, tłocz. i złoc., górny brzeg kart
marm.
4500,Zbiór wspomnień łowieckich Stefana Krzywoszewskiego (1866-1950), dziennikarza, dramaturga, prozaika, uczestnika polowań w Białowieży. Książka ozdobiona 24 ilustracjami wg rysunków Kamila
Mackiewicza (1886-1931), towarzysza myśliwskich wypraw autora. Oprawa artystyczna wykonana przez Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana ślepym tłokiem: „F.J. Radziszewski/Warszawa”): szeroki półskórek marmurkowany, grzbiet sześciopolowy, w jednym polu złocona
tytulatura na skórzanym szyldziku, w pozostałych polach odbity na ślepo stylizowany tłok kwiatowy, zwięzy podkreślone złotymi szlaczkami, na szerokim pasie skóry zachodzącym na przednią
okładzinę odbite złotem i na ślepo tłoki z motywami myśliwskimi i roślinnymi, płótno oprawy marmurkowane, górny brzeg kart marmurkowany. Na k. tyt. wpis własnościowy. Stan bardzo dobry.
Ładny egzemplarz.

329. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. Wydanie nowe.
Nakład i własność wydawców. Warszawa [i in.] 1924. Nakład Gebethnera i Wolﬀa,
s. [4], 534, 19 cm, opr. luksusowa z warsztatu Franciszka Joachima Radziszewskiego, płsk z szyldzikiem i złoc.
2200,Jedna z najsłynniejszych powieści historycznych Henryka Sienkiewicza, której akcję autor umiejscowił
w starożytnym Rzymie w końcowych latach panowania cesarza Nerona. Oprawa luksusowa z warsztatu Franciszka Joachima Radziszewskiego (niesygnowana): półskórek zielony, grzbiet podzielony na
trzy nierówne pola, w jednym polu złocona tytulatura na czerwonym szyldziku, w pozostałych dwóch
polach stylizowany ozdobnik roślinny tłoczony złotem i podbarwiany, płótno oprawy, papier wyklejek
i górny brzeg kart marmurkowane, zachowane obie okładki broszurowe. Niewielkie zaplamienia skóry
oprawy, w jednym polu drobne ubytki zdobień, na kartach miejscami drobne zaplamienia i zabrudzenia,
poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.
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330. Typy wiarusów napoleońskich. 1912.

332. M. Smoluchowski. Pisma. 1924.

330. Bagiński Walery. Typy wiarusów napoleońskich. Zarysy biograficzne. Warszawa-Kraków 1912. Gebethner i Wolﬀ, s. [8], 142, [4], ilustr. w tekście, 23,5 cm,
opr. luksusowa Franciszka Joachima Radziszewskiego, płsk ze złoc.
i tłocz.
2100,Osobne odbicie w nakładzie 500 egz. z „ ącznika”. Obejmuje 54 biogramy m.in. Józefa Giedroycia, Józefa Kossakowskiego, Adama Potockiego, Dominika Radziwiłła, Stanisława Dunin-Wąsowicza, Edwarda Żółtowskiego. W biogramie napoleońskiego wiarusa, a pó niej popularnego pisarza
Aleksandra Bronikowskiego, osiadłego pod koniec życia w Dre nie, autor pisze: „hojny a nieoględny
w wydatkach, pożyczał często bez widoków oddania większe sumy, skutkiem czego przesiadywał po
kilka lub kilkanaście miesięcy w więzieniu za długi i tam też największą część swoich powieści napisał”.
Oprawa luksusowa Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana wiązanym monogramem
FJR tłoczonym na ślepo na skórze tylnej okładziny): brązowa skóra, na grzbiecie zwięzy, tłocz. i złoc.
tytulatura i ozdobniki, na licach pł. marm., na wyklejkach pap. marm. Zachowana oryg. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

331. Mickiewicz Adam. Dzieła wszystkie zebrane i opracowane staraniem Komitetu Redakcyjnego. Tom V: Pisma prozaiczne polskie. Cz. 1. Warszawa 1932.
Nakładem Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej, s. 472, [3], 25,5 cm, opr. luksusowa Franciszka Joachima Radziszewskiego, płsk zielony z szyldzikiem
i złoc.
1200,Piąty tom tzw. sejmowej edycji „Dzieł wszystkich” Adama Mickiewicza, wydawanej w latach 1932-1938
na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP z dnia 18 grudnia 1920 roku. W edycji tej, zaplanowanej
pierwotnie na 16 tomów, ostatecznie ukazało się 8 tomów. Opracowanie typograficzne Adama Półtawskiego. Tom zawiera pierwszą część pism prozaicznych polskich (Pisma i przemówienia filomatyczne;
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333. Z. Krasiński. Pisma. 1912.
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334. Oprawa F. J. Radziszewskiego. 1923.

Pisma estetyczno-krytyczne; Opowiadania; Pisma gramatyczne). Oprawa luksusowa Franciszka
Joachima Radziszewskiego (sygnowana ślepym tłokiem: „F.J.Radziszewski/Warszawa”): półskórek
zielony, grzbiet podzielony na cztery nierówne pola, w jednym polu złocona tytulatura na zielonym
szyldziku, w pozostałych polach stylizowane ozdobniki roślinne (tłoczone złotem i podbarwiane), na
pasie skóry zachodzącym na przednią okładzinę odbity na ślepo stylizowany tłok kwiatowy, górny
brzeg kart, papier okładek i wyklejek marmurkowane. Miejscami przetarcia skóry na krawędziach, na
kartach charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.

332. Smoluchowski Marian. Pisma. Z polecenia Polskiej Akademji Umiejętności zgromadzone i wydane przez Władysława Natansona i Jana Stocka. Tom 1. Kraków
1924. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. XV, [1], 612, portret 1, 25,5 cm,
opr. luksusowa z warsztatu Franciszka Joachima Radziszewskiego, płsk ze
złoc., górny brzeg kart marm.
1200,Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja Jana Weyssenhoﬀa (1889-1972), fizyka, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, UJ i Politechniki Lwowskiej, autora prac z dziedziny podstaw teorii
względności, mechaniki kwantowej i statystyki fizycznej. Pierwszy tom (z 3) pism naukowych Mariana
Smoluchowskiego (1872-1917), fizyka, alpinisty, taternika, pioniera fizyki statystycznej, rektora UJ.
Oprawa luksusowa z warsztatu Franciszka Joachima Radziszewskiego (niesygnowana): półskórek jasnobrązowy, grzbiet podzielony na cztery pola, w jednym polu złocona tytulatura i numeracja
tomu, w pozostałych stylizowany ozdobnik z motywami kwiatowymi i roślinnymi, płótno oprawy, papier
wyklejek i górny brzeg kart marmurkowane, zachowane obie okładki broszurowe. Wyra ne przetarcia
powierzchni skóry, wewnątrz stan dobry. Efektowny egzemplarz.

333. Krasiński Zygmunt. Pisma. Wydanie jubileuszowe. Tom VI: Utwory liryczne
(1833-1858). Kraków-Warszawa 1912. Gebethner i Wolﬀ, s. [4], 408, 21 cm, opr.
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luksusowa Franciszka Joachima Radziszewskiego, płsk z dwoma szyldzikami
i złoc.
1200,Szósty tom (z 8) jubileuszowej edycji pism Zygmunta Krasińskiego, przygotowanej z okazji 100. rocznicy urodzin poety w opracowaniu Jana Czubka. Tom zawiera drobne utwory powstałe w latach
1833-1858. Luksusowa oprawa Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana wiązanym
monogramem FJR): półskórek brązowy, skóra marmurkowana, grzbiet podzielony na pięć nierównych
pól, w dwóch polach złocona tytulatura na dwóch szyldzikach, w pozostałych stylizowany tłok kwiatowy
odbity złotem, płótno oprawy, papier wyklejek i górny brzeg kart marmurkowane. Niewielkie otarcia
skóry, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

334. Gjellerup Karol. Dojrzali do życia. Powieść. Przełożył z oryginału F. Mirandola
[pseud., właśc. Franciszek Pik] (Biblioteka Laureatów Nobla. T. 20). Lwów-Poznań
1923. Nakładem Wydawnictwa Polskiego, s. [2], 428, 20 cm, opr. luksusowa
Franciszka Joachima Radziszewskiego, płsk ze złoc.
1200,Wydanie 1. Powieść Karla Gjellerupa (1857-1919), duńskiego poety, dramaturga, powieściopisarza,
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1917. Oprawa luksusowa Franciszka Joachima
Radziszewskiego (sygnowana ślepym tłokiem: „F.J.Radziszewski/Warszawa”): półskórek brązowy,
grzbiet podzielony na pięć nierównych pól, w jednym polu złocona tytulatura, w pozostałych złocony
ozdobnik kwiatowy, płótno oprawy, papier wyklejek i górny brzeg kart marmurkowane. Przetarcia
płótna oprawy, brak karty przedtytułowej i połowy tylnej wyklejki, na kartach zabrudzenia i zaplamienia
(miejscami intensywne), podpis własnościowy.

– Oprawa Jana Radziszewskiego –
335. Brückner Aleksander. Encyklopedia staropolska. T. 1-2 (w 2 wol.). Opracował...
Materiałem ilustracyjnym uzupełnił Karol Estreicher. Warszawa 1939. Nakładem
Księgarni Trzaska, Evert i Michalski, s. VI, szpalt 956, tabl. ilustr. 13; s. [4],
szpalt 1070, tabl. ilustr. 15, liczne ilustr. w tekście, 29 cm oprawa artystyczna
z warsztatu Jana Radziszewskiego, płsk z bogatymi złoc. i tłocz.
8500,Wydanie 1. Niezastąpione do dziś, ilustrowane prawie 4000 ilustracji, kompendium staropolskiej kultury
duchowej i materialnej. Jednolita oprawa artystyczna wykonana przez Jana Radziszewskiego:
skóra jasnobrązowa, zdobienia złocone, tłoczone i barwione emalią, grzbiet pięciopolowy, na zielonym
szyldziku złocona tytulatura, w szerokim polu środkowym herb Polski: Orzeł jagielloński z literą S, pod
koroną, w pozostałych polach stylizowane ozdobniki kwiatowe, na szerokim półskórku na okładzinach
stylizowany motyw rogu obfitości, górny brzeg kart barwiony, papier wyklejek marmurkowany – barwiony
ręcznie. Pieczątki własnościowe Tadeusza Koziełł-Poklewskiego, wybitnego archeologa. Przetarcia
jednego szyldziku. Brak 7 tablic z ilustracjami (jak w większości egzemplarzy), poza tym stan bardzo
dobry. Ładny i efektowny egzemplarz.
(Patrz tablica XXV)

336. Przezdziecki Renaud (Rajnold). Varsovie. Avec 170 illustrations en texte et 32
gravures hors texte. Varsovie (Warszawa) [1928]. Biblioteka Polska, s. [4], 388,
tabl. ilustr. 32, ilustr. w tekście, 25 cm, opr. luksusowa z warsztatu Radziszewskich, płsk ze złoc., górny brzeg kart barwiony.
1200,Książka napisana w celu zaprezentowania historii i kultury Warszawy obcokrajowcom (dyplomatom
akredytowanym w Polsce), pierwszy raz po okresie zaborów. Wydana na pięknym papierze, ze starannie dobranymi ilustracjami, po to, aby stała się wizytówką stolicy. Rajnold Przezdziecki (18841955), dyplomata, historyk, wysoki urzędnik polskiego przedwojennego MSZ, kawaler maltański. Był
zapalonym bibliofilem i kolekcjonerem rycin, w 1936 roku uczestniczył w organizacji Wystawy Pięknej
Książki Polskiej. Oprawa luksusowa z warsztatu rodziny Radziszewskich (niesygnowana): półskórek
brązowy, grzbiet podzielony na pięć nierównych pól, w jednym polu złocona tytulatura, w najszerszym
polu tłok z warszawską Syrenką, w pozostałych polach stylizowane tłoki kwiatowe złocone i dodatkowo
barwione, płótno oprawy, papier okładek i górny brzeg kart marmurkowane, zachowane obie okładki
broszurowe. Drobne przetarcia i zaplamienia skóry, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
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336. R. Przezdziecki. Warszawa. 1928.
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337. Oprawa R. Jahody. 1933.

– Oprawy Roberta Jahody –
337. Wieniawa-Długoszowski Bolesław. Wzruszenia krakowskie. Odczyt wygłoszony
pod powyższym tytułem w dniu 16-go pa dziernika w sali filharmonji w Warszawie,
drukowany za zezwoleniem autora. Kraków 1933. Staraniem i nakładem Zarządu
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, s. 15, [3], tabl. ilustr. 5, 30,5 cm, opr.
luksusowa z zakładu introligatorskiego Roberta Jahody, skóra wiśniowa ze
złoc., wyklejki klajstrowe, futerał ochronny.
2400,Odczyt gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (1881-1942), legionisty, kawalerzysty, poety, adiutanta i najbliższego współpracownika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wygłoszony z okazji Święta
Kawalerii Polskiej, zorganizowanego na krakowskich Błoniach 5 i 6 pa dziernika 1933 r. W części
ilustracyjnej reprodukcje zdjęć z obchodów święta i defilady 12 pułków kawalerii polskiej. Oprawa
luksusowa wykonana przez Henryka Starzyńskiego w Zakładzie Introligatorskim Roberta Jahody:
skóra wiśniowa, na licu złocona tytulatura i jubileuszowe ozdobniki powtórzone z okładki broszurowej,
wyklejki klajstrowe z powtarzanymi naprzemiennie polami z inicjałami JR (Joannes Rex) i JP (Józef
Piłsudski), na tylnej wyklejce w dwóch polach inicjały HS (Henryk Starzyński), brzegi kart złocone,
zachowane okładki broszurowe. Henryk Starzyński (1901-1981), malarz, grafik, introligator, docent
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, stały współpracownik Zakładu Introligatorskiego Roberta Jahody,
dla którego projektował, a także często własnoręcznie wykonywał unikatowe oprawy bibliofilskie. Stan
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

338. Fouard Constant Henri. Żywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa. T. 1-2 (w 2 wol.).
Warszawa 1909. Gebethner i Wolﬀ, s. [4], XXXV, [3], 298, IV, 2 mapy; [4], VII,
431, [1], 22 cm, opr. luksusowa Roberta Jahody, płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart
barwione.
1600,-
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338. Oprawa R. Jahody. Żywot Chrystusa.

339. Oprawa R. Jahody. M. Karłowicz. Pisma.

Z serii: „Biblioteka dzieł chrześcijańskich”; na s. tyt.: „Rzecz przeznaczona dla ludzi inteligentnych
i dojrzalszej młodzieży”. Szczegółowe opracowanie dotyczące życia Jezusa Chrystusa, dokonane na
podstawie Ewangelii i innych ródeł archeologiczno-historycznych. Oprawa luksusowa z zakładu Roberta Jahody sygnowana nalepką: półskórek jasnobrązowy, pięciopolowy, ze złoceniami i tłoczeniami
na grzbiecie. Przetarcia oprawy, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

339. Karłowicz Mieczysław. Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie
i zdjęcia fotograficzne wydane staraniem zarządu Sekcyi Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. Kraków 1910. Nakładem Sekcyi Turystycznej Towarzystwa
Tatrzańskiego, s. XI, [1], 82, portret 1 (heliograwiura), tabl. ilustr. 25, 27 cm, opr.
luksusowa R. Jahody, szeroki płsk ze złoc. na grzbiecie i licu.
1200,Wybór pism taternickich Mieczysława Karłowicza (1876-1909), jednego z największych polskich kompozytorów symfonicznych, wybitnego taternika i narciarza, współinicjatora założenia TOPR. Zawiera
m.in.: Wycieczka na króla tatrzańskiego i na szczyt mięguszowiecki; Po „młodym” śniegu (dziewięć
dni w Tatrach); W jesiennym słońcu; Wśród śniegów tatrzańskich; Rohacze; Z wędrówek samotnych.
Oprawa luksusowa Roberta Jahody (sygnowana złotym tłokiem: „R. Jahoda. Kraków”): szeroki półskórek granatowy, na grzbiecie i licu złocona tytulatura, na licu tłoczona złotem swastyka powtórzona
z karty tytułowej, brzegi kart barwione, papier wyklejek marmurkowany. Niewielkie przetarcia skóry na
krawędziach, podpis własnościowy, poza tym stan dobry. Ładna i elegancka oprawa.

340. [Teka dla prasowego magnata] – Teka wykonana dla Mariana Dąbrowskiego
w zakładzie introligatorskim Roberta Jahody. Skóra, wym. 42 x 33 cm. 3000,Teka wykonana dla Mariana Dąbrowskiego (1878-1958), przedsiębiorcy, posła, założyciela wydawnictwa „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, największego potentata prasowego w okresie międzywojennym, członka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Teka luksusowa wykonana w warsztacie
Roberta Jahody, sygnowana złotym tłokiem: „R. Jahoda. Kraków”: skóra marmoryzowana obciągnięta
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340. Oprawa R. Jahody. Teka.
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341. Oprawa R. Jahody. 1927.

na deskach, na obu okładzinach liniowe i roślinne złocenia i tłoczenia, w zwierciadle lica odciśnięty
wiązany monogram MD w rombie, wyklejki wykonane z mory. Futerał ochronny podniszczony z ubytkami, teka w stanie bardzo dobrym.

341. Jachimecki Zdzisław. Fryderyk Chopin. Rys życia i twórczości. Kraków 1927.
Nakładem i czcionkami Drukarni Narodowej, s. 164, [3], portret 1, 25 cm, opr.
luksusowa zakładu R. Jahody, skóra czarna ze złoc. na grzbiecie i licu, zach.
przednia okł. brosz.
700,Biografia i charakterystyka twórczości Fryderyka Chopina, opracowana przez Zdzisława Jachimeckiego (1882-1953), historyka muzyki, kompozytora, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka
dedykowana przez autora Ignacemu Paderewskiemu „którego mistrzowska gra zmienia marzenie
o muzyce Chopina w rzeczywistość d więku”. Oprawa luksusowa z zakładu Roberta Jahody (na
tylnej wyklejce odręczna zapiska pierwszego właściciela z ceną oprawy – 25 zł, oraz z ceną samej
książki – 6 zł): miękka skóra w kolorze czarnym ze złoconą tytulaturą na licu i grzbiecie, w zwierciadle tylnej okładki złocony superekslibris z inicjałami SK, górny brzeg kart złocony, papier wyklejek
marmurkowany. Niewielkie przetarcia skóry na krawędziach, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

342. Potocki Antoni. Portret i krajobraz angielski. Z 84 ilustracjami (Nauka i Sztuka.
Tom VI). Lwów 1907. Księgarnia H. Altenberga, s. [4], 123, [1], tabl. ilustr. 12 (w tym
2 kolor.), liczne ilustr. w tekście, 25 cm, opr. luksusowa zakładu R. Jahody, płsk
ze złoc.
400,Druk na papierze kredowym. Monografia Antoniego Potockiego (1867-1939), opisująca angielskie
malarstwo portretowe i krajobrazowe. Autor charakteryzuje twórczość m.in.: Williama Hogartha, Joshuy
Reynoldsa, Thomasa Gainsborough, Johna Constable’a, J.W. Turnera. Oprawa luksusowa wykonana
w zakładzie Roberta Jahody (sygnowana pieczątką): półskórek brązowy ze złoceniami na grzbiecie,
brzegi kart barwione, papier okładek marmurkowany. Nieznaczne otarcia oprawy, pieczątka własnościowa, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
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342. Oprawa R. Jahody. 1907.

343. Oprawa P. Repetowskiego. 1900.

– Oprawa Piotra Repetowskiego –
343. Wojciechowski Tadeusz. Kościół katedralny w Krakowie. Kraków 1900. Nakł.
Akademii Umiejętności, k. [3], s. 258, liczne ilustr. w tekście, 31,5 cm, opr.
luksusowa z zakładu Piotra Repetowskiego, płsk z tłocz. i złoc. na grzbiecie
i licu.
900,Studium poświęcone katedrze wawelskiej, autorstwa Tadeusza Wojciechowskiego (1838-1919), mediewisty, rektora Uniwersytetu Lwowskiego. Autor zadedykował rozprawę Uniwersytetowi Krakowskiemu
na pięćsetną rocznicę odnowienia fundacji uczelni. Oprawa wykonana w krakowskim zakładzie
introligatorskim Piotra Repetowskiego (sygnatura tłoczona na tylnej okładzinie): półskórek czerwony, na licach czerwone płótno. Grzbiet sześciopolowy, w polach tłoczone i złocone tytulatura oraz
bogate zdobienia z motywami roślinnymi, ornamentami kandelabrowymi i lambrekinami. Na przednim
licu tłocz. złoc. tytulatura. Papier wyklejek marm. Piotr Repetowski (1863-1917), wybitny introligator
krakowski, uczeń Józefa Terakowskiego, właściciel trzeciego pod względem wielkości (po R. Jahodzie
i K. Wójciku) zakładu introligatorskiego w Krakowie, w latach 1909-1917 starszy Cechu Introligatorów
i Pudełkarzy. Marginalia ołówkiem, miejscami zabrudzenia papieru. Drobne zaplamienia i otarcia opr.,
poza tym stan dobry.

– Oprawa Jana Recmanika –
344. Weyssenhoﬀ Józef. Soból i panna. Cykl myśliwski. Warszawa 1912. Nakład
Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 379, 18,5 cm, opr. luksusowa J. Recmanika, płsk
ze złoc.
500,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru Eugeniusza Sokołowskiego (ekslibris heraldyczny). Jedna z najważniejszych powieści Józefa Weyssenhoﬀa (1860-1932), poety i krytyka literackiego, która
weszła do kanonu literatury myśliwskiej. Zbeletryzowane wspomnienia z dawnych polowań w guberni
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344. Oprawa J. Recmanika. 1912.
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345. Oprawa St. Wilczka.

kowieńskiej w okolicach Jezioros i Wiłkomierza, umiejscowione w świecie dworów i ziemiaństwa polskiego na Litwie. Oprawa luksusowa Jana Recmanika (sygnowana złotym tłokiem: „J. Recmanik.
Warszawa”): półskórek niebiesko-zielony ze złoconymi napisami. Przetarcia i zaplamienia oprawy,
obca dedykacja, wewnątrz stan dobry.

– Oprawa Stanisława Wilczka –
345. Kraushar Aleksander. Okruchy przeszłości. Warszawa-Kraków 1913. Gebethner i Wolﬀ, s. [4], II, 350, portret 1, ilustr. w tekście, 21,5 cm, opr. luksusowa
St. Wilczka, płsk ze złoc., futerał ochronny.
3500,Tom studiów historycznych Aleksandra Kraushara (1841-1931) dedykowany przez autora Leopoldowi Meyetowi. Oprawa luksusowa Stanisława Wilczka (niesygnowana): półskórek cielęcy brązowy,
grzbiet podzielony na pięć pól, w jednym polu złocona tytulatura, w pozostałych tłoczone na ślepo
ręcznie kasetony, w zwierciadle lica medalion z Orłem tłoczony na ślepo, w otoku złocona tytulatura,
górny brzeg kart złocony, wyklejki z tłoczonym linorytem ukoronowanego Orła, kapitałki szyte ręcznie,
futerał ochronny. Oprawa prezentowana była na wystawie opraw książkowych Stanisława Wilczka,
zorganizowanej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach na przełomie listopada-grudnia 1988 r. Stan bardzo
dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: Stanisław Wilczek (1912-1978). Wspomnienie o przyjacielu oraz katalog wystawy opraw książkowych wykonanych przez mistrza introligatorstwa artystycznego Stanisława Wilczka. Katowice 1988,
poz. 12.

– Oprawy Bolesława Zjawińskiego –
346. Arcydzieła Muzeum Luksemburskiego. Przedmowa i objaśnienia Bénédite Leon.
50 reprodukcyj kolorowych. 50 reprodukcyj czarnych. Warszawa b.r. (po 1913).
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346. Oprawa B. Zjawińskiego.

347. Oprawa B. Zjawińskiego. Luwr.

Wydawnictwo M. Arcta, k. [2], s. XXIV, [4], k. [50], tabl. ilustr. 65 (w tym 50 kolor.),
38,5 cm, luksusowa opr. wydawnicza wykonana w zakładzie introligatorskim
Bolesława Zjawińskiego, płsk z tłocz. i złoc., zachowana oryg. okł. wyd.
900,Monumentalny album prezentujący arcydzieła malarstwa zgromadzone w paryskim Musée du Luxembourg, mieszczącym się w Pałacu Luksemburskim. Tekst wstępu i opisów tablic autorstwa kustosza
Muzeum, Leona Bénédite, drukowany równolegle po polsku i francusku. Wśród kolorowych reprodukcji
znalazły się dzieła m.in. Edgara Degasa, Edouarda Maneta, Claude’a Moneta, Gustave’a Moreau. Luksusowa oprawa wydawnicza Bolesława Zjawińskiego (1886-1947), który współpracował z dużymi
firmami wydawniczymi: M. Arcta, Głównej Księgarni Wojskowej czy Trzaski, Everta i Michalskiego:
zielony półskórek, grzbiet czteropolowy, w polu 2. tłocz. i złoc. tytulatura, w pozostałych tłocz. i złoc.
ozdobniki kasetonowe. Na licach i wyklejkach pap. marm. Nieznaczne przetarcia oprawy, poza tym
stan bardzo dobry. Efektowne wydawnictwo.

347. Lafenestre Jerzy. Verne Henryk. Luwr (w 2 wol.). T. 1: Muzeum i arcydzieła
malarstwa. Wstęp przez Leoncjusza Bénédite. Przedmowa przez Ludwika Demonts. W tekście 50 reprodukcyj kolorowych według najcelniejszych arcydzieł
Luwru i 50 reprodukcyj z rysunków. T. 2: Muzeum Luwru. Arcydzieła malarstwa.
Wstęp i opisy objaśniające przez Ludwika Hautecoeur. 50 plansz barwnych,
50 plansz wykonanych sepią. Warszawa [1925-1928]. Wydawnictwo M. Arcta,
s. [6], 25, [1], 11, [1], tabl. ilustr. 78 (w tym 48 kolor.); [6], 19, tabl. ilustr. 100
(w tym 50 kolor.), 38 cm, 2 woluminy, jednolita opr. wydawnicza wykonana
w zakładzie introligatorskim Bolesława Zjawińskiego, płsk z tłocz. i złoc., zach.
okł. kart.
1800,Wspaniałe edytorsko, dwuczęściowe wydawnictwo albumowe prezentujące na 100 kolorowych tablicach najcenniejsze arcydzieła malarstwa światowego znajdujące się w zbiorach Luwru. Do każdej
tablicy dołączona karta tekstu z omówieniem obrazu i jego historii. Całość uzupełniona 80 tablicami
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348. Oprawa obozowa. Byliśmy w Oświęcimiu. 1946.
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349. Oprawa H. Karpińskiej.

z reprodukcjami stu oryginalnych rysunków najwybitniejszych twórców europejskich od XIII do XX wieku. Luksusowa oprawa wydawnicza wykonana w warszawskim zakładzie introligatorskim Bolesława Zjawińskiego (niesygnowana): półskórek zielony, grzbiet podzielony na cztery pola, w jednym polu złocona tytulatura i numeracja tomu, w pozostałych charakterystyczne złocone kasetony,
papier wyklejek marmurkowany, zachowane oryginalne okładki kartonowe. Nieznaczne przetarcia
oprawy, brak dwóch plansz w tomie 1, niewielkie ślady zabrudzeń na kilku planszach, poza tym stan
bardzo dobry.

– Oprawa obozowa –
348. Siedlecki Janusz Nel 6643, Olszewski Krystyn 75817, Borowski Tadeusz
119198. Byliśmy w Oświęcimiu. [Monachium] 1946. Oficyna Warszawska na
Obczy nie, s. 212, [3], 21,5 cm, opr. wyd. pł.
700,Wydano w nakładzie 10000 numerowanych egzemplarzy (egzemplarz z puli specjalnej nr 47). Na
przedniej wyklejce odręczna dedykacja autora Krystyna Olszewskiego: „Olkowi po pierwszej próbie
przyja ni / Krystyn / W-wa 20.9.48”. Trzecia powojenna publikacja Oficyny Warszawskiej, założonej
w 1938 r. przez Anatola Girsa i Bolesława Barcza w Warszawie, spalonej w Powstaniu Warszawskim.
Druk ukończono w czerwcu 1946 r. Zawiera dedykację: „VII Armii Amerykańskiej, która przyniosła nam
oswobodzenie z obozu koncentracyjnego Dachau-Allach, pracę tę poświęcają autorzy i wydawca”.
Praca napisana przez byłych wię niów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych, w pierwszej
osobie, co podkreśla osobisty stosunek autorów do treści i potęguje siłę jej wymowy. Ostateczny kształt
literacki wstrząsającym tekstom nadał sam Tadeusz Borowski. Książka stała się przedmiotem ożywionej
polemiki, zakończonej bojkotem przez emigrację (było to spowodowane m.in. powrotem Borowskiego
do kraju i wstąpieniem do PPR). Niemal cały nakład uległ zniszczeniu. Egzemplarz z niewielkiej
puli oprawionej w pasiak obozowy wycięty z oryginalnych ubrań więziennych, na licu naszyta
naszywka identyfikacyjna wię nia obozu z numerem oraz czerwonym trójkątem z literą P. Stan dobry.
Lit.: Oprawy polskie. Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Narodową i Oddział Warszawski Towarzystwa Przyjaciół Książki, poz. 199 (zaprezentowano egz. nr 43).
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– Oprawy Heleny Karpińskiej –
349. Boy-Żeleński Tadeusz. Obiad literacki. Warszawa [1934]. Bibljoteka Boya – Smolna 11, Drukarnia Zakładów Wydawniczych M. Arct, S.A. w Warszawie, s. 188,
18,5 cm, opr. Heleny Karpińskiej, płsk ze złoc. na grzbiecie.
900,Wydanie 1. Zbiór esejów, przeplatanych dialogami (z dzienników braci Goncourtów), o spotkaniach
literackich przedstawicieli paryskiej elity intelektualnej i artystycznej na tzw. obiadach „Chez Magny”.
Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej, sygn. monogramem wiązanym HK na skórze tylnego
lica: ciemnobrązowy płsk, grzbiet pięciopolowy, w polu 1. tłocz. i złoc. tytulatura, w pozostałych tłocz.
i złoc. ozdobniki geometryczne, na licach i wyklejkach pap. marm. Pieczątka własnościowa. Drobne
otarcia pap. opr., poza tym stan bardzo dobry.

350. Mickiewicz Adam. Golono, strzyżono. Ilustrował linorytami K. M. Sopoćko. Warszawa 1966. Towarzystwo Przyjaciół Książki, k. [12], ryciny w tekście (linoryty
ręcznie barwione), 25 cm, opr. artystyczna Heleny Karpińskiej, perg. naturalny
z barwnymi tłocz., futerał ochronny.
1200,Egzemplarz z księgozbioru Heleny Karpińskiej (odręczna zapiska). Odbito 99 egzemplarzy ręcznie numerowanych i sygnowanych (egz. nr 95 z podpisem K. M. Sopoćki). Tłoczono w Zakładach
Graficznych w Toruniu pod kierunkiem Zygfryda Gardzielewskiego, Antykwą Toruńską na czerpanym
papierze „Ingres”. Linoryty w tekście barwione ręcznie przez ich autora. Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej (sygnowana nalepką i tłoczonym monogramem HK): pergamin naturalny, na grzbiecie i licu barwne tłoczenia (kwiaty i ptaki), zachowany futerał ochronny. Stan bardzo dobry. Ładny
egzemplarz.

351. Sobecka Łucja. Ceramika chińska od X do XIX w. jednobarwna z dekoracją
plastyczną; adl.:
Sobecka Łucja. Emalia chińska od XVI do XIX w. przegródkowa, błękitna; adl.:
Chojnacka Halina. 18th/19th Century Sèvres Porcelain; adl.:
Chojnacka Halina. 16th Century Italian Majolica; adl.:
Chojnacka Halina. Warszawskie fajanse XVIII w. Wszystkie pozycje: Warszawa
[1976]. Krajowa Agencja Wydawnicza, s. [12], ilustr. w tekście, 16 cm, współopr.,
opr. artystyczna H. Karpińskiej, pergamin barwiony ze złoc.
450,Zbiór katalogów Muzeum Narodowego w Warszawie dotyczących ceramiki. Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej (sygnowana nalepką i tłoczonym na ślepo wiązanym monogramem HK): pergamin
barwiony w kolorze niebieskim, na grzbiecie i licu subtelne złocenia, zachowane wszystkie okładki
broszurowe. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

352. Sopoćko Konstanty. 10 drzeworytowych znaków bibliotecznych K.M. Sopoćki.
Wydano z okazji X Międzynarodowego Kongresu Exlibrisu w Krakowie z tekstem
Tadeusza Lesznera. Warszawa 1964. Koło Miłośników Exlibrisu, k. tekstu [10],
tabl. z ekslibrisami [10], k. tekstu [2], 25 cm, opr. artystyczna Heleny Karpińskiej,
perg. naturalny ze złoc i zdob., futerał ochronny.
900,Egzemplarz z księgozbioru Heleny Karpińskiej (na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja Konstantego Marii Sopoćki, w zwierciadle tylnej okładziny wiązany superekslibris inicjałowy HK). Odbito
na papierze „Ingres-Zerkal” sto egzemplarzy numerowanych i ręcznie sygnowanych (egz. nr 52).
Tłoczono w Doświadczalnej Oficynie Graficznej przy Pracowniach Sztuk Plastycznych w Warszawie
pod kierownictwem Zbigniewa Witkowskiego. Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej (sygnowana
nalepką i tłoczonym na ślepo wiązanym monogramem HK): pergamin naturalny ze złoceniami na
grzbiecie, na licu bordiura wykonana tłoczonymi liniami oraz motywami wykonanymi złotymi punktami,
zachowany futerał ochronny. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
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350. A. Mickiewicz. Golono, strzyżono.1966.

352. K. Sopoćko. Znaki biblioteczne. 1964.

351. Katalogi ceramiki. 1976.

353. K. Tschuppik. Maria Teresa. 1935.
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354. Oprawa luksusowa. 2017.

355. Oprawa luksusowa. 2018.

353. Tschuppik Karol. Marja Teresa. Przełożył z niemieckiego dr Andrzej Zawadzki. Warszawa 1935. Wyd. Stanisław Cukrowski, s. 381, [3], tabl. ilustr.
15, 24,5 cm, opr. artystyczna Heleny Karpińskiej, płsk z tłocz. i złoc. na
grzbiecie, zach. oryg. okł. brosz.
850,Biografia Marii Teresy Habsburskiej, na tle historii XVIII-wiecznej Europy, napisana przez Karla Tschuppika (1878-1937), austriackiego pisarza i publicystę. Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej (sygnowana tłoczonym na ślepo wiązanym monogramem HK): półskórek cielęcy w kolorze niebieskim,
grzbiet pięciopolowy, w jednym polu złocona tytulatura, w pozostałych ramka i rozeta, górny brzeg kart
barwiony. Zachowana barwna okładka broszurowa wykonana wg projektu Zygmunta Jurkowskiego.
Z księgozbioru adwokata lubelskiego Tadeusza Grafczyńskiego, brata pianistki Heleny Grafczyńskiej
(piecz.). Stan dobry.

– Potoccy. Wydania luksusowe –
354. Cholewianka-Kruszyńska Aldona. ańcut i Antoniny. Polowania u Potockich.
Wstęp Marek hr. Potocki. Warszawa 2017. Editions Spotkania, s. 495, liczne ilustr.
w tekście, 25 cm, opr. luksusowa, skóra ze złoc.
1600,Egzemplarz podpisany przez wydawcę Piotra Jeglińskiego. Druk na papierze kredowym. Efektownie
wydana, bogato ilustrowana monografia opisująca prawie 150-letnią tradycję polowań w ańcucie
i Antoninach, organizowanych przez magnacką rodzinę Potockich. Zawiera informacje m.in. na temat
organizacji polowań, myśliwskich pasji Romana i Józefa Potockich, biblioteki julińskiej, łańcuckich
bażantarni i kaczkarni, a także trofeów i wystaw łowieckich. Oprawa luksusowa: zielony marokin ze
złoceniami na licu i grzbiecie 24 – karatowym złotem, w zwierciadle lica i dolnej części grzbietu złocony
herb Pilawa Potockich, górny brzeg kart złocony, wyklejki z opalizującej mory, futerał ochronny. Stan
bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.

355. Potocki Roman. W trzech wojnach. Wspomnienia. Warszawa 2018. Editions
Spotkania, tabl. ilustr. 1 (rycina barwna), s. 436, k. [1], 26 cm, opr. luksusowa,
skóra, obcięcia kart złocone, pł. okładzina oraz futerał.
2200,-
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Egzemplarz podpisany przez wydawcę Piotra Jeglińskiego. Egzemplarz z edycji bibliofilskiej, która
została ozdobiona kolorową grafiką S. Christowa. Wspomnienia Romana Potockiego (1893-1973),
starszego syna Józefa oraz Heleny z Radziwiłłów, brata Józefa Alfreda, uczestnika walk o niepodległość, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Zawiera barwne, bogato ilustrowane, opisy
życia arystokracji, walk i losu żołnierskiego w trzech wojnach oraz obraz międzywojennych Kresów.
Luksusowa oprawa edycji bibliofilskiej, sygnowana „DOM fecit” (złoty tłok na tylnej dublurze): czerwony marokin, złocenia wykonane ręcznie, grzbiet płaski podzielony złotymi kasetonami na sześć pól,
w jednym polu na szyldziku tytulatura, w polu dolnym odbity centralnie sygnet wydawnictwa Editions
Spotkania, w polu powyżej herb Pilawa Potockich, w pozostałych polach złocony motyw kwiatowy,
w zwierciadłach obu okładek odbita Pilawa Potockich oraz dewiza rodowa Scutum Opponebat Scutis
(Tarcza przeciw tarczom), wokół herbu złocona tytulatura, w narożnikach cztery złote kwiaty, brzegi kart
złocone, wyklejki z opalizującej mory, kapitałki szyte ręcznie, futerał ochronny. Efektowny egzemplarz.
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356. [I wojna światowa] – „Moskwa bohaterskiej Belgii i cierpiącej Polsce. 30 listopada – 1 grudnia 1914” (tekst w języku rosyjskim). Moskwa, 1914; 53,5 x
34,5 cm.
8000,Plakat sygnowany monogramem: „B.Z.” (Boris Wasiliewicz Zworykin (1872-1944), rosyjski malarz
i ilustrator). Wydany w Moskwie przez A. A. Levensona rosyjski plakat z początkowego okresu I wojny światowej, wyrażający solidarność z Polską oraz Belgią (ten neutralny kraj został już w sierpniu
1914 r. zajęty przez armię niemiecką, która dopuściła się licznych aktów barbarzyństwa). Na plakacie
przedstawienie św. Jerzego walczącego ze smokiem (wg drzeworytu ludowego) – tradycyjnego, najstarszego godła Księstwa Moskiewskiego. Po konserwacji, zdublowany na płótnie. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XXVI)

357. [I wojna światowa] – „The world cannot live half slave, half free” (Świat nie
może żyć w połowie w niewoli, w połowie wolny). B.m., b.r. (1917); 76,5 x
51,0 cm.
1200,Amerykański plakat propagandowy z okresu I wojny światowej, uzasadniający przystąpienie Stanów
Zjednoczonych do wojny (już 100 milionów ludzi zniewolonych przez Niemców), z cytatami z wypowiedzi prezydenta Wilsona i cesarza Wilhelma II. Ślady składania, po konserwacji.

358. [I wojna światowa] – „Why Germany wants peace now” (Dlaczego Niemcy chcą
teraz pokoju). B.m., b.r. (ok. 1917); 71,0 x 112,0 cm.
1900,Amerykański plakat propagandowy z okresu I wojny światowej, ukazujący panowanie Niemców w Europie (wśród 176 milionów ludzi pod władzą cesarza 22 milionów to Polacy) oraz ich dalsze plany
i płynące stąd zagrożenia. Wydany przez: Connecticut State Council of Defense, w celu przekonania
Amerykanów o konieczności przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny (co stało się w kwietniu
1917 r.). Ślady składania, po konserwacji.

359. [Pożyczka Odrodzenia Polski] – „Zburzone nasze fabryki odbudujemy kupując
Pożyczkę Odrodzenia Polski”. B.m., b.r. (1920); 53,0 x 70,0 cm.
2000,Plakat sygnowany: „A. G.” – Aleksander Grzybowski (1879-1940), malarz i rysownik, wykształcony
w krakowskiej ASP, uznawany za pioniera polskiego plakatu filmowego. Plakat z serii opracowanej
przez Grzybowskiego około 1920 r., promującej Pożyczkę Odrodzenia Polski. Ślady składania i drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski, Warszawa 2009, s. 147, poz. 123, il.

360. [Wojna 1920 roku] – „Diabeł, śmierć i bolszewik radzą...”. Kraków 1920; 47,0 x
31,5 cm.
300,Plakat propagandowy z okresu wojny polsko-bolszewickiej, z przedstawieniem narady bolszewika
(ukazanego jako gro ny potwór) ze śmiercią i diabłem (sygnowane: „K.H.”). Poniżej tekst dialogu,
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358. I wojna światowa. Dlaczego Niemcy chcą teraz pokoju? 1917.

359. A. Grzybowski. Pożyczka Odrodzenia Polski. 1920.
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357. Świat nie może żyć w niewoli... 1917.

360. Diabeł, śmierć i bolszewik radzą... 1920.

361. Propaganda radziecka. 1920.
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363. M. Moor. M. W. Dobrokowskij. Antypolska propaganda radziecka. Po 1922. (projekt plakatu).

zakończony: „Lecz tu przegrał bitwę wróg, w proch zwarte szeregi prysły, naszym mieczem zgniótł ich
– Bóg!”. Wydany w 1920 r. w Krakowie przez Sekcję II KOP, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przedarcie (częściowo podklejone), zabrudzenia i uszkodzenia krawędzi.

361. [Rok 1920 w Rosji] – „Jeśli chcesz siedzieć na wełnie, wypełniaj kontyngent”
(teksty w języku rosyjskim i ukraińskim). Odessa 1920; 43,0 x 54,5 cm.
600,Radziecki plakat propagandowy, wydany w 1920 r. w Odessie, skierowany przeciw kułakom (robotnicy
potrzebują chleba, w zamian dostarczają wsi wyroby przemysłowe). Po konserwacji, zdublowany na
papierze.

362. [Wojna 1920 roku] – „Petlura sprzedał Ukrainę polskim panom” (tekst w języku
ukraińskim). B.m. (Kijów), b.r. (1920); 69,0 x 48,0 cm.
1800,Plakat niesygnowany. Pełen ekspresji, nowoczesny w formie plakat, operujący trzema kolorami –
czarnym, czerwonym i białym. Przedstawia postać żołnierza polskiego unoszącego worki z łupami,
pośród języków ognia. Tekst w języku ukraińskim o wymowie antypolskiej i przeciw Petlurze (Polscy
panowie spalili Ukrainę – śmierć panom i petlurowcom). Semen Petlura (1877-1926) – ukraiński polityk
i ataman, dążący do stworzenia niepodległej Ukrainy; w 1920 r. zawarł układ polityczno-wojskowy
z Polską i uczestniczył w wyprawie kijowskiej Piłsudskiego, występując przeciw władzom radzieckim.
Po konserwacji, zdublowany na bibułce, stan dobry.
Lit.: Plakat wojskowy w Zbiorach Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej, Warszawa 2015, s. 43,
ilustr.

363. [Propaganda radziecka] – „ZSRR. Polska. Niemcy” (tekst w języku rosyjskim).
B.m. (Rosja), b.r. (po 1922); 68,0 x 104,0 cm.
12 000,Projekt plakatu sygnowany: „D. Moor i Dobrokowskij” (ołówek, farby). Radziecki plakat propagandowy, obrazujący wspaniałą współpracę ZSRR z Niemcami (do Rosji wysyłane wyroby przemysłowe
– traktory, pługi, sierpy, a w zamian napływa zboże). Pośrodku izolowana Polska, otoczona murem,
z zamkniętymi szlabanami, uniemożliwiającymi swobodny ruch pociągów. Autorami plakatu są wybitni
rosyjscy przedstawiciele awangardy: Mieczisław Wassiljewitsch Dobrokowskij (1895-1937) oraz
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362. Petlura sprzedał Ukrainę polskim panom.

365. S. Norblin. Toruń. 1930.

Dmitrij Moor (1883-1946), rosyjski grafik i rysownik, jeden z twórców sowieckiego plakatu politycznego
okresu walki z kontrrewolucją. Po konserwacji, zdublowany na płótnie (74,5 x 109,5 cm). W prawym
dolnym rogu suchy tłok wytwórcy papieru (J. Whatman). Unikat.

364. [II Rzeczpospolita – Targi Poznańskie] – „Internationale Mustermesse in Poznań
Polen vom 26 April bis 3 Mai 1931”. Poznań 1931; 61,5 x 95,0 cm.
3000,Plakat sygnowany: „Rys. arch. Adolf Berezowski” – Adolf Berezowski (1890-1971), architekt, autor
m.in. głównego wejścia na Międzynarodowe Targi Poznańskie (1927 r.). Plakat drukowany w Zakładach
Art. Lit. M. Putiatyckiego w Poznaniu, reklamujący Targi Poznańskie. Ślady składania, drobne przedarcia
podklejone na odwrocie, fragment lewego marginesu wzmocniony, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski, s. 363, poz. 524, il.
(Patrz tablica XXVII)

365. [II Rzeczpospolita] – „Toruń. Polska – Pologne – Polen – Poland”. Warszawa,
b.r. (1930); 100,0 x 62,0 cm.
2000,Plakat sygnowany: „S. Norblin”. Plakat ze znanej serii promującej Polskę, piękno architektury i przyrody kraju, a także wielkie osiągnięcia gospodarki, wykonanej na zamówienie Ministerstwa Komunikacji.
Wydrukowany w Druk. Rotogr. „Prasa Polska”. Zaprojektowany przez Stefana Norblina (1892-1952),
jednego z czołowych plakacistów okresu międzywojennego. Pochodzący z artystycznej rodziny (prawnuk Jana Piotra), należał do najbarwniejszych postaci warszawskiej socjety. Plakaty z tej serii należą
do najważniejszych w dorobku artysty oraz do najbardziej znanych dwudziestolecia międzywojennego.
Po konserwacji, zdublowany na bibule, naderwania podklejone, ubytki uzupełnione. Jeden z najrzadszych plakatów artysty.
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366. 367. S. Norblin. Polska. Plakaty z reklamą linii Gdynia-Ameryka. 1926-1929.

– Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe –
366. [II Rzeczpospolita] – „Polska. Kraj polowań.” Warszawa, b.r. (1929); 100,0 x
63,0 cm.
4500,Na plakacie nalepiony pasek papieru z nadrukiem: „Gdynia – America Line” (spółka polsko-duńska,
powstała w 1934 r., dysponująca 8 statkami, m.in. nowoczesnymi transatlantykami Batory, Chrobry,
Piłsudski, Sobieski). Plakat sygnowany: „S. Norblin”. Jeden z najsłynniejszych i najważniejszych plakatów w dorobku Stefana Norblina, reklamujący polowania w zasobnych w zwierza puszczach polskich.
Powstał na zamówienie Ministerstwa Komunikacji, należy do serii promującej piękno naszego kraju,
powstałej w latach 1925-1930. Odbity w cenionym Zakładzie Graficznym Eugeniusza i dr Kazimierza
Koziańskich w Warszawie. Po konserwacji, stan dobry.
Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski, s. 280, poz. 372, ilustr.

367. [II Rzeczpospolita] – „Polska. Nabożeństwo w owickiem”. Warszawa, b.r. (1926);
100,0 x 62,0 cm.
3000,Na plakat nalepiony pasek papieru z nadrukiem: „Gdynia – America Line”. Plakat sygnowany: „S. Norblin” – autorem projektu jest Stefan Norblin (1892-1952), jeden z czołowych plakacistów okresu międzywojennego, ceniony portrecista, grafik, wybitny przedstawiciel stylu Art Déco. Plakat propagujący
piękno ojczystego kraju i przywiązanie do dawnych tradycji, przygotowany na zlecenie Ministerstwa
Komunikacji, druk zakładu Koziańskich. Po konserwacji, stan dobry.
Lit.: A. A. Szabłowska, Plakat polski w Bibliotece Polskiej w Paryżu, Warszawa 2011, s. 104, poz. 41, il.

368. [II Rzeczpospolita] – „Gdynia – America Line”. Hamburg, b.r. (1937); 85,0 x
60,0 cm.
3200,-
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371. Odezwa I. Mościckiego. 1939.

373. II wojna światowa. 1943.

Plakat sygnowany: „W. Soost” (Wilhelm Soost, grafik działający w Hamburgu), drukowany w Hamburgu (Hanseatische Druckanstalt Gmbh). Reklama rejsów słynnym polskim transatlantykiem MS Batory
(który wszedł do służby w 1936 r.), na trasie z Hamburga do Nowego Jorku („klejnotem północnego
Atlantyku”). Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XXVII)

369. [II Rzeczpospolita] – „Visitez la Pologne. Vous y serez bien accueillis” (Odwiedzajcie Polskę. Zostaniecie tu dobrze przyjęci). Poznań, b.r. (lata 30. XX w.);
100,0 x 62,0 cm.
2900,Plakat sygnowany: „Mann” – autorem projektu jest Kazimierz Mann (1910-1975), grafik i architekt,
przed wojną związany ze Lwowem. Uprawiał ilustrację, plakat, malarstwo ścienne. Od 1936 r. w Warszawie, pracował dla Polskiej Agencji Telegraficznej. Po wojnie kontynuował pracę jako projektant
wystaw oraz dekoracji plastycznej budynków dworców, kościołów. Był ojcem znanego dziennikarza
Wojciecha Manna. Plakat turystyczny drukowany w Zakładach Graficznych J. Go dziejewskiego w Poznaniu, na zlecenie Polskich Kolei Państwowych. Stan dobry.
Lit.: A. A. Szablowska, Plakat polski w Bibliotece Polskiej w Paryżu, s. 118, poz. 61, ilustr.
(Patrz tablica XXVII)

370. [II Rzeczpospolita – Targi Lwowskie] – „XVIII Internationale Ostmesse Lwów
– Polen. 3-13.IX.1938”. Lwów, 1938; 100,0 x 70,0 cm.
3500,Plakat sygnowany: „Proj. M. Weiser” – Maria Weiser (1912-?), malarka i graficzka lwowska, w latach
30. studiowała w Akademii Krakowskiej u W. Jarockiego. Plakat reklamujący XVIII Międzynarodowe
Targi Wschodnie we Lwowie, drukowany w Zakładach Graficznych Adolfa Hegedüsa we Lwowie (wersja
niemiecka). Ślady składania, drobne uszkodzenia krawędzi podklejone, stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski, s. 420, poz. 632, il. (wersja polska)
(Patrz tablica XXVI)

371. [Wybuch II wojny światowej] – Afisz z odezwą prezydenta Ignacego Mościckiego
w dniu wybuchu wojny. Warszawa, 1 września 1939 r.; 65,0 x 50,5 cm.
300,-
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Historyczna odezwa prezydenta Ignacego Mościckiego w dniu wybuchu II wojny światowej: „Nocy
dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co
stwierdzam wobec Boga i historii.” Ślady składania, przedarcia i uszkodzenia krawędzi (częściowo
podklejone i zdublowane na bibułce).

372. [II wojna światowa – Katyń] – „Les pays changent, hommes et méthodes
sont mêmes” (Kraje się zmieniają, ludzie i metody nie). B.m., 1944; 77,0 x
117 cm.
3500,Antykomunistyczny plakat propagandowy z okresu II wojny światowej – na mapie Europy (zasłanej
trupami) zaznaczone miejsca masakr (Katyń, Winnica na Ukrainie, Górna Sabaudia); w miejsce Polski
wbita fl aga sowiecka, której czarny cień pada na wschodnią część kontynentu. Obok tekst francuski:
stalinizm zamieni Europę w masowy grób. Po konserwacji, zdublowany na bibułce.
(Patrz tablica XXVI)

373. [II wojna światowa] – „Na lepsze jutro... U.S. War Bonds”. B.m. 1943; 71,0 x
56,0 cm.
1500,Niesygnowany plakat propagandowy z okresu II wojny światowej, drukowany na zlecenie rządu Stanów
Zjednoczonych w polskiej wersji językowej (były także inne wersje językowe, m.in. hiszpańska, czeska,
fińska), wzywający do zbiórek pieniężnych na cele wojenne. Ślady składania, poza tym stan dobry.
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– Polacy na uroczystościach św. Emeryka na Węgrzech –
374. Album z pobytu Polaków na Węgrzech w 1930 r. Budapeszt, Esztergom i inne.
Dwa albumy: 140 fotografii, 29 pocztówek, wycinki gazetowe (luzem), 34 x 23 cm,
opr. pł. z tłocz.
1500,W sierpniu 1930 r. w związku z uroczystościami 900-letniej rocznicy śmierci św. Emeryka, królewicza
węgierskiego, do Budapesztu przybyli liczni pielgrzymi z całego niemal świata. Uroczystości miały
charakter religijny (brało w nich udział siedmiu kardynałów). W życiu węgierskiego świętego występował wg tradycji wątek polski (miał przebywać na dworze Bolesława Chrobrego i założyć klasztor
benedyktynów na ysej Górze). Z tego też względu, a przede wszystkim z uwagi na serdeczne
stosunki polsko-węgierskie, w uroczystościach wzięła udział liczna pielgrzymka z Polski. Niniejszy
album stanowi ilustrowaną kronikę pobytu polskiej pielgrzymki na uroczystościach, podczas których
odsłonięto pomnik św. Emeryka i dokonano konsekracji kościoła polskiego w Budapeszcie. Obejmuje
wyjazd z Katowic, podróż przez Czechosłowację oraz pobyt w Budapeszcie i innych częściach Węgier.
Na zdjęciach m.in. ks. Henryk Błasikiewicz (1849-1952); prymas Polski August Hlond (1881-1948);
bp śląski Teodor Kubina (1880-1951); regent Węgier admirał Miklós Horthy (1868-1957) oraz rząd
i ministrowie węgierscy. Fotografie amatorskie, część podpisana z nazwiskami i miejscem pobytu
uczestników uroczystości. Zdjęcia o wym. 8,5 x 11,5 cm (ok. 50) oraz 6 x 8 cm (ok. 40), pozostałe
większych formatów (ok. 17 x 12 cm i 14 x 9 cm). Do albumów wklejono również oryginalne pocztówki z tego okresu, ukazujące węgierską stolicę oraz kolorowe ilustracje pochodzące z turystycznych
prospektów. Dołączono luzem wycinki prasowe o uroczystościach, w tym z „Gościa Niedzielnego”,
nr 37: Katowice 14 IX 1930. Oprawa tłocz i złoc. na licu. Otarte narożniki, przybrudzenia, pęknięcie
oprawy. Stan ogólny bardzo dobry.

375. Potocki Adam Józef (1822-1872), syn Artura i Zofii z Branickich, poseł na Sejm,
właściciel dóbr i zakładów przemysłowych. Fot. W. Rzewuski. Ok. 1870 r. 600,Fotografia 39,5 x 32,5 cm, naklejona na karton firmowy 57,5 x 42,5 cm.
Duża, reprezentacyjna fotografia z Zakładu Fotograficznego Walerego Rzewuskiego (1837-1888)
w Krakowie (sygnowana suchym tłokiem), jednego z najważniejszych polskich fotografów XIX wieku,
autora zdjęć portretowych przedstawiających czołowe postaci świata kultury i nauki, a także reprezentantów szlachty i arystokracji. Portret Adama Potockiego, urodzonego w ańcucie, orędownika
autonomii Galicji, posła do Rady Państwa w r. 1848, posła na Sejm krajowy od r. 1862, delegata
Sejmu do Rady Państwa (obszerny opis i faksymile podpisu poniżej fotografii). Oryginalny firmowy
karton naklejony na karton usztywniający. Uzupełniony jeden niewielki ubytek i rozdarcie fotografii.
Rzadkie.
(Patrz tablica XXX)

376. Sienkiewicz Henryk (1846-1916), jeden z największych pisarzy polskich, laureat
Nagrody Nobla. Fot. Karoli & Pusch. Ok. 1885 r.
200,Fotografia wizytowa 9,2 x 5,5 cm, naklejona na karton firmowy litografowany 10,5 x 6,2 cm.
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374. Album Polska-Węgry. 1930.

376. Portret H. Sienkiewicza. 1885.

Portret pisarza, na awersie nazwa i adres firmowy w Warszawie. Aleksander Karoli (1838-1916),
jedna z najważniejszych postaci w historii fotografii polskiej i europejskiej, prekursor fotografii teatralnej. Maurycy Pusch (1828-1901), uczeń i kontynuator prac J. Giwartowskiego, pierwszego fotografa
warszawskiego. Ok. 1882 r. wspólnie założyli zakład pod firmą „Karoli i Pusch – fotografia teatrów
rządowych”. Drobne przybrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.

377. [Warszawa] – „Most i Przedmieście Praga”. K. Brandel. Lata 70. XIX w.

500,-

Fotografia; 11,0 x 14,5 (naklejona na karton firmowy 21,0 x 26,8)
Panorama warszawskiej Pragi z wieży Zamku Królewskiego. Na pierwszym planie most Kierbedzia,
wybudowany w latach 1859-1863, w oddali zabudowania dopiero rozbudowującej się Pragi. Fotografia naklejona na karton z drukowaną ozdobną ramką, poniżej naklejony podpis w języku polskim
i francuskim. Poniżej fotografii sygnatura: „Fot. Brandel Warszawa 59 Nowy Świat”. Konrad Brandel
(1838-1920) był jedną z najważniejszych postaci w rozwoju polskiej fotografii II połowy XIX w. Podstawy
wiedzy zdobywał pod okiem Karola Beyera, następnie od 1865 r. prowadził własny zakład fotograficzny.
W dorobku fotografa szczególne miejsce zajmują zdjęcia Warszawy II połowy XIX w. – stanowią one
dziś bezcenne ródło ikonograficzne. Zabrudzenia kartonu oraz w niewielkim stopniu fotografii, poza
tym stan dobry. Patrz poz. następne.
Lit.: D. Jackiewicz, Fotografowie Warszawy. Konrad Brandel. Warszawa 2015, s. 68
(Patrz tablica XXX)

378. [Warszawa] – „Pałac w azienkach”. K. Brandel. Lata 70. XIX w.

400,-

Fotografia; 10,9 x 14,5 (naklejona na karton firmowy 23,3 x 31,0)
Pałac na Wodzie w Warszawie w połowie XIX w. (elewacja południowa, z zabudowanymi bocznymi galeriami), przed pałacem grupy spacerujących warszawiaków. Fotografia naklejona na karton
z drukowaną ozdobną ramką, poniżej doklejony tytuł: „Pałac w azienkach. Palais à azienki” oraz
sygnatura fotografa: „Fot. Brandel Warszawa 59 Nowy Świat”. Zabrudzenia kartonu, stan dobry. Patrz
poz. następna.
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381. A. A. Mroczek. Pałac króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. 2011.

380. Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym na Dynasach. 1935.

379. [Warszawa] – „Pałac w Wilanowie”. K. Brandel. Lata 70. XIX w.

400,-

Fotografia; 11,0 x 14,7 (naklejona na karton 23,2 x 30,9)
Rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie – widok od strony dziedzińca. Fotografia naklejona na
karton z drukowaną ozdobną ramką, poniżej naklejony podpis: „Pałac w Wilanowie. Palais à Vilanov.”
oraz sygnatura fotografa: „Fot. Brandel Warszawa 59 Nowy Świat”. Zabrudzenia kartonu oraz w niewielkim stopniu fotografii, stan dobry. Patrz poz. poprzednie.

380. [Warszawa] – Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym na Dynasach. Lipiec
1935 r.
150,Fotografia czarno-biała; 15,5 x 23,5 cm.
Na fotografii zwycięzcy Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym z 1935 r. Wśród sędziów kolarze, m.in.:
Jerzy Lipiński (1908-2000), mistrz Polski w kolarstwie przełajowym z 1935 r.; Artur Pusz (1908-?),
mistrz Polski w kolarstwie torowym z 1936 r.; Bolesław Napierała (1909-1976), mistrz Polski na
szosie oraz na torze na dystansie 50 km z 1935 r., dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne. Fotografia
niesygnowana, na odwrocie opis z epoki (wg NAC fotografia wykonana dla koncernu Ilustrowanego
Kuriera Codziennego). Tor kolarski na Dynasach na Powiślu, należący do Warszawskiego Towarzystwa
Cyklistów, działał od końca XIX w. do 1937 r. Stan dobry.
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383. E. Hartwig. Kwitnąca jabłoń.
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384. E. Hartwig. Strefy ochronne. 1980-1983.

381. [Warszawa] – „Pałac króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie”. A. A. Mroczek.
2011 r.
1200,Fotografia czarno-biała; 99,0 x 25,0 cm
Na odwrocie sygnatura artysty ołówkiem, jego pieczęć oraz hologram (odbitka 1/10). Praca Andrzeja
Artura Mroczka (ur. 1936), fotografika, dziennikarza, autora książek, konstruktora (absolwent Wydziału
Lotniczego PW, pracował przy konstrukcji samolotu Wilga). Fotografią zajmuje 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. Dołączono
certyfikat autentyczności (obraz złożony z 11 zdjęć aparatem cyfrowym). Stan bardzo dobry.

382. [Wilno] – Kościoły św. Anny i Bernardynów w Wilnie. J. Czechowicz. 1874 r.

500,-

Fotografia o wym. 25,0 x 19,8 cm, naklejona na oryginalną podkładkę 35,8 x 31,2 cm
Sygnowana suchym tłokiem: „J. Czechowicz”; w warstwie światłoczułej negatywu, w lewym dolnym
rogu: „Ph. de Czechowicz Vilna 1874” oraz „la contrajacomest defendue”. Widok fasad dwóch wileńskich kościołów: gotyckiego św. Anny i kościoła św. Franciszka i św. Bernarda oraz dzwonnicy kościoła
św. Anny i klasztoru Bernardynek. Fotografia z natury Józefa Czechowicza (1818-1888), fotografa
wileńskiego, wykształconego w Londynie, skąd sprowadził nowoczesny sprzęt fotograficzny, od lat
60. prowadzącego swój zakład. Artysta wykonywał portrety oraz widoki Wilna i okolic, do dziś o dużej
wartości dokumentalnej i artystycznej. Według opinii Jana Bułhaka uznawany jest za ojca fotografii
wileńskiej. Zabrudzenia i uszkodzenia podkładki, stan fotografii dobry. Rzadkie w takim formacie.
(Patrz tablica XXX)

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA
383. Hartwig Edward (1906-2003) – „Kwitnąca jabłoń” (Z cyklu „Wiosna”).

2500,-

Fotografia czarno-biała; 33,0 x 23,0 cm (w świetle oprawy)
Sygnowana na licu: „E. Hartwig”. Edward Hartwig – jeden z najwybitniejszych polskich artystów
fotografików. W okresie międzywojennym związany z Lublinem, następnie z Warszawą. Zasłużony
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385. E. Hartwig. Z cyklu „Wierzby”.

387. Z dedykacją J. Bułhaka.

386. Warszawska Szkoła Fotograficzna. Fotografia pracy M. Jakimowicza. Pocz. XX w.
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dla rozwoju polskiej fotografii, wiele wystawiał odnosząc sukcesy. Jego twórczość stopniowo ewoluowała w kierunku samoistnych dzieł na pograniczu malarstwa. Praca eksponowana na wystawie
w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2004 r. (nr 213 w katalogu, ilustr.). Inna odbitka ofiarowana
w 1979 r. papieżowi Janowi Pawłowi II podczas I pielgrzymki do Polski. Stan dobry, oprawiona w ramę
51,0 x 36,0 cm (na odwrocie oprawy informacja: „Odbitka autorska mojego ojca Edwarda Hartwiga
Ewa Hartwig Fijałkowska”).

384. Hartwig Edward (1906-2003) – „Strefy ochronne”. 1980-1983 r.

2100,-

Fotografia czarno-biała; 44,5 x 34,5 cm
Sygnowana na licu: „E. Hartwig”, na odwrocie stempel autorski. Praca z cyklu „Strefy ochronne”,
wystawianego na ekspozycji w warszawskiej Małej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików
oraz w San Francisco w 1983 r. Stan dobry.

385. Hartwig Edward (1906-2003) – Z cyklu „Wierzby”.

1500,-

Fotografia czarno-biała; 24,0 x 16,5 cm
Jedyna odbitka – unikat. Na odwrocie stemple autorskie. Wierzby to jeden z ulubionych tematów prac
Edwarda Hartwiga, pojawiający się w różnych cyklach i stylistykach przez wiele lat, będący pretekstem
do eksperymentów formalnych (w 1989 r. ukazał się album p.t. „Wierzby”, z tekstem siostry, poetki
Julii Hartwig). Praca eksponowana m.in. na wystawie „Wierzby”, zorganizowanej z okazji 10 rocznicy
śmierci artysty w 2013 r. w Warszawie. Stan dobry.

386. [Warszawska Szkoła Fotograficzna] – Fotografia eksperymentalna pracy
Mieczysława Jakimowicza. Początek XX w.
600,Fotografia eksperymentalna czarno-biała o wym. 18,8 x 21,3 cm (karta 19,8 x 26,7 cm).
Na odwrocie stempel Warszawskiej Szkoły Fotograficznej (pierwszej polskiej szkoły fotografii,
założonej w 1907 r. przez Włodzimierza Kirchnera, gdzie wykładowcami byli m.in. Jadwiga Golcz
i Stanisław Szalay; szkołę mieszczącą się w gmachu Teatru Wielkiego zamknięto w 1913 r.). Eksperymentalna reprodukcja pracy Mieczysława Jakimowicza (1881-1917), rysownika, grafika, reprezentanta symbolizmu (siostrzeńca Władysława Reymonta), wysoko cenionego przez współczesnych za
litografie i czarno-białe rysunki tworzone w nastroju dekadenckim (zwłaszcza portrety i autoportrety).
Zabrudzenia (zwłaszcza lewego marginesu), drobne przedarcie.

387. Bułhak Jan. Estetyka światła. Zasady fotografiki. Z ilustracjami autora. Wilno
1936, nakładem i drukiem Polskiej Drukarni Artystycznej Grafika, skład główny
w Księgarni Św. Wojciecha, s. 279, [13 – reklamy], tabl. ilustr. [20], 24,5 cm, opr.
wyd. brosz.
300,Odręczna dedykacja autora dla „przyjaciela z lat wileńskich”, dat. Wilno, 4.XII.35. Jedna z najważniejszych publikacji Jana Bułhaka (1876-1950), nestora polskiej fotografii artystycznej i krajoznawczej,
autora licznych podręczników i dokumentacji fotograficznej wielu miast i regionów II Rzeczypospolitej.
Zbiór 35, najcelniejszych artykułów fotografika, począwszy od 1919 r. (wykładu inauguracyjnego na
Uniwersytecie Stefana Batorego), ozdobiony 20 tablicami z 40 fotografiami artysty. Okładka, inicjały
i ozdoby w tekście projektu artysty wileńskiego Gracjana Achrem-Achremowicza. Stan dobry.
Lit.: M. Plater-Zyberk, Jan Bułhak fotografik, Warszawa 2006, s. 198
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388. [Radziwiłłowie] – Talerz z manufaktury Korzec z serwisu Konstancji z Radziwiłłów
Czudowskiej. Ok. 1820 r.
11 500,Porcelana szkliwiona, złocona, malowana naszkliwnie ręcznie; średnica 24 cm. Na odwrocie znak
wytwórni: malowane cynobrem Oko Opatrzności oraz napis „Korzec”. Talerz płytki okrągły, zdobiony
malaturą. Kołnierz o złoconych krawędziach zewnętrznej i wewnętrznej, dekorowany ornamentem
złożonym z motywów stylizowanych gałązek i palmet, z symetrycznie rozmieszczonymi na osiach
motywami: kaduceusza i węża Eskulapa, monogramem KC w otoku z węża połykającego własny
ogon oraz herbów Trąby Radziwiłłów i Leliwy pod mitrą książęcą na paludamencie. Lustro zdobi
centralnie umieszczona złota rozeta.
Manufaktura w Korcu (1784-1832) jako pierwsza w Polsce produkowała od 1790 r. porcelanę, głównie
zastawy stołowe, serwisy do kawy i herbaty. Na specjalne zamówienia zdobiono je inicjałami bąd
herbami osób, dla których były przeznaczone, m.in. dla Czetwertyńskich i Sanguszków. Monogram
KC odnosi się do Konstancji z Radziwiłłów Czudowskiej (1796-1822/24), córki Mikołaja Józefa Radziwiłła VIII ordynata kleckiego. Około 1820 r. Konstancja wyszła za mąż za generała Czudowskiego.
Przedstawione na talerzu herby związane są z osobami małżonków: Trąby, herb własny Radziwiłłów,
Leliwa – herb Czudowskich. Do 1945 r. talerz pozostawał w kolekcji sztuki w pałacu Radziwiłłów
w podkrakowskich Balicach (od 1887 r. należącego do mieszkającego w Paryżu księcia Dominika
Radziwiłła, następnie w rękach Hieronima Mikołaja Radziwiłła, którego żoną była Renata, córka arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z Żywca). W latach 1945-2013 talerz stanowił depozyt Muzeum
Narodowego w Krakowie (włączony do oddziału Muzeum Narodowego Książąt Czartoryskich), w 2013 r.
zwrócony spadkobiercom Hieronima Mikołaja Radziwiłła. Na odwrocie malowana sygnatura muzealna
oraz metalowy uchwyt do zawieszenia talerza. Stan bardzo dobry. Wielka rzadkość.
Lit.: I. Szarek, W świecie porcelany. Katalog wystawy, 2003, kat. 202; E. Kowecka, M. i J. osiowie,
Polska porcelana, Ossolineum, 1983, il. nr 69-70; A. Szkurłat, Manufaktura porcelany i fajansu w Korcu,
Zamek Królewski w Warszawie, 2011, s. 204, il. 522, 523.
(Patrz tablica XXIX)

389. [Zamoyscy] – Teryna z podgrzewaczem. Wiedeń, Stephan Mayerhofer i Carl
Klinkosch. Ok. 1840 r.
2500,Srebro; wysokość 17 cm, średnica pokrywy 6,5 cm, średnica podstawy 6,5 cm
Na pokrywie oraz podstawie grawerowany monogram AZ pod koroną hrabiowską z klejnotem herbu
Jelita. Przedmiot należał do Augusta Zamoyskiego (1811-1889), syna Stanisława Kostki Zamoyskiego,
XII ordynata na Zamościu i Zofii z Czartoryskich, córki Adama Kazimierza. Znaki złotnicze: wiedeńskie
znaki probiercze z ok. 1840 r. (zatarte) oraz imienne firmy „M&K” – Stephana Mayerhofera (1772-1852)
i Carla Klinkoscha (1797-1860), czołowych złotników I połowy XIX w. Dołączono podgrzewacz z grawerowanym półkozicem pod koroną hrabiowską (brak jednego uchwytu, drobne uszkodzenia). Stan
teryny bardzo dobry. Wysokiej klasy przedmioty z arystokratyczną proweniencją. Patrz poz. następne.

390. [Zamoyscy] – Buliera. Wiedeń, Josef Carl Klinkosch. Po 1872 r.

8000,-

Srebro próby 3, kość; wysokość 21 cm, średnica pokrywy 13 cm, średnica podstawy 10 cm
Na brzuścu grawerowany herb Zamoyskich – Jelita pod koroną hrabiowską z klejnotem. Znaki złotnicze: austriackie znaki probiercze oraz imienne złotnika „JCK” – Josefa Carla Klinkoscha. Josef Carl
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389. Teryna z herbem Zamoyskich. 1840.

391. Dzbanek do herbaty (większy) z herbem Zamoyskich. Po 1872.
Klinkosch był jednym z najlepszych złotników pracujących w Wiedniu w II połowie XIX w., m.in. dla
cesarza Franciszka Józefa. W latach 1835–1839 uczył się u ojca, także znakomitego złotnika (patrz
poz. poprzednia), uzyskując certyfikat złotniczy w 1844 r. W 1851 r. przejął firmę po ojcu. Przedsiębiorstwo zatrudniało kilkaset osób, a jego wyroby cieszyły się ogromnym powodzeniem, na wiedeńskiej
Wystawie Światowej w 1873 r. i następnej w Paryżu zdobyły liczne medale srebrne i złote. W 1855 r.
J. C. Klinkosch został cesarskim złotnikiem, a za swoje zasługi otrzymał tytuł szlachecki. W zbiorach
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce znajduje się liczący 660 sztuk zestaw sztućców z około 1900 r.
oraz inne srebra firmy Klinkosch. Dzbanek z rączką kościaną na podstawie z kościanymi nóżkami
(brak palniczka). Drobne pęknięcia kości, poza tym stan bardzo dobry. Wysokiej klasy przedmioty
z arystokratyczną proweniencją. Patrz poz. następne.
(Patrz tablica XXIX)

391. [Zamoyscy] – Dzbanek do herbaty (większy). Wiedeń, Josef Carl Klinkosch. Po
1872 r.
4000,Srebro próby 3, kość; wysokość 15 cm, średnica pokrywy 12 cm, średnica podstawy 10 cm
Na brzuścu grawerowany herb Zamoyskich – Jelita pod koroną hrabiowską z klejnotem. Znaki złot-
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392. Dzbanek do herbaty (mniejszy) z herbem Zamoyskich. Po 1872.
nicze: wiedeńskie znaki probiercze oraz imienne złotnika „JCK” – Josefa Carla Klinkoscha (patrz
poz. poprzednia). Drobne pęknięcia kości, poza tym stan bardzo dobry. Wysokiej klasy przedmioty
z arystokratyczną proweniencją. Patrz poz. następne.

392. [Zamoyscy] – Dzbanek do herbaty (mniejszy). Wiedeń, Josef Carl Klinkosch.
Po 1872 r.
3000,Srebro próby 3, kość; wysokość 14 cm, średnica pokrywy 11 cm, średnica podstawy 9 cm
Na brzuścu grawerowany herb Zamoyskich – Jelita pod koroną hrabiowską z klejnotem. Znaki złotnicze: wiedeńskie znaki probiercze oraz imienne złotnika „JCK” – Josefa Carla Klinkoscha (patrz poz.
poprzednie). Drobne pęknięcia i przebarwienia kości, poza tym stan bardzo dobry. Wysokiej klasy
przedmioty z arystokratyczną proweniencją. Patrz poz. następna.

393. [Zamoyscy] – Dzbanek do kawy lub kakao. Wiedeń, Josef Carl Klinkosch. Po
1872 r.
2500,Srebro próby 3, kość; wysokość 17 cm, średnica pokrywy 6,5 cm, średnica podstawy 6,5 cm
Na dzbanku grawerowany herb Zamoyskich – Jelita pod koroną hrabiowską z klejnotem. Znaki złotnicze: wiedeńskie znaki probiercze oraz imienne złotnika „JCK” – Josefa Carla Klinkoscha (patrz poz.
poprzednie). Drobne pęknięcia i przebarwienia kości, poza tym stan bardzo dobry. Wysokiej klasy
przedmioty z arystokratyczną proweniencją. Patrz poz. poprzednie.
(Patrz tablica XXIX)

394. [Lubomirscy] – Zestaw sztućców z monogramem AL pod koroną książęcą oraz
herbem Szreniawa. Kraków, złotnik W. Glixelli. Po 1872 r.
3500,Srebro próby 3; kubek – wysokość 7,5 cm, średnica 6,0 cm (wnętrze złocone); nóż – długość 21,5 cm;
łyżka – długość 18,5 cm; widelec – długość 18,5 cm; łyżeczka – 14,5 cm; kasetka drewniana wyłożona
jedwabną tkaniną białą i niebieską, o wym. 30 x 17 x 8,5 cm
Na sztućcach, kubeczku oraz na wieku kasetki (na srebrnej plakiecie) rytowany monogram AL pod
koroną książęcą (na kubeczku także herb Szreniawa). Zestaw należał zapewne do ordynata z Przeworska Andrzeja Lubomirskiego (1862-1953), który w 1885 r. wziął w Krakowie ślub z Eleonorą Husarzewską. Lubomirski był posłem na Sejm Krajowy i do Rady Państwa, kuratorem literackim Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich w latach 1882-1939. Na przedmiotach znaki złotnicze: próba srebra 3
(bita w Krakowie w latach 1872-1920) oraz znak imienny złotnika, Władysława Glixellego. Jeden z najważniejszych krakowskich złotników epoki – Władysław Glixelli (1831-1895), uczeń Leonarda Nitscha,
od 1868 r. prowadził warsztat i sklep przy ul. Grodzkiej, gdzie wykonywał liczne prestiżowe zamówienia,
m.in. berło dla mistrza Jana Matejki, ufundowane przez Radę Miasta Krakowa w 1878 r. Pęknięcie
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397. Broszka Art-Nouveau z brylantami. 1900-1920.

396. Broszka z brylantami. 1860-1880.
drewnianej kasetki, poza tym stan dobry. Luksusowy przedmiot należący do znamienitego arystokraty.
(Patrz tablica XXVIII)

– Stara biżuteria. Zegarki –
395. Wisior z perłą. 1840-1860 r.

16 000,-

Wisior wykonany z żółtego złota próby około 580 oraz ze srebra próby 925. Zdobienie: motywy
girland wysadzanych diamentami w szlifie antycznym, o masie około 0,63 ct, 8 diamentami w szlifie
brylantowym tzw. starym europejskim o łącznej masie około 1,8 ct, 17 diamentami w dawnych szlifach
brylantowych uproszczonych o łącznej masie około 0,6 ct oraz 32 diamentami w szlifie rozety o łącznej
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398. Dom Bankowy Wawelberga. 1911.

399. Zegarek warszawskiej firmy A. Modro. 1926.

masie 0,43 ct. Perła słodkowodna hodowana, w kształcie gruszki, o wym. 15,6 x 12,5 mm, o białej
barwie. Wymiary: 5,2 x 2,7 cm; waga 10,14 g. Dołączono ekspertyzę.
(Patrz tablica XXVIII)

396. Broszka z funkcją naszyjnika. 1860-1880 r.

8000,-

Broszka z funkcją naszyjnika, wykonana z żółtego złota próby około 580 oraz ze srebra próby 925. Zdobienie: motyw girland i kokardy wysadzany 11 diamentami w szlifie brylantowym (tzw. stary europejski),
o łącznej masie około 1,75 ct oraz 42 diamentami w dawnych szlifach brylantowych uproszczonych o łącznej masie około 0,5 ct. Wymiary 4,1 x 3 cm, waga 8,45 g. Dołączone etui krakowskiego
jubilera Antoniego Józefa Neuberga (mającego sklep przy ul. Floriańskiej). Dołączono ekspertyzę.

397. Broszka Art-Nouveau z funkcją naszyjnika. Warszawa, 1900-1920 r.

6000,-

Broszka wykonana z żółtego złota próby 585 oraz ze srebra próby 900. Zdobienia: girlandy i motywy fl orystyczne wysadzane 55 diamentami w szlifie rozety o łącznej masie 1,1 ct (w tym centralna
rozeta pełna holenderska o masie około 0,2 ct). Wymiary: 4,2 x 3,7 cm, waga 10,75 g. Dołączono
ekspertyzę.

398. [Warszawa – Dom Bankowy Wawelberga] – Zegarek firmy Girard-Perregaux
z dedykacją dla Bolesława Pawlikiewicza. 1911 r.
15 000,Złoto 14 karatowe, tarcza złota, cyfry arabskie; średnica 4,5 cm; dewizka – złoto żółte, długość 35 cm;
zawieszka – złoto, emalia, 3 x 2 (owal); łączna waga ok. 73 g; pudełko firmowe 12 x 9 x 2 cm
Złoty zegarek kieszonkowy z grawerowaną dedykacją „XXV 1886 15/V 1911” oraz ozdobnym monogramem „BP”. Na zawieszce cyfra „XXV” oraz grawerowana dedykacja: „Bolesławowi Pawlikiewiczowi
na pamiątkę od domu bankowego H. Wawelberg 1885 15/V 1911” – w którym Pawlikiewicz pełnił
funkcję prokurenta. Dom Bankowy Wawelberga był wówczas jedną z największych instytucji finansowych Królestwa Polskiego.
Zegarek w podwójnej złotej kopercie, sprawny, mechanizm sygnowany, renomowanej szwajcarskiej
marki Girard-Perregaux (istniejącej od 1791 r. aż do dziś, z siedzibą w La Chaux-de-Fonds). Przedmiot
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400. Plakieta wotywna. 1785.
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401. Przeciw demonom. XVIII w.

przeznaczony na eksport do Rosji (sygnatura złota w zołotnikach). Dołączone oryginalne pudełko
firmowe (na zegarku oraz wewnątrz pudełka informacje o licznych nagrodach otrzymanych przez
firmę). Dołączono książkę z kaligrafowaną złotem dedykacją dla B. Pawlikiewicza (obdarowanego
zegarkiem): „Wielmożnemu Panu Bolesławowi Pawlikiewiczowi Wmu Prokurentowi Domu Bankowego
H. Wawelberg. Z inicjatywy uroczystości Jubileuszu 25-lecia. W dowód Głębokiego Szacunku i Poważania składa J. Cybulski (weteran sceny polskiej)”. Tom zawiera 2 pozycje autorstwa J. Cybulskiego:
„Deklamator polski” oraz „Najpopularniejszy śpiewnik warszawski”. Na licu tłoczona inskrypcja: „Pamiątka od Weterana – Artysty sceny polskiej 1911 r.” Józef Cybulski (1840-1912), aktor i dyrektor
teatralny. Brak szkiełka w zegarku, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica XXVIII)

399. [Warszawa – firma A. Modro] – Zegarek ufundowany przez Związek Strzelecki
w Sokołowie Podlaskim. 1926 r.
4200,Złoto 14 karatowe (próby szwajcarskie – wiewiórka), tarcza emaliowana z cyframi arabskimi, szkło
płaskie; średnica zegarka 5,5 cm
Zegarek kieszonkowy bijący kwadranse, w podwójnej kopercie, na zewnętrznej bogato zdobiony monogram, na wewnętrznej grawerowana dedykacja: „Księdzu Kanonikowi Dziekanowi w Sokołowie
Podlaskim ku pamięci poświęcenia w dniu 16 września 1928 roku świetlicy miejscowego oddziału
Związku Strzeleckiego”. Józef Mazurkiewicz (1877–1936), kanonik honorowy janowski, proboszcz
sokołowski (do 1929 r. łosicki), inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych. Na tarczy
znak firmy: „A. Modro” – Adolf Modro (1840-?), jeden z najważniejszych polskich zegarmistrzów epoki,
działający w Warszawie, prowadzący sklep przy ul. Marszałkowskiej. Modro zajmował się wyrobem
i naprawą zegarków oraz sprzedażą najlepszych marek, jak Patek Philippe, Longines, Tissot (z prawem
sygnowania nazwiskiem dystrybutora). Na wewnętrznej kopercie oznaczenia dotyczące mechanizmu
(Brevet oraz numer fabryczny). Stan bardzo dobry.

PAMI TKI SARMACKIE I PATRIOTYCZNE
400. [Wotum sarmackie] – Plakieta wotywna. Polska, 1785 r.

9500,-

Blacha miedziana, srebrzona, repusowana; 21,8 x 17,5 cm
Pośrodku postać modlącego się szlachcica (w tradycyjnym polskim stroju, z szablą u boku) na obłoku,
poniżej grawerowany napis: „Jozef Lechowski dał wotum do Pana Jezusa roku 1785 z kuluw (?)”.
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Dookoła dekoracyjne rokokowe obramienie. Ślady mocowania, przetarcia srebrzenia, poza tym stan
dobry. Przedmiot charakterystyczny dla sarmackiej pobożności, kultury i estetyki.

401. [Przeciw morowej zarazie, czarom i demonom] – Krzyż św. Benedykta.
XVIII w.
1200,Mosiądz; 2,9 x 3 cm, otwór do zawieszenia na szyi
Krzyż św. Benedykta z przedstawieniem świętego, poniżej imię św. Sebastiana, do którego modlono
się w czasie zarazy. Na ramionach krzyża osiemnaście pierwszych liter modlitwy św. Zachariasza
chroniącej przed zarazą. Na odwrotnej stronie krzyża litery CSPB: Crux Sancti Patris Benedicti (Krzyż
Św. Ojca Benedykta), IHS: monogram Chrystusa i pierwsze litery modlitwy św. Benedykta: Crux Sacra
Sit Mihi Lux / Non Draco Sit Mihi Dux / Vado Retro Satana / Nunquam Suade Mihi Vana / Sunt Mala
Quae Libas / Ipse Venena Bibas (Krzyż święty niech będzie moim światłem / Szatan nie będzie mi
przewodnikiem / Id precz, szatanie / nie doradzaj mi nigdy próżności / złem to rzeczy, które smakujesz / Sam wypij truciznę). Krzyż pochodzi z okolic Skarszewa na Pomorzu. Drobny ubytek lewego
ramienia krzyża, poza tym stan dobry.
Lit.: Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. Katalog wystawy. Muzeum
Narodowe w Poznaniu 1996, s. 293; Metal na Taxie y probie (…) Moc y skutki metalu Krzyża Oyca
y Patriarchy Benedykta Świętego Przeciwko morowemu powietrzu, czarom y wszelkim chorobom przez
litery na tymże Metalu wyrażone (…), Wilno 1745.

402. [Poniatowski Józef] – Talerz fajansowy. Francja, I połowa XIX w.

600,-

Fajans dekorowany techniką druku w kolorze czarnym; średnica 20,2 cm
Na odwrocie wyciskana sygnatura: „P&H Choisy”, ujęta w kartusz (wytwórnia Choisy-Le-Roi, znany
podparyski ośrodek produkcji fajansu). W lustrze scena pożegnania księcia Józefa Poniatowskiego
z żoną i synkiem. Poniżej tekst: „Le Prince Poniatowski fait ses adieux à Sa famille”. Kołnierz dekorowany stylizowaną wicią roślinną. Scena z wyimaginowanego życia rodzinnego księcia, służąca
budowaniu jego legendy jako mężczyzny idealnego. Poniatowski po swej bohaterskiej śmierci w nurtach
Elstery stał się w 1 połowie XIX w. postacią niezwykle popularną w Europie. Motywy pojawiające się
w malarstwie i grafice wykorzystywano następnie do dekoracji porcelany, w tym szczególnie modnych
ozdobnych talerzy. Stan dobry. Patrz poz. następna.
Lit.: Legenda księcia na fajansowych talerzach, Spotkania z zabytkami 9/10, 2013, s. 13-15; Książę Józef Poniatowski (1763-1813). Pamiątki i wizerunki, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2013, s. 14.

403. [Poniatowski Józef] – Talerz fajansowy. Francja, I połowa XIX w.

750,-

Fajans, dekorowany techniką druku w kolorze czarnym; śr. 21,4 cm
Na odwrocie wyciskana sygnatura: „P&H 3” (Choisy-Le-Roi – znany podparyski ośrodek produkcji
fajansu). W lustrze talerza przedstawienie śmierci księcia Poniatowskiego w nurtach Elstery według
słynnego obrazu Horacego Verneta (patrz poz. 204). Poniżej tekst w języku francuskim: „Mort du
Prince Poniatowski le 19 Octobre 1813”. Na kołnierzu dekoracja wicią roślinną. Niewielkie ubytki na
kołnierzu, drobne pęknięcie, poza tym stan dobry. Patrz poz. następna.

404. [Poniatowski Józef] –Talerz fajansowy. Francja, I połowa XIX w.

600,-

Fajans dekorowany techniką druku w kolorze czarnym; średnica 21,0 cm
Na odwrocie wyciskana sygnatura: „P&H 5”– znak cenionej podparyskiej wytwórni fajansu Choisy-Le-Roi. W lustrze scena zawiadomienia żony Poniatowskiego o śmierci męża, poniżej tekst: „La
Princesse Poniatowski apprend la mort de son Époux.”. Na kołnierzu dekoracja stylizowaną wicią
roślinną. Scena z wyimaginowanego życia rodzinnego księcia (który w rzeczywistości nie był żonaty),
należąca do licznej grupy przedstawień niezwykle popularnego w Europie bohatera. Przedstawienie
na talerzu powtarza scenę z serii miedziorytów wydawnictwa Fontana i Maggi w Paryżu. Stan dobry.
Patrz poz. poprzednie.

405. [Poniatowski Józef] – Teka na dokumenty. XIX w.

4000,-

Tektura obciągnięta skórą; 38,0 x 49,5 x 0,5 cm
Na licu dekoracja – w centrum orzeł cesarski z błyskawicami, dookoła bordiura z koronami, wieńcami
laurowymi, fl ankowana meandrem. W prawym dolnym rogu napis: „Le Prince J. A. Poniatowski
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402. Pożegnanie księcia Józefa. I poł. XIX w.

403. Śmierć księcia Józefa. I poł. XIX w.

405. Książę Józef Poniatowski. Teka na dokument.
Marechal de France”. Dekoracja tłoczona, ze śladami złoceń? Tylko lico okładziny przedniej pokryte
skórą, tylna okładzina: tektura oklejona papierem. Wewnątrz zapiski piórem z epoki: „Le nouveau
Bayard, le brave Leipzig ... l’Empereur” (Pierre du Terrail seigneur de Bayard (1473-1524), legendarny
rycerz francuski, ostatni z „rycerzy bez trwogi i skazy”). Nalepka kolekcji (nieczytelna). Uszkodzenia,
drobne ubytki i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

406. [Kościuszko Tadeusz] – Rze ba. Polska, XIX w.

2500,-

Brąz; wysokość rze by 26 cm; podstawa 13 x 8 x 2,5 cm
Rze ba gabinetowa Tadeusza Kościuszki (1746-1817), z charakterystycznym zadartym nosem, we
fraku mundurowym i obnażoną szablą w prawej ręce. Tego typu rze by były popularne od początku XIX w. jako wyraz uczuć patriotycznych oraz podziwu dla bohatera narodowego. Powstawały
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408. Konfederacja Braterstwo Miłość
Prawda. 1848.

406. T. Kościuszko. Rze ba. XIX w.

411. Ryngraf. 1936.

początkowo we Francji, następnie kopiowane w warsztatach na ziemiach polskich przez cały wiek
XIX, stanowiąc pendant do wizerunku księcia Józefa Poniatowskiego. Brak pochwy szabli, figurka
umieszczona wtórnie na podstawie marmurowej (brak kolumienki stanowiącej element kompozycji,
na której często umieszczano czapkę frygijską). Ślady patyny, stan dobry.

407. [Legion Polski generała Bema w Portugalii] – Tłok pieczętny. Ok.
1833 r.
4000,Brąz, uchwyt drewniany; wysokość 11,5 cm, pole tłoka 4 x 3,5 cm
Tłok pieczętny z herbem Polski i Litwy pod koroną (w formie używanej w czasie powstania listopadowego), ujętym od dołu w płomienie. Dookoła napis: „Legiia Polska w Portugalii” oraz „Legiao Dona-Maria
II”. Pieczęć pochodzi z okresu, kiedy przebywający po powstaniu listopadowym na emigracji generał
Józef Bem (1794-1850) podjął próbę stworzenia armii polskiej w Portugalii podczas trwającej w tym
kraju wojny domowej. Oddział sformowany z Polaków – emigrantów mieszkających we Francji, stanął
po stronie króla Piotra I (cesarza Brazylii, króla Portugalii) oraz jego córki, Marii II. Od maja 1833 r.
legion nosił nazwę Legionu Królowej Marii II. Wobec sprzeciwu środowisk emigracyjnych do oddziału
przyłączyło się niewielu ochotników, a sam Bem na skutek nieporozumień z królem ostatecznie opuścił
Portugalię wiosną 1834 r. Drobny ubytek drewnianego uchwytu, poza tym stan dobry. Wielka rzadkość.
(Patrz tablica XXXI)
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408. [Juliusz Słowacki – Konfederacja Braterstwo Miłość Prawda] – Tłok pieczętny.
Ok. 1848 r.
4000,Brąz, uchwyt drewniany; wysokość 12,5 cm, pole tłoka o średnicy 3,0 cm
W polu tłoka Orzeł (bez korony) oraz dookoła napis: „Konfederacya Braterstwo Miłość Prawda”.
W obliczu rewolucji lutowej, uznawanej za początek Wiosny Ludów, przebywający w Paryżu Juliusz
Słowacki wystąpił z projektem powołania konfederacji (jako jedynej formy politycznej, która w przeszłości narodu okazywała się skuteczna). 19 marca 1848 r. ułożył „Akt zawiązanie się wygnańców
w konfederację przedwstępną”, podpisany poza Słowackim m.in. przez Zygmunta S. Felińskiego,
Andrzeja Fredrę, Kornela Ujejskiego. Godłem konfederacji stało się hasło „Braterstwo, miłość, prawda”,
autorstwa Słowackiego (zaczerpnięte z Biblii). Na przywódców zaproponowano Adama Mickiewicza,
Karola Różyckiego i Władysława Dzwonkowskiego, ale wobec odmowy tych dwóch ostatnich 30 marca
wstrzymano dalsze działania. Z literatury wiadomo, że na aktach konfederacji obok podpisów odbijano
także pieczęć. Drobne uszkodzenia, stan dobry. Wielka rzadkość.
Lit.: W. Hahn, Juliusz Słowacki w 1848 roku, artykuł w: Sobótka, organ Wrocławskiego Towarzystwa
Miłośników Historii, rocznik III, Wrocław 1948

409. [Powstanie styczniowe – statek „Kiliński”] – Tłok pieczętny. Ok. 1864 r.

4000,-

Brąz; średnica 3 cm
Godło Rzeczypospolitej z czasów powstania styczniowego – tarcza z Orłem, Pogonią i św. Michałem
Archaniołem; dookoła napis: „Dowódca Statku Narodowego Kiliński”. Podczas powstania styczniowego podejmowano także próby walk na morzu. Jednym z pomysłodawców takich działań był
Władysław Zbyszewski (1834-1909), kontradmirał, autor projektu organizacji Sił Narodowych Morskich.
Pierwszym przygotowanym do walki okrętem był brytyjski parowiec, który otrzymał imię „Kiliński” na
cześć bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej. 1 lutego 1864 r. okręt wypłynął z Newcastle, ale na skutek poważnej awarii zmuszony został zawinąć do Malagi. Tam pod naciskiem władz rosyjskich został
internowany przez Hiszpanów. Brak drewnianego uchwytu, stan dobry. Bardzo rzadka pamiątka
z okresu powstania styczniowego.
(Patrz tablica XXXI)

410. [Konstytucja 3 Maja] – „Na pamiątkę wiekopomnej uchwały Konstytucji 3go Maja
1791 r.”. Warszawa, 1916 r.
100,Biały metal; średnica 2,8 cm, uszko do zawieszenia
Awers: tarcza z herbem Królestwa Polskiego, dokoła napis: „Warszawa 1916 roku”. Rewers: napis:
„Na pamiątkę wiekopomnej uchwały Konstytucji 3go Maja 1791 r.” w wieńcu laurowym i dębowym.
Sygnowany na rewersie: „W. T. Num.” – bity z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Stemple rytował Stanisław Witkowski, grawer warszawski, wykonano w zakładzie Jana Knedlera.
Drobne zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: J. Strzałkowski, Medale polskie, Warszawa 1981, s. 89, poz. 340

411. Ryngraf oficerski z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. 1936 r. 500,Brąz częściowo srebrzony; 13,0 x 12,0 cm, z łańcuszkiem do zawieszenia
Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem, na tle Orła; na wstędze zawołanie Sodalicji
Mariańskiej: „Ut sodalis sum” (uważane za najważniejsze słowo honoru, wyraz obywatelskiej solidarności i prawości). Na odwrocie grawerowana dedykacja: „Kochanemu Szefowi p. mjr. Mieczysławowi
Piekarczykowi „Stary” 1.I.1936 r.”. Drobne uszkodzenia, ślady patyny, stan dobry.

412. Oficerska odznaka pamiątkowa 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa
Poniatowskiego. 1928-1937 r.
1200,Tombak, emalia czerwona, biała i niebieska; 4 x 4 cm
Odznaka pamiątkowa 37 Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego, stacjonującego w Kutnie.
Odznaka wprowadzona w 1928 r., w kształcie krzyża kawalerskiego zakończonego kulkami, z ramionami w kolorze niebieskim i napisami: „37”, „PP” oraz „2.XI.1918” – data utworzenia pułku. Na krzyż
nałożona tarcza herbowa z herbem Ziemi ęczyckiej, zwieńczona koroną (wersja sprzed 1937 r.). Na
zakrętce nazwisko wykonawcy – A. Nagalski, Warszawa. Stan dobry.
Lit.: K. Filipow, Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939, Warszawa 1995, s. 33, il.
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412. Odznaka 37 ęczyckiego PP.

414. Tobruk. Sygnet oficerski.

417. Tkanina z godłem Rzeczypospolitej (ok. 5 metrów długości).

413. Odznaka pamiątkowa 3 Pułku Piechoty Legionów. Po 1928 r.

400,-

Tombak srebrzony, oksydowany; 3,5 x 3,5 cm
Pułk w okresie międzywojennym stacjonował w Jarosławiu, odznaka zatwierdzona została w 1928 r.
Odznaka w formie krzyża kawalerskiego, połączonego poprzeczkami. W centrum stylizowana odznaka
3 pp Legionów Polskich z 2 Brygady LP (przyznawana jako Gwiazda Honorowa) – w środku cyfra 3,
na ramionach PPL. Na poprzeczkach nazwy pól bitewnych – Mińsk, Kaniów, Mołotków, Borysów. Na
nakrętce: Zakłady Przemysłowe Br. Grabski ód . Ślady patyny, stan dobry.
Lit.: K. Filipow, Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939, Warszawa 1995, s. 11, il.

414. Sygnet oficerski Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich z krzyżem jerozolimskim i napisem „Tobruk”.
2500,-
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Złoto 18 karatów (znaki próby wewnątrz szyny i sekretnika); oczko 1,4 x 1,4, średnica obrączki 2 cm,
waga 18,4 g
Sygnet ozdobiony grawerowanym krzyżem jerozolimskim z napisem: „Jerusalem”. Na wewnętrznej
stronie szyny grawerowany napis: „Tobruk” (literę T stanowi wizerunek palmy). Pomiędzy obrączką
a oczkiem wysuwany na zawiasku okrągły sekretnik. W bitwie o Tobruk w 1941 r. brała udział Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (na której sztandarze widniał krzyż jerozolimski). Stan dobry.

415. Sztandar „Warszawa 1939”.

5000,-

Tkanina (czerwona, podszyta białym płótnem), haft; drzewiec drewniany z częściami metalowymi;
wym. 99 x 96 cm, dł. drzewca 113 cm
Sztandar z haftowanym godłem II Rzeczpospolitej oraz napisem „Warszawa 1939”, zamontowany na
drzewcu. Nie ukończony (haft tylko na jednej stronie). Stan dobry.

416. Tkanina z Orłami – godłem Rzeczypospolitej. Okres międzywojenny.

2500,-

Adamaszek czerwono-złoty; kupon o wym. ok. 740 x 137 cm
Dwukolorowy adamaszek zdobiony powtarzającym się motywem godła Rzeczypospolitej – Orła w koronie (na połowie kuponu) na tle rozet. Wysokiej klasy tkanina zamówiona prawdopodobnie przez
polskie władze rządowe, w Lyonie, centrum francuskiego tkactwa, gdzie m.in. wyrabiano w przeszłości
pasy kontuszowe, eksportowane do Rzeczypospolitej. Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica XXXI)

417. Tkanina z Orłami – godłem Rzeczypospolitej. Okres międzywojenny.

1500,-

Adamaszek czerwono-złoty; kupon o wym. ok. 490 x 137 cm
Dwukolorowy adamaszek zdobiony powtarzającym się motywem godła Rzeczypospolitej – Orła w koronie, ujętym w koło, na tle rozet. Stan bardzo dobry. Patrz poz. poprzednia.

T OKI PIECZ TNE. PRZEDMIOTY HERALDYCZNE
418. [Lisięcice] – Tłok pieczętny gminy. XVIII w.

2200,-

Stal, brąz; wysokość 7,5 cm, pole tłoka średnica 3,2 cm
W polu tłoka przedstawienie Baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), dookoła napis: „Leisnitzer Gemeine Sigil.”. Lisięcice – wieś w województwie opolskim, powiecie głubczyckim, niegdyś
własność zakonu joannitów z Grobnik. Pieczęć z XVIII w., zamontowana w XIX w. Ślady używania,
stan dobry.

419. [Pieczęć z wizerunkiem balonu] – Pieczęć notariusza z przedstawieniem balonu.
Niemcy, przed 1807 r.
2200,Brąz, stal, uchwyt drewniany; wysokość 11 cm, pole tłoka 4,3 x 3,8 cm
W polu tłoka przedstawienie balonu unoszącego się ponad pejzażem oraz zawołanie „Sicitur ad astra”.
Dokoła napis: „Johannes Traugott Hoeferus Notar. Publ. Caes Immatr.” (pieczęć notariusza ze Śląska
lub Pomorza). Drobne pęknięcie uchwytu, nieznaczne uszkodzenia, stan dobry.

420. [Herb Szorfas] – Tłok pieczętny. Polska, II połowa XIX w.

1200,-

Brąz; wysokość 6 cm, pole tłoka 1,9 x 1,4 cm
W polu tłoka herb Szorfas z klejnotem – kaszubski herb szlachecki (należący do rodziny Wyczachowskich), wzmiankowany m.in. przez Chrząńskiego. Dekoracyjny uchwyt, stan dobry.

421. [Tłok pieczętny z figurką Sowy] – Pieczęć z monogramem. Europa Środkowa
(Niemcy, Austria), XIX/XX w.
900,Brąz złocisty, kamień barwy zielonej (chryzopraz); wysokość 8 cm, pole tłoka 1,5 x 1,5 cm
Dekoracyjny tłok pieczętny z figurką sowy (symbolem mądrości) oraz monogramem „C.B.” (gotykiem),
pod szlachecką koroną, być może wyrób wiedeński. Stan bardzo dobry.
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420. Herb Szorfas. II poł. XIX w.

418. Gmina Lisięcice. XVIII w.

419. Tłok z przedstawieniem balonu. 1807.

421. Tłok pieczętny. XIX/XX w.

422. Herb Złotowąż. XIX/XX w.

422. [Herb Złotowąż] – Tłok pieczętny. Polska, Koniec XIX / pocz. XX w.

2400,-

Stal, kamień barwy brązowej; wysokość 9 cm, pole tłoka 2,3 x 2,0 cm
W polu tłoka herb Złotowąż, dekorowany labrami, z klejnotem oraz koroną szlachecką. Herb Złotowąż
– polski herb szlachecki (m.in. należący do rodziny Jasińskich). Herb nadany przez cara Aleksandra I,
jako króla Polski, dnia 14 I 1823 r. Jakubowi Jasińskiemu (1791-1855), doktorowi medycyny i chirurgii „za gorliwość i bezinteresowność w praktyce lekarskiej dla ludu ubogiego”. Obdarowany herbem
pracował w warszawskich szpitalach, za działalność lekarską w powstaniu listopadowym otrzymał
Virtuti Militari. Dekoracyjny uchwyt stalowy, wykładany kamieniem. Drobne uszkodzenie okładziny
kamiennej, stan dobry.
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423. Herb Lis. I ćwierć XX w.

424. Herb Kościesza. Okres międzywojenny.

426. Herb Lubicz. Okres międzywojenny.

425. Herb Nałęcz. Lata 30. XX w.

423. [Herb Lis] – Pierścionek damski. I ćwierć XX w.

1500,-

Karneol, złoto; oczko 1,4 x 1 cm, średnica pierścionka 1,8 cm
Sygnet z herbem Lis, pod koroną szlachecką i klejnotem. Ślady naprawiania obrączki, poza tym stan
dobry.

424. [Herb Kościesza odmienny rodziny Piłsudskich] – Tłok pieczętny w formie
pierścienia. Okres międzywojenny.
1500,Brąz; pole tłoka 2,7 x 2,7 cm, średnica pierścienia 2 cm
Tłok pieczętny z herbem Piłsudskich – Kościesza odmienna. Być może należał do członka rodziny
Marszałka. Stan dobry.

425. [Herb Nałęcz] – Pudełko z herbem Nałęcz. Kraków, lata 30. XX w.

1600,-

Srebro próby 3, częściowo złocone, emalia, drewno; 12,2 x 8,8 x 3,5 cm, waga 278 g
Znaki złotnicze: monogram AR oraz cecha probierni krakowskiej z lat 1932-1939. Na pokrywie aplikowany herb Nałęcz z klejnotem (czerwona emalia) – herbem tym pieczętowali się m.in. Małachowscy,
Ostrorogowie, Raczyńscy, Rostworowscy, Wojciechowscy. Wewnątrz pudełko wyłożone drewnem, na
pokrywie złocone. Pęknięcie drewna, poza tym stan dobry.

426. [Herb Lubicz] – Pudełko z herbem Lubicz. Szwecja, okres międzywojenny.

900,-

Srebro próby 830, częściowo złocone, emalia; 6,5 x 8,5 x 1,4 cm, waga 112 g
Szwedzkie znaki złotnicze. Na wieczku nakładany herb Lubicz (niebieska emalia), przy zatrzasku
delikatna dekoracja kwiatowa, wnętrze złocone. Stan bardzo dobry.
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427. Sztućce z herbem Wazów. XIX w.

428. 429. Sztućce do ryb i sztućce deserowe. Bracia Hempel.1920-1923.

427. Sztućce z herbem Wazów. XIX w.

900,-

Srebro złocone; trzy sztuki; nóż (długość 17,0 cm), widelec (długość 15,5 cm), łyżka (długość 16,5 cm,
czerpak owalny 4,0 x 3,0 cm)
W skład zespołu wchodzą: 1. łyżka do cukru z migdałowym czerpakiem; od spodu kartusz w labrach,
z herbem Rzeczypospolitej, ze snopkiem Wazów pośrodku. Na czerpaku prostokątna cecha przypominająca francuską cechę ze znakiem „bigorne”; 2. nóż do owoców; u nasady kartusz z orłem (bez
korony). Ponadto cecha „bigorne” i dwie inne: z literą „N” oraz z orłem i trzema koronami; 3. widelec
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430. Pieczęć drukarni W. L. Anczyca.

432. Klamra do książki. 1754.
trójzębny. Na zewnętrznej stronie grawerunek rocaille’owy oraz znak typu „bigorne”. Od spodu kartusz z Pogonią oraz dwa znaki fantazyjne. Sztućce powstały zapewne w nieokreślonym warsztacie
galicyjskim w końcu XIX w. Znaki „bigorne” to francuskie cechy importowe z tego okresu. Przetarcia
złocenia, stan dobry.

428. [Warszawa – wytwórnia złotnicza Bracia Hempel] – Sztućce do ryb na 12 osób.
1920-1923 r.
2800,Srebro próby 3; 12 widelców o długości 18 cm oraz 12 noży o długości 21 cm
Znaki złotnicze: warszawskiej probierni z lat 1920-1923 oraz imienny złotnika „WH” – inicjał Władysława Hempla. Fabryka Stefana i Władysława Hemplów działała w Warszawie w latach 1894-1939.
Produkowała srebra i platery, głównie stołowe oraz galanterię (m.in. dla ambasady amerykańskiej
w Warszawie oraz dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Na trzonkach grawerowany monogram
DM pod koroną szlachecką. Stan dobry.

429. [Warszawa – wytwórnia złotnicza Bracia Hempel] – Sztućce deserowe na
12 osób. 1920-1923 r.
2200,Srebro próby 3, częściowo złocone; 12 widelczyków o długości 15 cm oraz 12 noży o długości 17 cm
oraz widelczyk do cytryny dł. 16 cm
Znaki złotnicze: warszawskiej probierni z lat 1920-1923 oraz imienny złotnika „WH” – inicjał Władysława
Hempla (patrz poz. poprzednia). Na trzonkach grawerowany monogram DM pod koroną szlachecką.
Stan dobry.
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433. Piórnik palestrancki z kałamarzem. XIX w.

430. Pieczęć drukarni W. L. Anczyca w Krakowie.

280,-

Brąz, uchwyt drewniany; wysokość 7 cm, pole tłoka 2,2 x 4,2 cm
Pieczęć potwierdzająca dokonanie opłaty za wykonaną usługę, pochodząca z zasłużonej krakowskiej
drukarni W. L. Anczyca. Pieczęć w pudełku (oklejonym płótnem, wyłożonym aksamitem), z firmowym
nadrukiem: „Drukarnia W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie Zwierzyniecka 2”, wewnątrz opis oraz odbitka
z pieczęci. Ślady używania pieczęci, niewielkie otarcia pudełka, poza tym stan dobry.

431. Klamra do książki. Wrocław, ok. 1730 r.

1500,-

Srebro; dwie części: 11,5 x 6,5 oraz 6 x 6,5 cm
Srebrna klamra do zabezpieczenia książki, z ażurową dekoracją akantową oraz główką anioła. Trzy
znaki złotnicze na jednej z części: miejski Wrocławia (głowa św. Jana), probierczy „C” (używany
w latach ok. 1727-1737) oraz nieczytelny. Ślady patyny, stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXXI)

432. Klamra do książki. Ok. 1754 r.

1200,-

Srebro; dwie części: 11,0 x 5,5 oraz 5 x 5,5 cm
Srebrna klamra do zabezpieczenia książki, z dekoracją roślinną oraz monogramem w kartuszu: „ADW
1754”. Dwa znaki złotnicze na jednej z części: zapewne miejski oraz złotnika (nieczytelne, GF?). Ślady
patyny, stan dobry. Rzadkie.

433. Piórnik palestrancki z kałamarzem. XIX w.

900,-

Mosiądz; długość 21,5 cm, szerokość 3 cm, wysokość 1 cm, pojemnik na atrament 4 x 3 x 2,5 cm
Pojemnik na pióro z nakrywką na zawiasie oraz naczynko na atrament z wieczkiem w kształcie muszli
na zawiaskach. Zestaw podróżny, który wszedł w użycie w XVIII w., stosowany przez cały wiek XIX w.,
wg części badaczy wynaleziony w Turcji, skąd przywędrował do Polski. Noszony za pasem, opisywany
m.in. przez Zygmunta Glogera w Encyklopedii Staropolskiej: „Gdzie bowiem zachował się dłużej zwyczaj noszenia pasów, tam i piórniki dotrzymują im towarzystwa”. Piórnik z delikatnymi grawerowanymi
zdobieniami oraz sygnaturą wytwórcy. Ślady patyny, przykrywka kałamarza pó niejsza, stan dobry.
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STANIS AW MONIUSZKO. W DWUSTULECIE URODZIN
434. Moniuszko Stanisław. Czy powróci? J. I. Kraszewski. Drugi Śpiewnik Domowy
St. Moniuszki. Wilno, b.r. [1858], nakładem Józefa Zawadzkiego, s. [5], 31,5 cm,
bez opr.
150,Wydanie 2 poprawne i pomnożone. Pieśń Stanisława Moniuszki (1819-1872) do słów Józefa Ignacego
Kraszewskiego (1812-1887) „Matuleńku, on nie wróci, pojechał w obcą stronę...”. Pieczątka księgarni
J. Zawadzkiego. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia grzbietu, zapiski ołówkiem, stan dobry.

435. Moniuszko Stanisław. Do oddalonej. Drugi Śpiewnik Domowy St. Moniuszki. Wilno,
b.r. [1858], nakładem Józefa Zawadzkiego, s. [3], 32,0 cm, bez opr.
150,Wydanie 2 poprawne i pomnożone. Pieśń Stanisława Moniuszki do słów Johanna Wolfganga Goethego
w przekładzie Waleriana Grzymałowskiego: „I tak straciłem już cię z oczu moich...”. Wpis własnościowy
z epoki. Zabrudzenia i uszkodzenia (częściowo podklejone), stan dobry.

436. Moniuszko Stanisław. Bukiet melodyj z opery Halka Stanisława Moniuszki
ułożony na fortepian przez E. S. odwigowskiego. Op. 50. Warszawa b.r. [przed
1860], nakład i własność Gustawa Gebethnera i R. Wolﬀa, s. 11, 31,5 cm, bez
opr.
150,„Bukiet melodyj z opery „Halka” St. Moniuszki”, op. 51, nr I, w opracowaniu Edwarda Stefana odwigowskiego (1815-1895), pianisty i kompozytora. Zabrudzenia, ślady zalania, dopiski ołówkiem, kilka
kart luzem, stan dobry.
(Patrz tablica XXXIV)

437. Moniuszko Stanisław. Jawnuta. Operetka w 2-ch aktach. Muzyka Stanisława
Moniuszki. Warszawa b.r. [ok. 1860], nakład i własność G. Sennewalda, Zakład
Litogr. C. G. Rödera, s. 6, 31,5 cm, bez opr.
130,Dumka z operetki – sielanki „Jawnuta”, skomponowanej przez Stanisława Moniuszkę w 1850 r. na
motywach dramatu Franciszka Dionizego Knia nina „Cyganie”, z librettem Władysława Ludwika Anczyca. Dedykowana w druku Sewerynowi Römerowi (pó niejszemu autorowi wspomnień z 1863 r.). Na
ostatniej stronie katalog muzycznych publikacji Sennewalda. Grzbiet wzmocniony pap., zabrudzenia,
ślady zalania.

438. Moniuszko Stanisław. Szumią jodły na gór szczycie. Romance sur l’opera
Halka de St. Moniuszko variée pour le piano par Jos. Nowakowski. Op. 52. Varsovie (Warszawa) b.r. [ok. 1860], Gustave Gebethner & R. Wolﬀ, s. 11, 30,0 cm,
bez opr.
150,-
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438. St. Moniuszko. Aria Jontka. 1860.

439. St. Moniuszko. Luli. 1861.

Słynna aria Jontka z opery „Halka” Stanisława Moniuszki, w opracowaniu na fortepian Józefa Nowakowskiego (1800-1865), kompozytora i pianisty, zaprzyja nionego z Chopinem, ucznia Elsnera, profesora warszawskiego Instytutu Muzyki. Dedykowane w druku Józefowi Wieniawskiemu. Zabrudzenia
(miejscami intensywniejsze), okładki luzem.

439. Moniuszko Stanisław. Luli. W. Syrokomli. Trzeci Śpiewnik Domowy St. Moniuszki.
Nr 13. Warszawa, b.r. [po 1861], nakład i własność Gebethnera i Wolﬀa, Zakład
Litogr. C. G. Rödera w Lipsku, s. [4], 32,0 cm, bez opr.
150,Wydanie 2. Pieśń Stanisława Moniuszki do słów Ludwika Kondratowicza (pseud. Władysław Syrokomla,
1823-1862): „Co z losem wieść boje?”. Pieczątka warszawskiej księgarni i składu nut „Unger i Banarski”. Prawdopodobnie przedruk wydania drugiego z 1858 r. Zabrudzenia, niewielkie ślady zalania,
stan dobry.

440. Moniuszko Stanisław. Dziad i Baba, opowiadanie J. Kraszewskiego. Pierwszy
Śpiewnik Domowy Stanisława Moniuszki. Nr 16. Warszawa, b.r. [ok. 1864], nakład
i własność Gebethnera i Wolﬀa, Zakład Litogr. C. G. Rödera w Lipsku, s. [8],
32,0 cm, bez opr.
120,Wydanie 3. Pieśń Stanisława Moniuszki do słów Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) „Był
sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje...”. Zawarta w „Pierwszym Śpiewniku Domowym”, pieśń nr 16
(łącznie Moniuszko opublikował 12 zbiorów pieśni, liczących 268 utworów). Pieczątka warszawskiej
księgarni Wł. Banarskiego. Drobne zabrudzenia, stan dobry.

441. Moniuszko Stanisław. Straszny dwór, opera w 4ch aktach, z których pierwszy
w dwóch odsłonach. Muzyka Stanisława Moniuszki. Słowa Jana Chęcińskiego.
Warszawa 1865, nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 109, 17,0 cm, opr. ppł.
650,Wydanie 1. Libretto opery „Straszny dwór” pióra Jana Chęcińskiego (1826-1874), pisarza, aktora,
reżysera teatrów warszawskich. Stanisław Moniuszko rozpoczął prace nad komponowaniem swojej
najsłynniejszej opery jeszcze w 1861 r., jednak prace przerwał wybuch powstania styczniowego.
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441. St. Moniuszko. Straszny dwór. 1865.
Premiera miała miejsce dopiero 28 września 1865 r. w Operze Warszawskiej. Zamiarem autorów dzieła
było pokrzepienie serc Polaków i pobudzenie uczuć patriotycznych. Opera spotkała się z tak gorącym
przyjęciem publiczności, że po trzech przedstawieniach została zdjęta przez carska cenzurę. Wpis
własnościowy, zabrudzenia, charakterystyczne zażółcenia pap., drobne ubytki narożników 2 kart (bez
straty dla tekstu). Bardzo rzadkie.

442. Moniuszko Stanisław. Sześć pieśni z towarzyszeniem fortepianu St. Moniuszki. Za
czem wzdychasz, słowa Siemieńskiego. Poznań, b.r. [1873-1882], nakładem księgarni J. K. Żupańskiego, Drukarnia Merzbacha, s. 7, 32,0 cm, bez opr.
120,Pieśń Stanisława Moniuszki do słów Lucjana Siemieńskiego (1807-1877): „Mamo! Ty wzdychasz za
obcym gdzieś krajem...”. Pieczątka warszawskiej księgarni i składu nut „Wł. Banarski”. Podklejenia
grzbietu, stan dobry.

443. Moniuszko Stanisław. Sześć pieśni z towarzyszeniem fortepianu. Nr 4. Nabożeństwo, słowa R. (!) Brodzińskiego. Poznań, b.r. [1873-1882], nakładem księgarni
J. K. Żupańskiego, Drukarnia Merzbacha, s. 3, adl.
Sześć pieśni z towarzyszeniem fortepianu. Nr 5. Utarczka, słowa F. Żyglińskiego. Poznań, b.r. [1873-1882], nakładem księgarni J. K. Żupańskiego, Drukarnia
Merzbacha, s. 5, 32,0 cm, bez opr.
150,Pieśni Stanisława Moniuszki do słów Kazimierza Brodzińskiego (1791-1835): „Z pola, z obory spędzajcie trzody...” oraz do słów Franciszka Żyglińskiego (1816-1849): „Zartko, lotno sadzi niwa...”. Pieczątki
warszawskiej księgarni i składu nut „Wł. Banarski”. Przedarcia grzbietu, stan dobry.

444. Moniuszko Stanisław. Wybór piosnek polskich. Nr 2. Dla czego (!). Warszawa, b.r. [ok. 1875]. Nakład i własność Gebethnera i Wolﬀa, s. 6, 30,0 cm, bez
opr.
120,-
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Pieśń Stanisława Moniuszki od słów: „Nie zawsze dusza czuć radość zdolna...”. Pieczątka krakowskiej
księgarni i składu nut „S. A. Krzyżanowski”. Zabrudzenia, grzbiet wzmacniany, stan dobry.

445. Moniuszko Stanisław. Słowiczek J. Czeczotta. Trzeci Śpiewnik Domowy St. Moniuszki. Nr 8. Warszawa, b.r. [ok. 1875-1885], nakład i własność Gebethnera
i Wolﬀa, Zakład Litogr. C. G. Rödera w Lipsku, s. [3], 32,0 cm, bez opr.
120,Wydanie 2. Pieśń Stanisława Moniuszki do słów Jana Czeczotta (1796-1847): „Z piosnek wieśniaczych”. Pieczątka warszawskiej księgarni i składu nut „Unger i Banarski”; suchy tłok księgarni Józefa
Kaufmanna. Zabrudzenia, stan dobry.

446. Moniuszko Stanisław. Wróżby. Słowa z Gwiazdy Kijowskiej. Siódmy Śpiewnik
Domowy Stanisława Moniuszki. Nr 8. Warszawa, b.r. [1877], nakład i własność
wdowy po kompozytorze, skład główny w księgarni Adolfa Kowalskiego, Zakład
Litograficzny F. W. Garbrechta w Lipsku, s. 5, 32,0 cm, bez opr.
120,Pieśń Stanisława Moniuszki od słów: „Jeszcze na ziemi pół wiosna, pół zima...”. Pieczątka warszawskiej księgarni i składu nut „Wł. Banarski”. Papier kruchy, pożółkły, uszkodzenia krawędzi,
stan dobry.

447. Moniuszko Stanisław. La comtesse (Hrabina) de Stanisław Moniuszko pour
le piano par E. S. odwigowski. Bouquet des melodies sur l’opera. Varsovie
(Warszawa) b.r. (1889). Gebethner i Wolﬀ, s. 20, 32,0 cm, bez opr.
100,„Bukiet melodyj z opery „Hrabina” St. Moniuszko układu E. S. odwigowskiego”, op. 51 – Edward Stefan odwigowski (1815-1895), pianista i kompozytor. Na tylnej okładzinie oferta wydawnictwa (utwory
na pianino w aranżacji Rudolfa Strobla). Wpis własnościowy (Maria Radoszewska), kilka kart luzem,
stan dobry.

448. Moniuszko Stanisław. Halka. Opera w czterech aktach. Słowa Włodzimierza Wolskiego. Warszawa 1891, nakład i własność Gebethnera i Wolﬀa, lith. W. Grosse,
Moscou, s. 13, 35,0 cm, bez opr.
100,Nr 15 – recitativo i dumka z aktu czwartego: „Nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie...”. Drobne zabrudzenia, karty luzem, poza tym stan dobry.

449. Moniuszko Stanisław. Air de Jontek de l’opera „Halka”. Szumią jodły
na gór szczycie. Les Perles du Violoniste. Choix de compositions pour violon
avec accompagnement de Piano revues et doigtées par Maurice Rosen. Nr 9.
Varsovie (Warszawa) 1897, Gebethner i Wolﬀ, lit. J. Mękarski, s. 4, 31,0 cm,
bez opr.
150,Słynna aria Jontka z opery „Halka” w opracowaniu Maurycego Rosena (1868?-po 1938), skrzypka,
kompozytora i pedagoga żydowskiego pochodzenia, wieloletniego członka orkiestry warszawskiego
Teatru Wielkiego, od 1909 r. mieszkającego w USA. Na tylnej okładzinie spis publikacji wydawnictwa
Gebethnera i Wolﬀa – utwory polskich kompozytorów na pianino. Pieczątka składu nut M. A. Fidelmanna oraz pieczątka własnościowa. Drobne zabrudzenia, stan dobry.

450. Moniuszko Stanisław. Bagatelles. Choix de compositions classiques et modernes
pour piano ... par Rodolphe Strobl... Troisième Serie. Varsovie (Warszawa) 1898.
Gebethner i Wolﬀ, lit. J. Mękarski, s. 6, 31,0 cm, bez opr.
90,Kompozycja Stanisława Moniuszki w aranżacji Rudolfa Strobla (1831-1915), pianisty i pedagoga warszawskiego. Na tylnej okładzinie spis pozycji opublikowanych w serii drugiej. Nieco przycięte (bez
szkody dla tekstu), drobne zabrudzenia, stan dobry.

STANIS AW MONIUSZKO. MUZYKALIA. NUTY

189

451. Moniuszko Stanisław. Mélodies Polonaises de... transcrites et paraphrasées
pour piano. Nr 14. Chant du soir. Pieśń wieczorna. Cracovie (Kraków) b.r. (1899).
G. Gebethner & Co., lit. C. Witanowski, s. 8, 31,0 cm, bez opr.
90,„Pieśń wieczorna” Stanisława Moniuszki w aranżacji Maurycego Dietricha (1816-1887), pianisty i kompozytora. Na tylnej okładzinie katalog wydawnictwa Gebethner i Wolﬀ (dzieła Chopina w aranżacji
Jana Kleczyńskiego i Rudolfa Strobla). Stan dobry.

452. Moniuszko Stanisław. Mélodies Polonaises de... transcrites et paraphrasées pour
piano. Nr 22. Cracovienne. Krakowiaczek (wesół i szczęśliwy). Cracovie (Kraków)
1899. G. Gebethner & Co., lit. J. Mękarski, s. 6, 31,0 cm, bez opr.
90,„Krakowiaczek (wesół i szczęśliwy)” Stanisława Moniuszki w aranżacji Wincentego Adamowskiego,
zadedykowany w druku Rudolfowi Stroblowi (1831-1915), pianiście i pedagogowi warszawskiemu. Na
tylnej okładzinie katalog wydawnictwa Gebethner i Wolﬀ (kompozytorzy polscy na pianino). Pieczątka
własnościowa Stanisławy Sylwestrowiczowej. Zabrudzenia, stan dobry.

453. Moniuszko Stanisław. Halka. Opera en quatre actes. Paroles de W. Wolski.
Musique de... Nouvelle edition. Partition pour piano. Varsovie (Warszawa) 1902,
Gebethner & Wolﬀ, Pospieszna Lit. i Sztych. nut J. Mękarski, s. 149, 29,0 cm, opr.
pł. ze złoc.
130,Wyciąg fortepianowy ze słynnej opery Stanisława Moniuszki „Halka” z librettem Włodzimierza Wolskiego. Na przedniej okładzinie naklejony portret kompozytora. Zabrudzenia pł. oprawy (pó niejszej),
stan dobry.

--------------------------------454. [Chopin Fryderyk]. Valses composées pour le piano par F. Chopin. 1er volume.
Paris (Paryż) b.r. (ok. 1872), Édition-Mignon, s. 61, 20,0 cm, opr. ppł.
150,Przez nutami portret kompozytora w litografii (sygnowanej: „Imp. Bertauts, Paris”). Z serii „Oeuvres
choisies des célébres pianistes”, wydanej przez cenione paryskie wydawnictwo muzyczne Alfonsa
Leduc. Zawiera m.in. Grande Valse Brillante z 1833 r. Wydanie miniaturowe. Niewielkie otarcia oprawy, stan dobry.

455. [Chopin Fryderyk]. Oeuvres de Fr. Chopin. Op. 66. Impromptu-Fantaisie, cis
moll. Varsovie (Warszawa), b.r. [ok. 1880], Gebethner & Wolﬀ, s. 11, 30,0 cm,
bez opr.
90,Fantaisie-Impromptu cis-moll op. 66, skomponowane przez Fryderyka Chopina ok. 1833-1834 r., pierwotnie nie przeznaczone do druku, wydane dopiero w 1855 r. Wpis własnościowy piórem (zamazany),
ślady zalania i zabrudzenia (miejscami intensywniejsze).

456. [Chopin Fryderk]. Liszt Franz. F. Chopin. Nouvelle Édition. Leipsic (Lipsk)
1879, Breitkopf et Haertel, s. [6], 312, 24,5 cm, opr. pł. z szyldzikami, brzegi kart
barwione.
400,Pierwsza książka o Fryderyku Chopinie, napisana przez Franciszka Liszta (1811-1886), węgierskiego
kompozytora, jednego z najwybitniejszych pianistów-wirtuozów, przyjaciela Chopina z czasów pobytu
polskiego kompozytora w Paryżu. Pierwsze wydanie ukazało się w 1852 r., w języku polskim w 1873 r.
Ekslibris heraldyczny niemieckiej rodziny książęcej Colloredo-Masfeld. Zaplamienia i przebarwienia
oprawy, wewnątrz stan dobry.

457. Majeranowski Konstanty. Kościuszko nad Sekwaną. Opera narodowa w dwóch
aktach, oryginalnie wierszem napisana z muzyką F. S. Dutkiewicza. Kraków 1821.
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459. A. Wroński. Na falach Wisły. 1890.

460. Z. Gloger. Pieśni ludu. 1892.

Nakł. Redakcyi Pszczółki Krakowskiej, s. [4], 59, [2], ilustr. (drzeworyty), 20,5 cm,
opr. współcz. karton, przednia okł. brosz. zachowana.
150,Dzieło krakowskiego pisarza, publicysty i wydawcy („Pszczółka Krakowska”), członka Komitetu Budowy
Mogiły (kopca) T. Kościuszki w Krakowie. Opera została wystawiona w Krakowie 24 VI 1821 r. pt.
„Kościuszko nad Sekwaną i polscy ułani”. Niewielkie zabrudzenia na pierwszych kartach i zagięcia,
poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXXIV)

458. Vae Victis! Śpiew tułaczy. Słowa Krystyna Ostrowskiego. Z muzyką Wojciecha
Sowińskiego. Paryż 1879, E. & A. Girod, s. [3], 34,5 cm, bez opr.
200,Pieśń tułaczy pt. Biada zwyciężonym („Dziś giniem przez twe braterstwo!... To Francya! to Francya!
biada nam, oj biada!”) ze słowami Krystyna Piotra Ostrowskiego (1811-1882), poety, pisarza, publicysty,
powstańca 1830 r., emigranta, do muzyki Wojciecha Sowińskiego (1805-1880), pianisty i kompozytora,
od 1828 r. na emigracji w Paryżu (m.in. brał udział w paryskim debiucie Chopina w 1832 r.). Na okładce
symboliczna scena, ukazująca starożytnych Gallów i lud słowiański ofiarowujący złoto za broń, sygn.
Barbizet (na tarczy jednego z żołnierzy polski Orzeł). Dedykowane w druku Sewerynie Duchińskiej
(1816-1905), poetce, od 1863 r. na emigracji. Na okładce data „1865”, wg dostępnych ródeł to data
skomponowania; data wydania to 1879 r. (na str. 3). Zabrudzenia i uszkodzenia krawędzi, nieaktualne
pieczątki, karty luzem.
(Patrz tablica XXXIV)

459. Wroński Adam. Na falach Wisły. Walce na fortepian. Kraków b.r. [ok. 1890].
Księgarnia i skład nut S. A. Krzyżanowskiego (Stich und Druck von Jos. Eberle &
Co., Wien), s. 9, ilustr., nuty, 34 cm, oryg. okł. brosz.
90,-
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462. A. Wroński. Wieniec melodyi. 1905.
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463. M. Karłowicz. Sześć pieśni. 1905.

Na stronie tyt. druk. dedykacja dla Ludwiki hr. Wodzickiej (1858-1907). Walc na fortepian Adama
Wrońskiego, wówczas dyrektora orkiestry miejskiej „Harmonja” w Krakowie. Na k. tyt. widok Wawelu
od strony Wisły. Suchy tłok księgarni Gebethnera i Wolﬀa. Zbrązowienia i drobne uszczerbki na krawędziach okł., poza tym stan dobry.

460. Gloger Zygmunt. Pieśni ludu. Muzykę opracował Zygmunt Noskowski. Kraków 1892. Nakładem autora. Skł. Gł. Księg. Gebethnera i Spółki, s. VI, 7-361,
[2], 24 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
240,Ze zbiorów Stefana Wojciecha Talikowskiego (1898-1980), prawnika, uczestnika Powstania Warszawskiego, kolekcjonera, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (ekslibris). Zbiór pieśni ludowych opracowanych przez Zygmunta Glogera (1845-1910), wybitnego etnografa, historyka i archeologa,
zawierający ponad 2 tysiące utworów, po części z nutami, zebranych przez autora w latach 1861-1891.
Niewielkie przetarcia oprawy, miejscami naderwania dolnych marginesów, poza tym stan dobry.

461. Melodye do zbioru modlitw i pieśni do użytku dla polskich katolików na obczy nie przy nabożeństwach. Hardenberg 1898 (?), b.w., s. 91, V, 32, 16,5 cm, opr.
z epoki pł. ze złoc. tyt. na licu, brzegi kart barwione.
120,Nuty oraz teksty pieśni kościelnych, wraz z alfabetycznym spisem; w części drugiej „Melodye do
przewodnika”. Książka litografowana z rękopisu, na zakończenie nota: „Hardenberg 12go lipca 1898
(?)” oraz monogram „P.A.” (?). Pieczątka własnościowa. Oprawa sygnowana nalepką „Phil. Schuster
Buchbinderei Düsseldorf”. Niewielkie otarcia oprawy, drobne zabrudzenia, stan dobry.

462. Wroński Adam. Wieniec melodyi narodowych na fortepian. Zeszyt 2. Kraków b.r.
[ok. 1905]. Nakł. i własność A. Piwarski i Ska, zakład art. lit. C. G. Rödera w Lipsku,
s. 18, 34,0 cm, oryg. okł. brosz.
120,Zbiór utworów patriotycznych w układzie fortepianowym, m.in.: Polonez Ogińskiego, Trzeci Maj, Gdybym ja była słoneczkiem na niebie (kompozycje m.in. Chopina, Kurpińskiego, Ogińskiego). Okładka
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litografowana (sygnowana „K.S.W.”), z widokiem Wawelu oraz poloneza z „Pana Tadeusza”. Zabrudzenia, naderwania, składki luzem.

463. Karłowicz Mieczysław. Op. 1. Sześć pieśni na jeden głos z towarzyszeniem
fortepianu. Warszawa b.r. [ok. 1905], Gebethner i Wolﬀ, s. 13, 32,5 cm, opr. wyd.
brosz.
90,Nuty i teksty (po polsku i niemiecku) sześciu pieśni Mieczysława Karłowicza (1876-1909), wybitnego
kompozytora, dyrygenta i taternika, skomponowanych w latach 1895-1896. Zawiera: Zasmuconej (słowa
K. Glińskiego); Skąd pierwsze gwiazdy... (J. Słowacki); Na śniegu (M. Konopnicka) oraz trzy wiersze
K. Przerwy Tetmajera: Zawód, Pamiętam ciche, jasne, złote dnie..., Smutna jest dusza moja... Na
okładce dekoracyjna litografia z motywami tatrzańskimi. Wpis własnościowy, ochronne okładki pap.

464. Katalog-Libretto do Płyt Pathé. Główne wyd. 2, uzup. Warszawa 1912 [na okł.
1913 b.w.] Gł. Skł. Adam Klimkiewicz, s. XVI, 517, ilustr., 22 cm, opr. pł. wyd. ze
złoc.
120,Słowa pieśni, scen i monologów, wydane jako pomoc do nauki lub zrozumienia słów pieśni opublikowanych na płytach. Ze skorowidzem ułożonym wg wykonawców, zawiera słowa pieśni operowych,
operetkowych, kupletów i piosenek satyrycznych. Tytuł tłocz. złotem na licu ze znakiem firmy „Pathé”.
Podkreślenia na czerwono w skorowidzu. Drobne zbrązowienia niektórych kart, miejscami intensywniejsze. Stan dobry.
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465. Borkowski Jerzy Sewer Dunin. Spis nazwisk szlachty polskiej. Lwów 1887. Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, k. [2], s. 611, 24 cm, opr. ppł.
600,Spis ponad 21 tysięcy polskich i spolszczonych rodzin szlacheckich. Nazwisko, herb, siedziba
i data najdawniejszej odnalezionej wzmianki ródłowej. Jerzy Seweryn hr. Dunin-Borkowski (1856-1908),
członek zagranicznych stowarzyszeń heraldycznych, prezes Lwowskiego Towarzystwa Heraldycznego, autor cieszących się powodzeniem licznych prac heraldyczno-genealogicznych, m.in.: Rocznika
szlachty polskiej, Almanachu błękitnego, Genealogii żyjących utytułowanych rodów polski. Kilkanaście
kart z początku i końca uzupełnionych i podklejonych. Brak stron 261 – 268, poza tym stan dobry.

466. Eysenbach Gabriel. Histoire du blason et science des armoires (Bibliothèque de
la Jeunesse Chrétienne). Tours 1848. Ad. Mame et Cie, s. [4], 396, tabl. ryc. 1
(barwna), wizerunki herbów w tekście, 21 cm, opr. wyd. pł. z bogatymi złoc. i tłocz.
na grzbiecie i obu okładkach.
360,Egzemplarz z księgozbioru Stanisława Wilhelma Radziwiłła (ekslibris). Ilustrowany podręcznik heraldyki zawierający informacje na temat symboli zawartych w wizerunkach herbowych, barw heraldycznych, figur, zdobień, insygniów. Od s. 297 następuje słownik terminów heraldycznych. St. W. Radziwiłł
(1880-1920), XII ordynat dawidgródecki, zapalony myśliwy i kolekcjoner dzieł sztuki, rotmistrz Wojska
Polskiego, od lipca 1919 r. osobisty adiutant Józefa Piłsudskiego, zginął w boju z Sowietami
o Malin. Niewielkie przetarcia płótna oprawy, stan dobry.

467. Herby polskie. Wyd. pocztówkowe. Serya I. Warszawa 1917 (cenzura). Nakł.
Jana S. Dzierzbickiego, k. 25 (kolorowe pocztówki), 14 x 9 cm, luzem.
600,Serya I z następującymi herbami: Abdank, Belina, Dąbrowa, Gozdawa, Janina, Jasieńczyk, Jastrzębiec,
Junosza, Korab, Leliwa, Leszczyc, Lubicz, Nieczuja, Ogończyk, Oksza, Ostoja, Pomian, Prus I, Rawicz,
Rogala, Sas, Szeliga, Ślepowron, Topór i Wieniawa. Każda pocztówka zawiera kolorowy wizerunek
herbu oraz spis herbowych, niekiedy z dodatkowymi informacjami. ącznie wydano cztery serie po 25
pocztówek każda. Pocztówka z Wieniawą lekko uszkodzona, poza tym stan dobry.

468. Jaworski Franciszek. Medaliony polskie. Zbiór rodziny Przybysławskich. (Galerya
Miasta Lwowa). Lwów [1911]. Nakładem Gminy Miasta Lwowa, k. [2], s. II, [2],
150, [2], tabl. ilustr. 21, 27 cm, opr. pó niejsza ppł.
450,Monografia Franciszka Jaworskiego (1873-1914), historyka, autora opracowań dotyczących historii
Lwowa. Szczegółowy opis 417 medalionów z kolekcji Władysława Przybysławskiego z Uniża, który
w 1908 r. przekazał zbiór Galerii Narodowej Miasta Lwowa. Kolekcja ta była w owym czasie największym tego typu zbiorem w Polsce. Na końcu, na 21 tablicach, przedstawiono wizerunki 77 medali.
Egzemplarz z księgozbioru Adama Więcka (1923-2002), historyka sztuki, długoletniego dyrektora
Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, (ekslibris). Drobne otarcia opr., nieaktualne pieczątki
własnościowe, podkreślenia ołówkiem, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: M. Gumowski, Bibliografia numizmatyki polskiej, poz. 421.
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465. J. Borkowski. Szlachta polska. 1887.

468. Fr. Jaworski. Medaliony polskie. 1911.

469. Łoza Stanisław. Order Virtuti Militari. Warszawa 1920. Zakłady Graficzne Ministerstwa Spraw Wojskowych, s. XXIII, [1], tabl. ryc. 4 (litografie kolor.), 31 cm, opr.
wyd. karton z tłocz. i złoc. na licu, grzbiet przewiązany sznurkiem.
600,Egzemplarz specjalny odbity na papierze czerpanym, z księgozbioru Stefana Dołęgi-Dołęgowskiego, szefa Zakładów Graficznych Ministerstwa Spraw Wojskowych (drukowana dedykacja na karcie
przedtytułowej). Wydano w nakładzie 500 numerowanych egzemplarzy (egz. nr 500!). Tytuł i tekst
równolegle w języku polskim i francuskim. Praca zawiera krótką historię i przepisy ustawodawcze
dotyczące najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego. Na kolorowych, litografowanych tablicach
przedstawiono 7 istniejących odmian orderu. Miejscami na kartach drobne zabrudzenia, poza tym stan
dobry. Wyjątkowy egzemplarz.

470. Małecki Antoni. Studya Heraldyczne. T. 1-2 (w 2 wol.). Lwów 1890. Nakł. autora,
s. [4], 351, [1], tabl. ilustr. w tekście; 399, tabl. genealog., ilustr. w tekście, 23 cm,
opr. pł. z epoki, oryg. okł. brosz. zachowane (częściowo podklejone).
360,Z biblioteki Rudolfa Mękickiego we Lwowie (nalepka). Praca ródłowa autorstwa historyka-mediewisty i rektora Uniwersytetu we Lwowie oparta „na bardzo szerokim i cennym materiale ródłowym”,
o wielkim znaczeniu „w dziedzinie syntezy historycznej” (Oskar Halecki). Zawiera m.in. rozdziały: Zawołania rodowe; Napieczętne znaki w Polsce; Tarcze, herby, hełmy, klejnoty; Wspólności w heraldyce
polskiej i czeskiej; Godła mieszczan i nieszlachty w Polsce. W t. 1 czternaście tablic z wizerunkami
gmerków i herbów (w ramach paginacji), a w t. 2 cztery tabl. Drobne otarcia opr., wewnątrz czysty
egzemplarz. Oprawa introligatorni lwowskiego Ossolineum. Stan ogólny dobry.

471. [Medale]. Katalog rękopiśmienny kolekcji medali europejskich z XVII-XIX w., k. 45,
32 cm, opr. ppł.
1500,Egzemplarz Władysława Bartynowskiego, zawierający kilka jego odręcznych notatek. Ze zbiorów Juliusza Wiktora Gomulickiego (pieczątka). Plansze z ręcznie wykonanymi, bardzo starannymi
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469. St. oza. Virtuti Militari. 1920.
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474. O. Pietruski. Poczet elektorów. 1845.

471. Katalog medali europejskich (bartynotypy). Egzemplarz W. Bartynowskiego. Unikat.
odciskami 337 medali francuskich, włoskich, hiszpańskich, niemieckich, angielskich i amerykańskich.
330 ma odciski awersu i rewersu, 7 wyłącznie awersów (w sumie 667 wypukłych, czarno-białych
odcisków na papierze pergaminowym). Medale okolicznościowe (rocznice panowania, zgony) z podobiznami papieży, władców, wybitnych uczonych, pisarzy, artystów, wodzów itp., a także herbów,
znaków i postaci symbolicznych. Kolekcja ukazuje bogaty przegląd kolejnych stylów artystycznych
od renesansu do lat 80. XIX w. Wykonane tą metodą podobizny nazywane są „bartynotypami” od
nazwiska jej twórcy krakowskiego numizmatyka Władysława Bartynowskiego (1832-1918), archeologa,
antykwariusza, bibliofila, numizmatyka. Bartynowski był współzałożycielem Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie w 1888 r. Swoje liczne i cenne zbiory przekazał Muzeum Czapskich w Krakowie.
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Opr.: ciemnoszare pł., na licach pap. marm. Przetarcia oprawy, niewielkie przebarwienia papieru. Stan
dobry. Unikatowy zbiór.

472. Ogończyk-Żółtowski Franciszek. Monografja rodu Żółtowskich herbu Ogończyk.
Warszawa 1914. Drukarnia Wł. Jasińskiego, s. [2], 116, 2, tabl. ilustr. 3, tabl.
genealog. 1 (rozkł.), 20,5 cm, oryg. okł. brosz.
240,Monografia historyczno-genealogiczna rodziny Żółtowskich z Żółtowa, opracowana przez Fr. Ogończyk-Żółtowskiego (1867-1943). Zawiera informacje biograficzne o kilkuset przedstawicielach rodu
z różnych gałęzi, na wstępie charakterystyka herbu Ogończyk. Na tablicach trzy portrety gen. Edwarda
Żółtowskiego, na końcu rozkładana tablica genealogiczna Żółtowskich w Poznańskiem. Niewielkie
naddarcia okładki, liczne marginalia ołówkiem, podpis własnościowy na karcie tytułowej, poza tym
stan dobry.

473. Paprocki Bartosz. Herby rycerstwa polskiego. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1858. Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, s. 964, CLXII,
12, portret Stefana Batorego (drzeworyt), liczne wizerunki herbów w tekście
(drzeworyty), 25 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
400,Najważniejsze i najobszerniejsze dzieło w dorobku Bartosza Paprockiego (ok. 1543-1614), historyka,
heraldyka, pisarza politycznego. Wydanie pierwsze ukazało się w 1584 roku i zjednało autorowi przychylność dworu oraz roczną pensję od króla. Zawiera rodowody królów i książąt, herby najdawniejsze,
herby przyniesione z innych krajów, rodowody Giedyminowiczów, Jagiellonów oraz bojarów litewskich,
herby województw i miast. Rozkładana tablica przedstawia wizerunek karty tytułowej pierwodruku oraz
(na odwrocie) portret króla Stefana Batorego. W tekście liczne wizerunki herbów. Oprawa w bordowy
półskórek ze złoconą i tłoczoną tytulaturą oraz wizerunkami herbów i monogramem MD oraz z datą
15 VIII 1938 na licu. Przetarcia i zaplamienia oprawy, brak karty tytułowej i ostatniej karty tekstu,
charakterystyczne zbrązowienia w tekście, zabrudzenia kart, naderwana karta z portretem (podklejona), poza tym stan dobry.

474. Pietruski Oswald. Elektorów poczet którzy niegdyś głosowali na elektów Jana
Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława
Augusta roku 1764 najjaśniejszych królów polskich, wielkich książąt litewskich itd.
Lwów 1845. K. Jabłoński, s. XII, 446, 27 cm, opr. ppł.
360,Egzemplarz Aleksandra Bastrzykowskiego (1879-1958), regionalisty. Zawiera 26 763 nazwisk elektorów spośród szlachty polskiej z podaniem ziem, jakie reprezentowali. Wiele zapomnianych nazwisk
wyborców szlacheckich z czasów wolnej elekcji. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Niewielkie otarcia
okł. i narożników, brak karty przedtytułowej, drobne zbrązowienia oraz zagniecenia przy krawędzi
pierwszych i ostatnich kart, poza tym czysty egz. w dobrym stanie.

475. Pulnarowicz Władysław. Rycerstwo polskie Podkarpacia. (Dawne dzieje i obecne
obowiązki szlachty zagrodowej na Podkarpaciu). Przemyśl 1937. Wyd. „Pobudki”,
s. 78, [1], tabl. [3], mapa, oraz:
Tenże. Polskie licarstwo Pidkarpattia (Dawna istoria i tiepieriszni obowiazki
szliachti zagonowoj na Pidkarpattiu). Pieriemiszl 1937. Wid. „Pobudki”, s. 71, [1],
tabl. [3], mapa, 20,5 cm, współopr. z epoki płsk ze złoc., przednie okł. oryg. brosz.
zachowane.
400,Egzemplarz autorski (w części polskiej poprawki autorskie w tekście piórem). Praca senatora Rzeczypospolitej związana z ideą Związków Szlachty Zagrodowej na ziemiach południowo-wschodnich
II Rzeczypospolitej. Zawiera m.in. historię szlachty zagrodowej na Podkarpaciu w I RP, jej dolę pod
zaborem austriackim, udział w walce o niepodległość Polski oraz stan współczesny. Dołączono spis
tychże rodów oraz ich herbów. Druga broszura (znacznie rzadsza) stanowi przekład pierwszej na język
ukraiński. Tytuł tłocz. złotem na sześciopolowym grzbiecie, zwięzy podkreślone złotem. Nieznaczne
przetarcia opr., drobne brązowe plamki na pierwszych kartach, poza tym stan dobry.
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477. W. Wittyg. Szlachta polska. 1908.
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479. Szlachta Wielkopolski i Małopolski. 1907.

476. Stadnicki Kazimierz. Przyczynek do heraldyki polskiej w średnich wiekach. Lwów
1870. Nakł. K. Wilda, s. XII, 307, [3], 13,5 cm, opr. z epoki, pł.
120,Zbiór prac heraldyczno-genealogicznych Kazimierza hr. Stadnickiego (1808-1886), wybitnego historyka
średniowiecza i członka Akademii Umiejętności w Krakowie. Zawiera: Spis imion starosłowiańskich;
Spis przydomków w średnich wiekach używanych; Spis szlachty piastowskiej; Rozprawy o Piotrze
Duńczyku i o Piotrze synu Własta, o Herburtach, Zaklikach, Zawiszach i Żegotach; Dodatek drobniejszych zapisków genealogicznych. Opr.: czerwone pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. Blok poluzowany,
zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

477. Wittyg Wiktor. Nieznana szlachta polska i jej herby. Opracował… przy współudziale Stanisława Dziadulewicza (z 504 drzeworytami). Kraków 1908. Odbito
w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. [2], 436, 23,5 cm, opr. płsk z tłocz.
i złoc., zach. oryg. okł. brosz.
300,Wydanie 1. Monografia autorstwa Wiktora Wittyga (1857-1921), historyka, heraldyka, numizmatyka,
bibliofila, kolekcjonera. Herbarz obejmuje kilka tysięcy nazwisk szlacheckich oraz kilkaset nowych
herbów lub odmian herbowych, zaczerpniętych z niewykorzystanych dotąd przez badaczy zbiorów
archiwalnych. W tekście 504 drzeworytowe wizerunki herbów. Egzemplarz Janusza Regulskiego herbu Rawicz (1887 – 1983), wojskowego, ekonomisty, przemysłowca, młodszego brata gen. Bronisława
Regulskiego (wpis). Niewielkie przetarcia okładek. Miejscami drobne zaplamienia, poza tym stan dobry.

478. Włodarski Aleksander. Materjały do historji rodu Rolicz-Piekarskich. Warszawa
1931 [b.w.], s. [3], 34, tabl. genealog. złoż., 28 cm, oryg. okł. brosz.
180,Genealogia rodziny Piekarskich h. Rola pochodzącej z ziemi łęczyckiej. Wywód genealogiczny autorstwa dyrektora Biblioteki Ordynacji Hr. Przezdzieckich, współwydawcy herbarza „Rodzina” hr. Uruskiego. Zawiera sumariusz dokumentów archiwalnych dotyczących rodu od XIV do XX w. Uszkodzenia
grzbietu i przybrudzenia krawędzi okł., poza tym stan dobry.
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479. Żernicki-Szeliga Emilian. Der polnische Klein-Adel im 16. Jahrhundert: nebst
einem Nachtrage zu „Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen
andersländischen Adelsfamilien” und dem Verzeichnis der in den Jahren 12601400 in das Ermland eingewanderten Stammpreussen. Hamburg 1907. H. Grand,
s. [2], 150, [2], portr. (miedzioryt), 23 cm, opr. wyd. płsk.
300,Zawiera spis drobnej szlachty w XVI w. w Wielkopolsce i Małopolsce, uzupełnienia do dzieła „Der polnische Adel” oraz spis szlachty na Warmii pochodzenia staropruskiego w XIII-XV w. Tytuł tłocz. złotem
na grzbiecie. Niewielkie przetarcia oprawy, delikatne zabrudzenia karty tytułowej, poza tym stan dobry.
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480. Ajentury sowieckie w Polsce: istota przemian w ZSRR: kto jest komunistą i jak
go poznać: Żydzi a komunizm: prawda o sytuacji w sowietach. Poznań 1937
[b.w.] (Biblioteka „Dziennika Poznańskiego”, nr 5: 1937), s. 95, [1], 18 cm, oryg.
okł. brosz.
90,Publicystyka antykomunistyczna. Końcowy rozdział przynosi krytykę stosunków ekonomicznych
w ZSRR, m.in. za pomocą świadectw z życia codziennego na Ukrainie. Dodatek do „Dziennika Poznańskiego” za miesiąc maj 1937. Karta przedtyt. uszkodzona, podklejona, ślady w dwóch miejscach
po dawnych znakach własnościowych (zaklejone), poza tym stan dobry.

481. Albertrandy Jan Chrzciciel. Panowanie Kazimierza, Jana Alberta i Alexandra
Jagiellończyków, królów polskich i w. książąt litewskich. Wydał Żegota Onacewicz.
Z wizerunkami, kartami geograficznemi i tablicą genealogiczną. Tom 1-2. Warszawa 1827. Nakładem i drukiem A. Brzeziny, s. XXI, [1], 266, portret 1 (litogr.); [2],
307, tabl. genealog. 2 (rozkł.), mapa 1 (rozkł.) 19 cm, współopr. płsk z tłocz.
i złoc., brzegi kart barwione.
950,Pośmiertnie wydane dzieło Jana Chrzciciela Albertrandego (1731-1808), historyka, numizmatyka, bibliotekarza i archiwisty Stanisława Augusta Poniatowskiego, współzałożyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oparta na ródłach, obszerna historia panowania Kazimierza Jagiellończyka,
Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka. Dzieło ozdobione litografowanymi portretami królów,
dwiema tablicami genealogicznymi oraz mapą Polski z Litwą i mapą Prus (wspólnie na jednej tablicy).
Z księgozbioru księdza Jana Cesarza (1880-1942), wieloletniego proboszcza katedry łódzkiej, zamordowanego w niemieckim obozie w Dachau. Przetarcia oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe,
zażółcenia i zaplamienia w tekście, ślady zalania, poza tym stan dobry.

482. Albertrandy Jan Chrzciciel. Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego
królów polskich. Z rękopismów Albertandego podług wydania Ż. Onacewicza.
Z dołączeniem pamiętników historyi Stefana Batorego dotyczących. Kraków
1849. Nakładem i drukiem Józefa Czecha, s.[8], 428, [7], 22 cm, opr. płsk z tłocz.
i złoc.
240,Dzieło Jana Albertrandego wydane na podstawie pierwszej edycji opracowanej przez Żegotę Onacewicza, która ukazała się w 1823 r. W oferowanym wydaniu do „Panowania...” dołączono „Pamiętniki
do Historyi Stefana Króla Polskiego czyli korespondencya tego monarchy, oraz zbiór wydanych przez
niego urządzeń. Z rękopismów zebrane i wydane przez Edwarda Hr. Raczyńskiego w roku 1830.”
W tej części znalazł się m.in. opis pogrzebu króla. Przetarcia oprawy, charakterystyczne zażółcenia
w tekście, poza tym stan dobry.

483. Albertrandy Jan Chrzciciel. Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób
o Polsce od roku 1548 do 1690. Zebrał… Wydał Erazm Rykaczewski. Wydanie
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480. Agentury sowieckie w Polsce. 1937.

481. J. Albertrandy. Panowanie królów. 1827.

Biblioteki Polskiej w Paryżu. T. 1-2 (w 2 wol.). Berlin-Poznań 1864. Księgarnia
B. Behra, s. [2], VIII, 476; VIII, 604, 23,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart
marmor.
360,Zbiór materiałów ródłowych do historii Polski XVI i XVII w. Z podróży naukowych do Włoch i Szwecji
odbytych w latach 1782-1784 Albertrandy przywiózł ok. 180 tek odpisów materiałów ródłowych do
dziejów Polski (tzw. Teki Albertrandego). Przygotowane na ich podstawie edycje ródłowe i prace
autorskie ukazały się dopiero wiele lat po śmierci autora. Dzieło prezentuje najwartościowszą część
dokumentów, zawiera materiały tłumaczone na język polski oraz oryginalne dokumenty łacińskie do
dziejów Polski od początku panowania Zygmunta Augusta do schyłku XVII w. Niejednolite oprawy
z epoki. Przetarcia opraw, nieaktualna pieczątka własnościowa, charakterystyczne zażółcenia i zaplamienia, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografia pamiętników polskich, poz. 27.

484. Album mundurów 1-go Polskiego Korpusu. Oryginały plansz wykonał art. mal.
ppor. Michał Wisznicki. Warszawa 1919. Nakładem Polskiego Stowarzyszenia
Wydawniczego „Placówka”, k. [2], tabl. ilustr. 39 (chromolitografie), k. [1],
26,5 cm, oryg. teka wyd. karton ze złoc. napisem na licu.
240,Wstęp generała Józefa Dowbór-Muśnickiego. Album zawiera 39 kolorowych plansz z wizerunkami
mundurów i dystynkcji poszczególnych formacji 1 Korpusu Polskiego. Oprawa wydawnicza wykonana
w warszawskich zakładach introligatorskich Puget i Jerzyna (sygnowana ślepym tłokiem). Otarcia
krawędzi i naderwanie teki. Nieaktualny ekslibris własnościowy, poza tym stan bardzo dobry.

485. Askenazy Szymon. Książę Józef Poniatowski. Wydanie jubileuszowe ozdobione
152 rycinami. Poznań 1913. Nakładem Karola Rzepeckiego, s. [8], 295, [1], CIX,
[2], liczne ilustr. w tekście, 25,5 cm, opr. wyd., pł. z bogatymi złoc. i zdob., brzegi
kart złocone.
240,-
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482. Panowanie Walezego i Batorego. 1849.

485. Oprawa projektu K. Ulatowskiego. 1913.

486. Sz. Askenazy. Książę Józef. 1913.

487. Rozprawy Sz. Askenazego, z ded. autora. 1902.
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Wydanie jubileuszowe, poszerzone i poprawione. Wytworna edycja opublikowana w 100. rocznicę
śmierci ks. Józefa, wydana na papierze kredowym i ozdobiona 152 ilustracjami, tytuł wydrukowany
czerwoną farbą (w egz. poniżej tytuł drukowany czarną farbą). Bogato zdobiona oprawa wydawnicza
wykonana według projektu Kazimierza Ulatowskiego (odmienna niż w egzemplarzu następnym).
Stan bardzo dobry.

486. Askenazy Szymon. Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Wydanie jubileuszowe ozdobione 152 rycinami. Poznań – Warszawa 1913. Nakł. K. Rzepeckiego
i E. Wende i Ska. Druk Dziennik Poznański, s. [8], 295, [1], CIX, [2], portret, 152
ilustr. w tekście, 25 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, górny brzeg kart
barwiony.
450,Wydanie 3 jubileuszowe, poszerzone i poprawione. Wytworna edycja opublikowana w 100. rocznicę
śmierci ks. Józefa, na papierze kredowym, ozdobiona 152 ilustracjami. Celem dzieła, jak pisze autor,
jest podtrzymać pamięć narodową o tragicznie poległym bohaterze, który „kochany za wysileń swych
i zgonu piękno tragiczne, niby zogniskowane w jego osobie odbicie tragicznych losów zbiorowości”.
Nieaktualna pieczątka własnościowa, niewielkie przetarcia skóry na grzbiecie, poza tym stan dobry.
Ładny egzemplarz.

487. Askenazy Szymon. Wczasy historyczne. T. I. Warszawa 1902. Nakład Gebethnera
i Wolﬀa, Druk Jana Cotty, s. IV, 452, [1], 19 cm, opr. z epoki, płsk.
450,Egzemplarz z księgozbioru Józefa Weyssenhoﬀa (ekslibris) z odręczną dedykacją Szymona Askenazego. Wyd. 1. Tom studiów historycznych Szymona Askenazego (1865–1935), twórcy nowoczesnej
szkoły historiograficznej (zwanej szkołą lwowską bąd szkołą Askenazego), kładącej szczególny nacisk
na ródła dyplomatyczne i stosunki międzynarodowe. Zawiera m.in. rozprawy: Korespondent Stanisława
Augusta; Pamiętniki pani Potockiej; Szwoleżerowie; Generał Dezydery Chłapowski; Ks. Adam Czartoryski ministrem rosyjskim; Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim; Dyplomacja rosyjska w sprawie
polskiej; Pisma Włodzimierza Spasowicza. Podkreślenia tekstu ołówkiem, poza tym stan dobry. Opr.:
brązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc. Ekslibris Józefa Weyssenhoﬀa (1860-1932), poety i krytyka
literackiego, którego dzieła weszły do kanonu literatury myśliwskiej.

488. Baden-Powell Robert. Skauting dla chłopców. Wychowanie dobrego obywatela
metodą puszczańską. Tłumaczył dr. Stanisław Kapiszewski. (Bibljoteka Harcerska,
t. 13). Kanada 1944. B.w., s. [2], XV, 9-382, ilustr. w tekście, 18,5 cm, oryg. okł.
brosz.
100,Fotograficzny przedruk wykonany z przedwojennej edycji (Warszawa 1938, Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na Tropie”), przygotowany przez harcerzy kanadyjskich w darze dla polskich. Polskie wydanie
klasycznego podręcznika skautowego autorstwa gen. Roberta Baden-Powella, twórcy skautingu. Stan
bardzo dobry.

489. Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione.
T. 1-4 (w 4 wol.). Warszawa 1885-1886. Nakład i druk S. Orgelbranda Synów,
s. VIII, 888, VIII; 985, X; [4], 535, [1], VIII + 296, III, II, XXI; 876, XIII, XXI, mapa
rozkł. 1 (litogr. kolor.), wizerunki herbów w tekście (drzeworyty), 20 cm, opr.
płsk z tłocz.
1200,Fundamentalne dzieło z zakresu geografii i historii dawnej Polski, przygotowane na podstawie wieloletnich badań przez dwóch historyków: Michała Balińskiego (1794-1864) i Tymoteusza Lipińskiego
(1797-1856). Dzieło zawiera opisy kilku tysięcy miejscowości, sporządzonych w ramach podziału administracyjnego Rzeczypospolitej za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tom 1 obejmuje
ziemie Polski centralnej i Pomorze, tom 2 i 3 Małopolskę, Wołyń, Podole, Ukrainę, Ruś Czerwoną,
Polesie oraz Śląsk, tom 4 Litwę. Niniejsze wydanie drugie, w stosunku do pierwodruku z 184346, zawiera kilkaset stron uzupełnień, wzbogacone jest ponadto obszernym opisem Śląska, pierwszym w języku polskim systematycznym opracowaniem miejscowości tego regionu. W tekście liczne
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489. M. Baliński, T. Lipiński. Starożytna Polska. 1886.
wizerunki herbów ziem, województw i miast stanowiące pierwsze próby drzeworytnicze Wincentego
Smokowskiego. Na końcu tomu czwartego rzadko zachowana „Mappa Polski za panowania Stanisława Augusta w 1772 roku” (o wym. 51 x 64 cm). Oprawa: półskórek brązowy (niejednolity), grzbiet
pięciopolowy z tytulaturą i numeracją tomów. Przetarcia opraw, nieaktualne wpisy i liczne pieczątki
własnościowe. Mapa z niewielkim naderwaniem i podklejeniem, poza tym stan dobry.

490. Bandurski Władysław. Jadwiga. Święta Królowa na polskim tronie. Opowieść
dziejowa w trzech tomach. Bytom 1911. Nakład i druk „Katolika”, s. 383, tabl. ilustr.
barwnych 11, 28,5 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licu, brzegi kart
barwione.
280,Pięknie wydana, zbeletryzowana biografia Jadwigi, królowej Polski. Każda strona tekstu ujęta w bogato
zdobioną ornamentalną ramkę. Ozdoby drukarskie Jana Bukowskiego. Jedenaście ilustracji barwnych
wg obrazów Piotra Stachiewicza. Oprawa sygnowana: „Introligatornia Katolika”. Niewielkie zabrudzenia
i przetarcia pł. opr., miejscami przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

491. Bartoszewicz Kazimierz. Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej (Powstania Polskie.
Tom 1). Wiedeń [1907]. Nakładem Franciszka Bondego, s. [2], 368, tabl. ilustr.
24 (w tym kolor. i rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 25,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.,
złocenia i srebrzenia.
240,Jedna z głównych monografii historycznych Kazimierza Bartoszewicza (1852-1930), historyka, publicysty, księgarza i wydawcy. Na tablicach portrety dowódców, drzewa genealogiczne, podobizny
banknotów, faksymilia dokumentów i druków z epoki, mundury oddziałów polskich. Oprawa wydawnicza: płótno granatowe, na grzbiecie złocony tytuł, numeracja serii oraz wizerunek karabinów z bagnetami ustawionych w kozły, na licu geometryczne ozdobniki odbite srebrną farbą, na tylnej okładce
powtórzone ozdobniki tłoczone na ślepo. Niewielkie przetarcia pł. opr., miejscami zażółcenia papieru.
Nieaktualny wpis własnościowy, poza tym stan dobry. Rzadszy wariant oprawy wydawniczej. Patrz
także poz. 601.
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491. 601. Powstania polskie. 1907.

492. M. Berg. O polskich spiskach. 1880

492. Berg Mikołaj. Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831-1862. Z wydania
„Ruskiego archiwum” przełożył z rosyjskiego W. Ralex (Aleksander Ryszczewski).
Kraków 1880. Z drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki, s. 463, 22 cm, opr. płsk z tłocz.
i złoc.
400,Wydanie 1 polskie. Praca Mikołaja Berga (1824-1884), rosyjskiego literata, publicysty i tłumacza,
wykładowcy języka i literatury rosyjskiej na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Opisuje historię
polskich działań niepodległościowych od zakończenia powstania listopadowego, przez Spisek Zaliwskiego i wydarzenia 1846 i 1848 r., do przygotowań poprzedzających wybuch powstania styczniowego,
okres ten pominięty w trzytomowym wydaniu „Zapisków…” tegoż autora. W części końcowej dodatek
ródłowy. Niewielkie przetarcia oprawy, miejscami zażółcenia papieru, ostatnia strona wzmocniona
i uzupełniona papierem bez szkody dla tekstu, poza tym stan dobry. Patrz poz. następna.

493. Berg Mikołaj Wasiljewicz. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. Z rosyjskiego oryginału,
wydanego kosztem rządu, a następnie przez cenzurę zniszczonego, dosłownie
przełożył Karol Jaskłowski. T. 1-3 (w 3 wol.). Kraków 1898-1899. Spółka Wydawnicza
Polska, s. 334; 451, [3]; 474, [6], 21,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
1200,Praca Mikołaja Wasiljewicza Berga (1824-1884), rosyjskiego historyka, wykładowcy języka i literatury
rosyjskiej na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, szczegółowo opisująca wydarzenia od stycznia
1856 r. do upadku powstania styczniowego. Oryginalne wydanie książki, które było podstawą polskiego przekładu „jest taką rzadkością, że sam autor nie posiadał ani jednego egzemplarza” (s. 6),
ponieważ z wyjątkiem kilkunastu sztuk cały nakład został zniszczony przez cenzurę carską. Niewielkie
zabrudzenia i przetarcia opraw. Nieaktualne wpisy i pieczątki własnościowe. Miejscami przebarwienia
papieru, poza tym stan dobry.

494. Biblioteka Warszawska. Pismo Poświęcone Naukom, Sztukom i Przemysłowi.
1871. Tom I. Warszawa 1871. Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolﬀa,
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493. M. Berg. Powstanie styczniowe. 1899.
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495. J. Bohomolec. Jan Zamoyski. 1830.

s. [4], 496, [4], ryc. w tekście 2 (drzeworyty), 22 cm, opr. z epoki pł., brzegi kart
marm.
360,W treści m.in.: Odnalezione poezje Kazimierza Brodzińskiego; Początkowe dzieje Kanału Sueskiego;
Julian Bartoszewicz; Fryderyk hrabia Skarbek; Poszukiwania archeologiczne w b. guberni augustowskiej (A. Budziński); Powstanie mahometan czyli Dungeniów w Chinach Zachodnich. Nieaktualne
nalepki, pieczątki i zapiski własnościowe, na kartach miejscami zaplamienia i zabrudzenia, poza tym
stan dobry.

495. Bohomolec Franciszek. Życie Jana Zamoyskiego (Żywoty Sławnych Polaków.
T. III). Radom 1830. B.w., s. [2], 287, 18 cm, opr. z epoki, płsk.
150,Biografia Jana Zamoyskiego (1542-1605), kanclerza wielkiego koronnego, hetmana wielkiego koronnego, założyciela Zamościa. Dzieło autorstwa Franciszka Bohomolca (1720-1784), poety, pisarza
i wydawcy, jednego z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia. Jest to przeróbka łacińskiego
dzieła Reinholda Heidensteina (1556-1620), dyplomaty, sekretarza kancelarii królewskiej, prawnika,
historyka i kronikarza, podwładnego Jana Zamoyskiego. Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie tłocz., na
licach pap. marm. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

496. Brückner Aleksander. Dzieje kultury polskiej. T. 1-3 (w 3 wol.). Kraków 1930-1931.
Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, s. VII, [1], 653, [3]; [4], 660; [4], 778,
23 cm, opr. płsk z tłocz., brzegi kart złocone, zach. oryg. okł. wyd.
1200,Wydanie 1. Monumentalne dzieło Aleksandra Brücknera (1856-1939), szczegółowo charakteryzujące
dzieje kultury polskiej od czasów przedhistorycznych do 1831 r. (w 1946 r. został wydany pośmiertnie
tom czwarty). Znalazły się w nim opisy wierzeń, praktyk religijnych, strojów, obyczajów, nazewnictwa,
literatury i sztuki, wojska, kultury politycznej etc. Jednolita, kunsztowna oprawa introligatorska:
półskórek, grzbiet pięciopolowy, w trzech polach tytulatura i numeracja tomów. Na licach pap. marm.,
brzegi kart złocone. Przebarwienia grzbietów. Stan dobry. Efektowny, elegancki komplet.
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497. C. Cantu. Rys dziejów powszechnych. 1853- 1857.

497. Cantu Cesare. Historya powszechna. Przełożona przez Leona Rogalskiego.
T. 1-11 (11 wol.). Warszawa 1853-1857. S. Orgelbrand, s. [4], 592, [4], tabl. ryc. 1
(staloryt); [4], 642, [6], tabl. ryc. 9 (staloryty); [4], 727, [4], tabl. ryc. 3 (staloryty);
[4], 646, [4], tabl. ryc. 2 (staloryty); [4], 654, [4], tabl. ryc. 8 (staloryty); [6], 756, [4],
tabl. ryc. 5 (staloryty); [4], 848, IV, tabl. ryc. 3 (staloryty); [4], 633, III, tabl. ryc. 5
(staloryty); [4], 553, III, tabl. ryc. 4 (staloryty); [4], 605, [4], tabl. ryc. 1 (staloryt);
[4], 980, [4], 22 cm, jednolite opr. płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart marm.
2800,Obszerny, ilustrowany stalorytami rys dziejów powszechnych autorstwa Cesarego Cantu (1804-1895),
włoskiego historyka, pisarza, angażującego się w działania na rzecz zjednoczenia Włoch. Opublikowana w latach 1838-1847 „Storia universale” była jego najważniejszym dziełem i przyniosła mu sławę
(wydawca, na którego zamówienie przygotował pracę, zbił na jej sprzedaży wielką fortunę). Synteza
obejmuje historię od dziejów starożytnych po wiek XIX. Oprawa luksusowa wykonana w introligatorni
„Librarium” (sygnowana nalepką): półskórek czarny, grzbiet pięciopolowy, ze złoc. tytulaturą, numeracją
i ozdobnikami, brzegi kart barwione. Brak 3 rycin, część rycin wszyta w innych tomach. Nieaktualne
pieczątki, charakterystyczne zaplamienia i zażółcenia, liczne marginalia ołówkiem i piórem. Rzadkie.

498. Cederbaum Henryk. Powstanie styczniowe. Wyroki Audytoryatu polowego
z lat 1863, 1864, 1865 i 1866. Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolﬀa.
Warszawa-Lublin- ód -Kraków 1917. Gebethner i S-ka., s. VIII, 439, 24,5 cm,
opr. współcz. płsk ze złoconym tytułem na grzbiecie.
220,Pierwszorzędny materiał ródłowy do historii powstania styczniowego. Streszczenia, a w wielu przypadkach wierne tłumaczenia czterystu osiemdziesięciu dziewięciu wyroków audytoriatu polowego,
urzędującego w Cytadeli Warszawskiej, w sprawach przeciwko osobom obwinionym lub choćby podejrzanym o zbrojny udział w powstaniu lub w konspiracji. M.in. wyrok i opis działań ks. Stanisława Brzóski
i Franciszka Wilczyńskiego, ostatnich powstańców, którzy do końca walczyli z bronią w ręku (wyrok
nr 296). Uzupełniony papierem ubytek (bez szkody dla tekstu) ostatniej karty. Stan dobry. Rzadkie.

499. Celarski Zdzisław Szczęsny. Zabudowa osad na tle reformy rolnej w Polsce.
Z 96 ilustracjami. Zeszyt specjalny czasopisma „Rolnictwo”. Warszawa 1938.
Nakładem Towarzystwa Oświaty Rolniczej, s. 65, [1], liczne ilustr. w tekście, 30 cm,
oryg. okł. brosz.
60,-
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498. H. Cederbaum. Powstanie styczniowe. 1917.

499. Z. Celarski. Budownictwo wiejskie. 1938.

Specjalny numer czasopisma „Rolnictwo” poświęcony budownictwu wiejskiemu w II Rzeczypospolitej.
Drobne defekty okł., poza tym stan dobry.

– Wojsko Księstwa Warszawskiego –
500. Chełmiński Jan, Malibran Alphonse. L’Armée du Duché de Varsovie. Texte par
le Commendant A. Malibran. Paris (Paryż) 1913. J. Leroy et Cie, s. [6], III, [1], 314,
[2], tabl. ilustr. 58 (w tym 50 kolor.), 38 cm, opr. luksusowa z epoki płsk ze złoc.,
górny brzeg kart złoc., zach. okł. brosz.
4000,Wydano w nakładzie 1000 numerowanych egzemplarzy (egz. nr 243 – jeden z 270 wydrukowanych na papierze d’Arches). Efektownie wydana, bogato ilustrowana historia armii Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1815. Książka ozdobiona 48 barwnymi ilustracjami Jana Chełmińskiego
(1851-1925), przedstawiającymi umundurowanie oficerów i żołnierzy poszczególnych formacji. Na
ośmiu planszach czarno-białych portrety najwybitniejszych dowódców wojska polskiego w epoce napoleońskiej, w części końcowej dodatek zawierający opisy sztandarów, mundurów i odznaczeń. Oprawa
luksusowa wykonana w słynnej londyńskiej introligatorni Sangorski & Sutcliﬀe (sygnowana
pieczątką): półskórek czerwony, grzbiet sześciopolowy, w dwóch polach złocona tytulatura, górny
brzeg kart złocony, pozostałe brzegi nieobcięte, zachowane obie okładki broszurowe. Skóra oprawy
odbarwiona i zaplamiona, drobne naddarcia skóry na górnej i dolnej krawędzi grzbietu, okładki broszurowe nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.

501. Chłędowski Kazimierz. Dwór w Ferrarze. Lwów 1907. Nakład Księgarni H. Altenberga, s. XIII, [1], 544, [2], tabl. ilustr. 43, tabl. genealog. 1 (rozkł.), 25,5 cm, opr.
luksusowa z epoki skóra ze złoc. i tłocz., brzegi kart złoc.
850,Wydanie 1. Jedna z głównych monografii historycznych Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920),
pisarza, historyka, ministra dla spraw Galicji. Bogato ilustrowane dzieło charakteryzuje wpływowy
ród Estów z Ferrary, opisuje kwestie kulturowe, obyczajowe, religijne, polityczne i literackie. Ród
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500. J. Chełmiński. Armia Księstwa. 1913.

501. K. Chłędowski. Dwór w Ferrarze. 1907.

Estów – „twardy, wojowniczy, ale i rozumny” – panował w Ferrarze przez trzy stulecia, oferowana praca
dotyczy głównie XVI wieku. Oprawa luksusowa z epoki (anonimowa): skóra brązowa z tłoczeniami
i złoceniami, brzegi kart złocone i cyzelowane, papier wyklejek marmurkowany, zachowana barwna
okładka broszurowa projektu Jana Bukowskiego. Obustronne pęknięcia skóry na grzbiecie, otarcia
powierzchni skóry, wewnątrz stan dobry. Efektowna oprawa.

502. Chłędowski Kazimierz. Historye neapolitańskie wieku XIV-XVIII. Kraków-Lwów
[1917], Nakładem Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 584, tabl. ilustr. 33, 24,5 cm, opr.
luksusowa z epoki pperg. ze złoc., zach. przednia okł. kart.
600,Wydanie 1. Pięknie wydana, bogato ilustrowana monografia historyczna poświęcona kulturze Neapolu autorstwa Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920), historyka, powieściopisarza. Książka ozdobiona 33 tablicami z ilustracjami (ilustracja 34 znajduje się na zachowanej okładce kartonowej).
Oprawa luksusowa z epoki (R. Jahody?): półpergamin w kolorze naturalnym ze złoceniami na
grzbiecie, górny brzeg kart złocony, zachowana przednia okładka kartonowa. Stan dobry. Ładny
egzemplarz.

503. Chłędowski Kazimierz. Ostatni Walezyusze. Czasy odrodzenia we Francyi.
Warszawa-Kraków [1920], Gebethner i Wolﬀ, s. [4], 442, [1], tabl. ilustr. 29, 25 cm,
opr. z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie.
180,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru gen. Bronisława Regulskiego (złocony superekslibris inicjałowy B.R. na grzbiecie). Efektownie wydana, bogato ilustrowana monografia historyczna poświęcona
dziejom królewskiej dynastii Walezjuszów, począwszy od Franciszka I aż po czasy Henryka III (króla
Polski). B. Regulski (1886-1961), generał Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, w latach
1940-1945 attaché wojskowy w Londynie. Przetarcia skóry i kartonu oprawy, grzbiet poluzowany, na
kartach miejscami drobne zaplamienia i zabrudzenia (patrz też poz. 913).

504. [Cyfrowiczówna Emilia]. Maryan z nad Dniepru (pseud.) Dzieje Polski aż po
najnowsze czasy, treściwie opowiedziane. Objaśnione 124 rycinami. Wydanie
trzecie. Kraków 1904. Nakład i własność Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie,
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502. K. Chłędowski. Historie neapolitańskie. 1917.

505. T. Czacki. Żydzi i Karaimi. 1860.

s. [2], 280, [4], tabl. ilustr. 3, liczne ilustr. w tekście (drzeworyty), 24 cm, opr.
z epoki, płsk.
240,Wyd. 3 (wyd. 1 ukazało się w 1888 r.). Bogato ilustrowane dzieje Polski od czasów legendarnych
Piastów do zakończenia powstania styczniowego. Duża rozkładana panorama z widokiem Krakowa,
Kazimierza i Kleparza. Naddarcia krawędzi i podklejenia kilku k., zabrudzenia i przebarwienia, poza
tym stan dobry.

505. Czacki Tadeusz. Rozprawa o Żydach i Karaitach. Z dodatkiem wiadomości
o życiu i pismach autora. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1860.
Wyd. Biblioteki Polskiej, s. 178, [2], 20 cm, opr. płsk brązowy z epoki.
240,Prekursorskie i naukowe opracowanie dotyczące historii, prawodawstwa i obyczajów Żydów i Karaimów (pierwsze wydanie w 1807 r. w Wilnie). Kilka kart z minimalnymi zbrązowieniami. Stan dobry.

506. Czartkowski Adam. Pan na Tulczynie. Wspomnienia o Stanisławie Szczęsnym
Potockim, jego rodzinie i dworze. Lwów-Poznań [1925]. Nakładem Wydawnictwa
Polskiego, s. XV, [1], 228, tabl. ilustr. 4, tabl. genealog. 1 (rozkł.), 20 cm, opr.
z epoki, pł.
80,ródłowa monografia dotycząca Stanisława Szczęsnego Potockiego i rodziny Potockich. Praca podzielona na trzy części: Stanisław Szczęsny Potocki, marszałek konfederacji targowickiej; Dzieci Szczęsnowe; Dwór w Tulczynie. Rezydenci, wyjadacze, oficjaliści. Na tablicach widok świątyni greckiej
w Zofiówce, portret Szczęsnego oraz portrety jego dwóch żon: Józefiny z Mniszchów i Zofii z Czeliczów.
Na końcu rozkładany „Wyciąg z drzewa genealogicznego rodu Pilawitów Potockich”. Nieaktualne
pieczątki. Blok poluzowany, drobne naddarcie tablicy genealogicznej, poza tym stan dobry.
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507. Czernicki Zygmunt Adam. Schematyzm kościoła rzymsko-katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków 1925. Wydaniem i nakładem Polskiego Instytutu
Wydawniczego Z.A. Czernickiego, s. 368, XVI, tabl. ilustr. 24, mapa rozkł. 1,
30,5 cm, opr. wyd. brosz.
80,Wydanie 1. Struktura organizacyjna Kościoła wg podziału administracyjnego z 1 stycznia 1925 r.
Skład osobowy najwyższej hierarchii kościelnej, metropolii, archidiecezji, diecezji, dekanatów, zakonów i kongregacji, seminariów. Wykaz obejmuje również duchowieństwo wojskowe, kościoły i kaplice
garnizonowe w Polsce oraz część księży polskich będących na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
Drzeworyt na okładce wykonał prof. Stanisław Jakubowski. Rozkładana mapa diecezji Kościoła
rzymsko-katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (46,5 x 38 cm). Egzemplarz nieprzycięty. Naddarcia, zażółcenia i zabrudzenia kart, grzbietu i oprawy.

508. Dmowski Roman. Wychodztwo[!] i osadnictwo. Część pierwsza. Lwów 1900. Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, s. [4], 109, 21 cm, opr. z epoki ppł.
150,Wydanie 1. Ukazała się tylko część pierwsza. Praca Romana Dmowskiego charakteryzująca historię
wychod stwa europejskiego, jego historyczne uwarunkowania, główne kierunki, przyczyny i skutki.
Ostatni rozdział poświęcony emigracji z ziem polskich w końcowych latach XIX w. Zaplamienia oprawy,
liczne nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

509. Drugi Grunwald! Polska w obliczu dziejowych rozstrzygnięć! Toruń 1939. Wyd.
Marjański Instytut Różańcowy, s. 29, [2], 18 cm, oryg. okł. brosz.
120,Propagandowa broszura wydana w przededniu wojny, przypominająca fakty z historii stosunków polsko-niemieckich oraz przewidująca zbliżający się konfl ikt z hitlerowskimi Niemcami (wśród rozdziałów
m.in.: „Pójdziemy na walkę zażartą”; „Wybrzeże między Wisłą a Niemnem jest polskie! Świtają zorze
nowego Grunwaldu!”). Na biało-czerwonej okł. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie oraz kawalerzysta
polski rozprawiający się z niemieckim żołnierzem. Stan bardzo dobry.

510. Du Camp Maxime. Wyprawa Garybaldego do Sycylii i Neapolu (1860 r.): (z pamiętników naocznego świadka). Kraków 1861 [b.w.], s. 214, tabl. [1], 19 cm,
opr. ppł.
120,Relacja z wyprawy sycylijskiej tysiąca ochotników („czerwonych koszul”) pod wodzą Giuseppe Garibaldiego przeciwko Królestwu Obojga Sycylii, która zakończyła się podporządkowaniem tegoż państwa
i ucieczką monarchy. Autor Maxime Du Camp (1822-1894), francuski pisarz, fotograf i dokumentalista.
Pieczęcie własnościowe Leona Znanieckiego, ziemianina. Zabrudzenia okł. i pierwszych kart, miejscami
zbrązowienia, poza tym stan dobry.

511. Fiedler Arkady. Dywizjon 303. Warszawa 1943. Wydawnictwo Ruchu Miecz
i Pług, s. 72; 21 cm, oryg. okł. brosz. z ilustr. i tyt. na licu.
240,Wydana konspiracyjnie. Najsłynniejsza powieść wojenna Arkadego Fiedlera (1894-1985). Na odwrocie k. tyt.: Odbito czcionkami Drukarni Ruchu Miecz i Pług. Wykonali: Marek Kędzior, Leon Czarny
i Zygmunt Wąs. Historia udziału 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 powstrzymania inwazji Niemców na Wielką
Brytanię. Dodatkowo autor rozprawia się z antypolską kampanią „dwóch najzachłanniejszych potęg
świata o najbezwzględniejszych metodach propagandy”, obalając mit Polaka szaleńca i ryzykanta
nie szanującego własnego życia: „Nieporozumienie: Polaków ginęło stosunkowo znacznie mniej niż
Brytyjczyków”. Na końcu dodany wzruszający wiersz „List błękitny” (list do matki) podpisany „Żniwny”.
Przebarwienia i niewielkie naddarcia okładek. Marginalia ołówkiem. Stan dobry. Rzadkie.

512. Filochowski Wacław. Cierpkie pobratymstwo. Książka o Czechosłowacji. Warszawa 1938. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, s. 303, [4], 19,5 cm, opr.
wtórna z epoki płsk.
100,-

HISTORIA

513. Ilustrowana historia Polski. 1840.
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515. J. F. Kirgener. Oblężenie Gdańska. 1807.

Głośna publicystyczno-reporterska książka Wacława Filochowskiego (1889-1944), pisarza i dziennikarza, współpracownika m.in. „Gazety Warszawskiej” i „Warszawskiego Dziennika Narodowego”.
Praca poświęcona Czechosłowacji w okresie dwudziestolecia międzywojennego, opisuje także sprawy
sporne (stosunki etniczne, Niemcy sudeccy, Ruś Podkarpacka, polskość Śląska Cieszyńskiego). Blok
wprawiony w półskórkową oprawę z epoki, nieaktualne pieczątki własnościowe, na kartach miejscami
zabrudzenia i zaplamienia.

513. Forster Karol. Pologne. Paris (Paryż) 1840. Nakład i druk Firmin Didot Frères,
s. [4], 348, tabl. ryc. 55 (staloryty), mapa Polski (staloryt rozkł.), 21,5 cm, opr.
płsk z tłocz. i złoc.
600,Bogato ilustrowana panorama historii, geografii i etnografii Polski, napisana przez Karola Forstera
(1800-1879), pisarza, adiutanta gen. Krukowieckiego podczas powstania listopadowego, pó niej współpracownika Hôtel Lambert i agenta Napoleona III w Berlinie. Dzieło ukazało się w serii „L’Univers.
Histoire et description de tous les peuples”. Staloryty przedstawiają m. in. widoki miast polskich
(Warszawa, Gdańsk, Kraków), portrety królów polskich oraz stroje polskie. Rozkładana mapa
Polski. Niewielkie przetarcia okładek, miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan bardzo dobry.
Ładny egzemplarz.

514. Franklin Benjamin. Pamiętniki. Przekład z fracuzkiego. Warszawa 1871. Druk
Alexandra Ginsa, s. 221, 17,5 cm, opr. z epoki, płsk.
80,Wspomnienia Beniamina Franklina (1706-1790), wybitnego amerykańskiego męża stanu, jednego z twórców niepodległości Stanów Zjednoczonych, obejmujące okres do lat 50. XVIII w. Stan
dobry.

515. [Gdańsk]. Kirgener Joseph François. Précis du siège de Dantzick fait par
l’armée française en avril et mai 1807. Paris (Paryż) 1807. De l’Imprimerie de
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516. Rozkład jazdy kolei GG. 1943.

517. J. Giertych. Tragizm losów. 1937.

Migneret, k. [4], s. 47, 15, plan 1 (miedzioryt rozkładany), 21,5 cm, opr. płsk
z tłocz. i złoc., brzegi kart barwione.
800,Relacja z oblężenia Gdańska prowadzonego przez wojska napoleońskie w 1807 r., a zakończonego
kapitulacją wojsk pruskich i rosyjskich (te ostatnie broniły m.in. Wisłoujścia). Autorem był Joseph
François Kirgener (1766-1813), francuski generał, który brał udział w oblężeniu. Tekst uzupełnia plan
i szkice ukazujące system umocnień i rozmieszczenie baterii francuskich oraz prace inżynieryjne.
W rogu planszy poglądowy plan Gdańska. Na końcu dodany drukowany list wydawcy (być może
dołączany do dzieła: „Essai sur quelques parties…”) skierowany do generała François de ChasseloupLaubat, a odnoszący się do paszkwilu, krytykującego generała przez oficerów artylerii. Miejscami
niewielkie zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.

516. [Generalne Gubernatorstwo]. Amtlicher Taschenfahrplan für das Generalgouvernement [...] Urzędowy Kieszonkowy Rozkład Jazdy dla Generalnego Gubernatorstwa. Krakau (Kraków) 1943. Generaldirektion der Ostbahn in Krakau, s. 208, [4],
19 cm, oryg. okł. brosz.
120,Kolejowy rozkład jazdy dla Generalnego Gubernatorstwa na rok 1943 (obowiązujący od 17 maja
1943 r.). Dołączono wydaną osobno korektę. Inseraty i reklamy w tekście. Stan dobry.

517. Giertych Jędrzej. Tragizm losów Polski. T. 1. Pelplin [1937]. Czcionkami i nakładem
Drukarni i Księgarni „Pielgrzyma”, s. XV, 343, [2], 20,5 cm, opr. z epoki, ppł. 90,Tom pierwszy drugiego wydania (po pierwszym wydaniu część dzieła została wstrzymana przez cenzurę), tom 2 miał się ukazać po rozstrzygnięciu procesu. Analiza przyczyn upadku I Rzeczypospolitej
z endeckiego punktu widzenia, autorstwa Jędrzeja Giertycha (1903-1992), polityka, dyplomaty i publicysty, jednego z przywódców Stronnictwa Narodowego. Stan dobry.
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518. . Gołębiowski. Władysław Warneńczyk.
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520. Książka adresowa Związku Żydowskiego. 1937.

518. Gołębiowski Łukasz. Dzieje Polski za Władysława Jagiełły i Władysława III.
T. 2: Panowanie Władysława III, z uwagami nad stanem kraju i rządem jego za
Jagiellonów do 1506 r. Warszawa 1846. W księgarni Ig. Klukowskiego, s. [4], 478,
[1], tabl. rozkł. 1, 22,5 cm, opr. z epoki, płsk.
240,Dzieje panowania Władysława III Warneńczyka autorstwa ukasza Gołębiowskiego (1773-1849), pamiętnikarza, badacza starożytności słowiańskich oraz zwyczajów i obyczajów ludu polskiego. Całe
3-tomowe dzieło obejmowało dzieje dynastii Jagiellońskiej od jej założyciela, Władysława Jagiełły,
do (wbrew sugestii płynącej z tytułu) śmierci króla Aleksandra. Autor przedstawia wypadki polityczne
oraz sytuację Kościoła i innych wyznań w Królestwie oraz wykraczając znacznie poza ramy panowania Warneńczyka, pisze o stanie kraju, jego rządzie, prawodawstwie i sądownictwie, dochodach,
duchowieństwie i kulturze państwa jagiellońskiego w latach 1386-1506. Tabela obrazuje wysokość
przychodów monarchii z kopalń olkuskich (ołów, srebro), uzyskiwanych w okresie od XVI do XVIII w.
Opr.: płsk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, na licach pap. Ekslibris Stanisława Nawrockiego. Otarcia,
przebarwienia i zaplamienia, poza tym stan dobry.

519. Gołębiowski Łukasz. Ubiory w Polsce od najdawniejszych czasów aż do chwil
obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane. Wydanie Kazimierza Józefa
Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. Drukarni „Czasu”, s. [2], 351 (właśc. 251),
[2], adl.;
Pruszcz Piotr Hiacynt. Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa albo Kościoły i co
w nich jest widzenia godnego i znacznego krótko opisane. Wydanie Kazimierza
Józefa Turowskiego (Z planem miasta Krakowa i wiadomością o autorze i jego
pismach). Kraków 1861. Nakładem Drukarni „Czasu”, s. IV, 232, [4], plan 1 (rozkł.),
adl., 20 cm, opr. pó niejsza, pł.
120,-
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521. P. Grabowski. Rozprawy. 1859.

524. R. Horoszkiewicz. Ród Piłsudskich. 1938.

Poz. 1. Jedno z najważniejszych dzieł historycznych ukasza Gołębiowskiego (1773-1849), historyka,
archiwisty i etnografa, jednego z pierwszych varsavianistów. Historyczny rys ubiorów w Polsce, po
którym następują alfabetycznie ułożone hasła, obejmujące opisy m.in. egzotycznie już brzmiących
elementów strojów naszych przodków; wyjaśniono np. co oznacza alherunt, czechło, dywdyk, kałamajka, prandypura, welens i zapołucz. Poz. 2. Opis Krakowa i jego kościołów. Przez ponad sto lat
(do ukazania się opisu Ambrożego Grabowskiego) dzieło to było najlepszym przewodnikiem po
Krakowie. Rozkładany plan Krakowa. Zabrudzenia i zaplamienia, poza tym stan dobry.

520. Górowski Artur. Książka adresowa członków Związku Żyd. Stowarzyszeń
Humanitarnych „B’nei B’rith” w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. Kraków
1937. Nakł. Związku „B’nei B’rith”, s. 144, 17 cm, opr. współcz. płsk zdobiony na
przednim licu złoc. gwiazdą Syjonu, w futerale (okł. oryg. brosz. zach.).
280,Obejmuje adresy członków komitetu generalnego, członków Stowarzyszenia Humanitarnego „Concordia” w Katowicach, „Amicitia” w Poznaniu, „Esra” w Bielsku, „Solidarność” w Krakowie, „Leopolis”
we Lwowie, im. Michała Sachsa w Chorzowie, „Braterstwo” w Warszawie, „Humanitas” w Przemyślu,
„Montefiore” w odzi, „Achdut” w Stanisławowie. Stan bardzo dobry.

521. Grabowski Piotr. Zdanie syna koronnego o pięciu rzeczach Rzeczyp. Polskiej należących, s. 109, [2]; oraz: Grabowski Piotr. Polska niżna albo osada polska, s. 77; oraz:
Grabowski Piotr. Zwierciadło Rzeczypospolitej Polskiej na początku roku 1598
wystawione, s. 23. Wyd. K.J. Turowskiego. Kraków 1858-1859. Nakł. Wyd.
Biblioteki Polskiej, 20 cm, współopr. płsk czerwony z epoki z tłocz. i złoc. 120,Zbiór prac ziemianina z Infl ant Polskich, o charakterze politycznym i ekonomicznym, propagujący
merkantylizm. Pierwsze dzieło składa się z pięciu osobnych rozpraw poświęconych sąsiedztwu tureckiemu, wzbogaceniu skarbu koronnego, organizacji pospolitego ruszenia i Ligi chrześcijańskiej do walki
z Turkami. Poz. 2. zawiera projekt kolonizacji pogranicznych ziem wschodnich poprzez zakładanie
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osad rycersko-rolniczych, które miałyby na celu zabezpieczenie Polski od najazdów tatarsko-tureckich,
racjonalne zagospodarowanie niewyzyskanych dotąd terenów i rozładowanie wzrastającej pauperyzacji szlachty. Autor jako pierwszy rzucił projekt utworzenia rycerskiej szkoły wojskowej. Poz.
3. przypisana autorowi przez badacza literatury prof. Stanisława Tarnowskiego. Tytuł tłocz. złotem na
grzbiecie z superekslibrisem „B.P.” (Biblioteka Polska?). Zabrudzenia i nieznaczne uszkodzenie tylnej
okł., wewnątrz miejscami zbrązowienia. Stan dobry.

522. Grünbaum Izaak. Żydzi jako mniejszość narodowa. Cz. 2: Żydowski samorząd gminny. Warszawa 1920. Biuro Prasowe Organizacji Sjonistycznej w Polsce (Materjały
w sprawie żydowskiej w Polsce; z. 3), s. 105, [2], 21 cm, oryg. okł. brosz. 90,Obejmuje historyczne materiały ródłowe dotyczące stosunków polsko-żydowskich w okresie kształtowania się państwa polskiego, w tym memoriały składane na forum międzynarodowym; materiały
o prawach mniejszości narodowych z okresu prac nad przyszłą polską konstytucją i miejscem Żydów
w społeczeństwie (przemówienia, deklaracje itp.); materiały związane z walką Żydów o równouprawnienie w Rosji i na Ukrainie w 1918 r. Autor był działaczem syjonistycznym w Rosji i w Polsce, w latach
1919-1932 posłem na sejmy RP, pó niej wyemigrował do Palestyny. Na okł. zapis piórem: „Na ręce
p. Ministra”. Miejscami zażółcenia, poza tym stan dobry.

523. [Harcerstwo]. Polacy na Dżembori. Wspomnienia z Międzynarodowego Zlotu
Skautowego w Arrowe Parku pod Birkenhead, Anglja – 1929 r. Wyd. zbiorowe pod
red. Tomasza Piskorskiego, Eugenjusza Ryszkowskiego i Eugenjusza Konopackiego. Warszawa 1931. Nakł. Komendy Wyprawy Polskiej na Dżembori, s. [2], 116,
tabl. [8] (plansze z ilustr.), fot. [63], rys. [10], 34 cm, oryg. okł. marm.
120,Zawiera kronikę, wspomnienia i sprawozdania z międzynarodowego zjazdu organizacji skautingowych,
na którym Polskę reprezentowała delegacja Związku Harcerstwa Polskiego. Inicjały, rys. oraz plansze
w tekście rys. Władysław Czarnecki. Od połowy książki ślady po zawilgoceniu, poza tym stan dobry.

524. Horoszkiewicz Roman Woynicz. Zułów wczoraj i dzisiaj. Warszawa 1938.
Nakładem Zarządu Głównego Związku Rezerwistów, s. 181, [1], ilustr. w tekście,
24,5 cm, opr. wyd. pł. niebieskie ze złoc. na grzbiecie i licu.
360,W pierwszej części, opracowanej przez Romana Horoszkiewicza, przedstawiono historię rodu Piłsudskich i rodów spokrewnionych, ponadto opisano Zułów, życie i pracę we dworze. Część druga,
opracowana przez Tadeusza Kubalskiego, mówi o dalszych dziejach Zułowa, a także o uchwale
walnego Zjazdu Związku Rezerwistów, o wykupieniu i odbudowaniu Zułowa, by stał się miejscem
pielgrzymek narodowych (dwór został całkowicie zniszczony przez sowietów w 1939 r.). Oprawa
wydawnicza projektu Wiktorii Goryńskiej. Lekkie przetarcia oprawy na grzbiecie i tylnej okładzinie,
poza tym stan bardzo dobry.

525. Jaroszewicz Józef. Obraz Litwy od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII.
T. 1-3. Wilno 1844-1845. Nakł. Rubena Rafałowicza, s. [4], IV, 240; [4], II, 313;
[6], II, 220, 22 cm, współopr. płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart marm.
360,Dzieło, zaopatrzone w obszerne aneksy ródłowe, do dziś mające wartość merytoryczną dzięki bogatym wiadomościom z zakresu wewnętrznego życia Litwy: obyczajowości, religii, oświaty, rozwoju
umysłowego, gospodarczego i społecznego oraz zagadnień prawno-ustrojowych. Brak 53 stron części
trzeciej (jest 220, winno być 273), przetarcia oprawy, charakterystyczne zaplamienia i zbrązowienia,
karta tytułowa z podklejonym naderwaniem bez szkody dla tekstu, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Pierwodruk wiersza Mickiewicza –
526. Jełowicki Aleksander. Rocznik Emigracji Polskiej, Pismo Polityce i Literaturze
Narodowej Poświęcone. Paryż 1836. W Drukarni i Księgarni A. Jełowickiego
i Spółki, s. IV, 168, 23,5 cm, opr. pł.
600,-
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525. J. Jaroszewicz. Dzieje Litwy. 1844.

526. Pierwodruk wiersza A. Mickiewicza. 1836.

Rocznik emigracyjny wydany w 1836 r. przez Aleksandra Jełowickiego (1804-1877), poetę, tłumacza,
wybitnego księgarza emigracyjnego, drukującego m.in. utwory Adama Mickiewicza. W oferowanej
pozycji pierwodruk wiersza „Arcy-mistrz” Mickiewicza. Na odwrocie k. tyt. rocznika informacja
o zakończeniu jego wydawania w związku z zakazem władz francuskich. Pieczątki własnościowe
i księgarskie. Otarcia i drobne ubytki pł., zaplamienia k., poza tym stan dobry.

527. Jeske Choiński Teodor. Historja Żydów w Polsce. Warszawa 1919. Nakł. Kasy
Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, s. 350, [2],
22 cm, opr. ppł.
240,Historia Żydów w Polsce doprowadzona do roku 1918, zawierająca akcenty antysemickie, uwypuklająca
negatywne aspekty ich działalności w dawnej Rzeczypospolitej i pod zaborami. Nieaktualna pieczęć
własnościowa. Wewnątrz miejscami zażółcenia, stan dobry.

528. Kalendarz (Noworocznik) Illustrowany dla Polek na rok 1862. Rok drugi. Warszawa 1862. Nakł. Księg. Polskiej A. Dzwonkowskiego i Spółki, frontispis (litografia),
s. [26] (kalendarium), 299, [1], VIII, [4], 31 (reklamy firmy), tabl. ryc. 7 (litografie),
portretów 4 (litografie), tabl. rozkł. (nuty), ilustr. (drzeworyty), 20 cm, opr. płsk
z tłocz. i złoc., zach. oryg. przednia okł. wyd.
450,Kalendarz wydawany w latach 1861-1867. Niniejszy tom zawiera m.in.: Kilka słów o rodzinie Adama
Mickiewicza; Kazimierza Wójcickiego, Niewiasty polskie XVI wieku (z ryc. w litografii); Juliana Bartoszewicza, Elekcja Anny Jagiellonki (z portr. w litografii); Edward Lubowski, Maria Leszczyńska, obrazek
historyczny (z portr. w litografii); Wspomnienie (z portr. w litografii Fryderyka Chopina). Ponadto dział
powieści i poezji oraz artykułów naukowych i gospodarskich (np. Z przejażdżek po Ukrainie). Frontispis wg rys. Wojciecha Gersona (litografia L. Piechaczek), ryciny sygn. M. Krynicki i Henryk Pillati,
odb. w Litografii A. Dzwonkowskiego. Karty kalendarza interfoliowane z ilustr. w drzeworytach. Brak
4 portretów. Drobne otarcia krawędzi opr., nieaktualne pieczątki i wpisy własnościowe. Stan dobry.
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528. Kalendarz Ilustrowany dla Polek. 1862.
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531. Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego. 1839.

529. [Kalendarz]. Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok 1827. Rok dziewiąty. Warszawa
[1826]. Nakładem J. Netto, s. [2], 504, [7], 12,5 cm, oryg. okł. kart., brzegi kart
złoc.
180,Kalendarzyk polityczny na rok 1827. Zawiera m.in.: kalendarz świąt, wykaz władców panujących
w Europie, wykazy urzędników i wojskowych Królestwa Polskiego (Senat, Rada Stanu, duchowieństwo, komisje rządowe, kawalerowie orderów). Na stronach 436-504 obszerna rozprawa ukasza
Gołębiowskiego „Opisanie historyczne i statystyczne województwa krakowskiego”. Naddarcia i ubytki
kartonu na grzbiecie oprawy, wewnątrz stan dobry (patrz poz. następna).

530. [Kalendarz]. Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok przestępny 1828. Rok dziesiąty.
Warszawa [1827]. Nakładem J. Netto, s. [16], 570 [właśc. 572], [14], 12,5 cm, oryg.
okł. kart., brzegi kart złoc.
180,Kalendarzyk polityczny na rok 1828. Zawiera m.in.: kalendarz świąt, wykaz władców panujących
w Europie, wykazy urzędników i wojskowych Królestwa Polskiego (Senat, Rada Stanu, duchowieństwo, komisje rządowe, trybunały, kawalerowie orderów, towarzystwa naukowe). Na stronach 489-570
obszerna rozprawa ukasza Gołębiowskiego „Opisanie historyczne i statystyczne województwa
płockiego”. Naddarcia i ubytki kartonu na grzbiecie oprawy, blok wygięty, zapiski proweniencyjne,
wewnątrz stan dobry.

531. Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego na rok 1839. Paryż [1838]. W Księgarni
i Drukarni Polskiej, s. 115, 15 cm, opr. XX-wieczna skóra z tłocz., zach. oryg. okł.
brosz.
600,Kalendarz redagował i wydawał Aleksander Jełowicki, ukazały się trzy roczniki za lata 1838, 1839,
1840. W kalendarzu m.in.: Polacy zmarli na Pielgrzymstwie w r. 1838; Lista Polaków zamieszkałych
w Paryżu, których adresy wiadome były wydawcy kalendarza; Lista książek Księgarni i Drukarni Polskiej do nabycia; Wspomnienia siedmiu lat Pielgrzymstwa Polskiego. Efektowna oprawa XX-wieczna:
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533. Fr. M. Kircheisen. Życie Napoleona. 1931.

534. Kodeks Napoleona. 1813.

skóra brązowa z tłoczeniami, zachowane oryginalne okładki broszurowe ze znakami zodiaku. Na
wstępie brak 14 stron części kalendarzowej, niewielkie przebarwienia okł. broszurowych, poza tym
dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.

532. Kallimach Filip. O królu Władysławie czyli o klęsce warneńskiej. Przetłómaczył,
przypisami objaśnił i bijografiją Kallimacha dodał Michał Gliszczyński. Warszawa
1854. Nakładem i drukiem S. Orgelbranda, s. [4], 232, 22,5 cm, opr. z epoki ppł.
ze złoc. napisem na grzbiecie, brzegi kart prószone.
120,Historia wypraw przeciw Turkom prowadzonych przez króla Władysława III Warneńczyka, spisana
przez Filipa Kallimacha (właśc. Filippo Buonaccorsi, 1437-1496), włoskiego humanistę, poetę i pisarza,
który schronił się w Polsce przed gniewem papieża Pawła II. Spisana po łacinie kronika była apologią
Władysława III. Przetarcia płótna na krawędziach, nieaktualna pieczątka własnościowa, na kartach
charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.

533. Kircheisen Fryderyk Maks. Napoleon I. Obraz życia. Przekład autoryzowany dra
Michała Janika i dr Marii Fredro-Bonieckiej. T. 1-2 (2 wol.). Katowice 1931. Nakład
i własność Polskiego Instytutu Wydawniczego, s. 327, [1], tabl. ilustr. 18; 367, [1],
tabl. ilustr. 27, 24,5 cm, jednolita opr. wyd. pł.
240,Obszerna, bogato ilustrowana biografia cesarza Napoleona pióra Fryderyka Maksa Kircheisena (18771933), niemieckiego historyka, wybitnego znawcy epoki napoleońskiej. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia z lat 1769-1805, tom drugi z lat 1806-1821. Efektowna oprawa wydawnicza: niebieskie
pł., na grzbiecie czerwone szyldziki z tytulaturą, na licu tłocz. i złoc. wizerunek cesarza Napoleona.
Niewielkie przebarwienia, przetarcia i naddarcie oprawy. Nieaktualne pieczątki własnościowe, miejscami
przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

534. Kodex Napoleona. Code Napoléon. Codex Napoleonis. Warszawa 1813. W Drukarni Rządowey, k. [1], s. VIII, 568, 22 cm, opr. z epoki, płsk.
600,Wydanie trójjęzyczne z tekstem drukowanym równolegle po polsku, francusku i łacinie. Kodeks Napoleona, czyli francuski kodeks cywilny został opracowany w 1804 r. za konsulatu Bonapartego,
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535. H. Kołłątaj. Traktat o Polsce. 1808.

537. Na strażnicy i w domu. 1933.

który wywarł duży wpływ na szybkie tempo prac kodyfikacyjnych i osobiście w nich uczestniczył.
W zakresie prawa cywilnego przepisy realizowały idee rewolucji francuskiej, sankcjonowały wolność
osobistą jednostki, równość obywateli wobec prawa, wolność własności prywatnej, swobodę umów.
Dzięki ujednoliceniu prawa kodeks w istotny sposób przyczynił się do zespolenia prowincji Cesarstwa. Kodeks Napoleona stał się wzorem dla wielu kodyfikacji cywilnych, obowiązywał we Włoszech,
w państwach niemieckich, nowelizowany i uzupełniany obowiązuje do dziś we Francji. Na ziemiach
polskich został wprowadzony w 1808 r. jako kodeks cywilny Księstwa Warszawskiego. Na
przedniej wyklejce dedykacja z 1905 r. Ubytki skóry opr., pęknięcie wzdłuż grzbietu, przednie lico
poluzowane, zabrudzenia i zaplamienia.

535. [Kołłątaj Hugo]. Uwagi nad tera nieyszem położeniem tey Części Ziemi polskiey,
którą od pokoiu tylżyckiego, zaczeto zwać Xięstwem Warszawskim. Nil Desperandum! Lipsk (właśc. Warszawa) 1808. [Wiktor Dąbrowski], s. 222, 19 cm, opr. płsk
z tłocz. i złoc, brzegi k. barw.
600,Rzadki wariant z „omyłką” drukarską na stronie 222. Jeden z najciekawszych polskich traktatów
politycznych pióra Hugona Kołłątaja (1750-1812), oświeceniowego polityka, myśliciela, publicysty, pisarza, współtwórcy Konstytucji 3 Maja. Dzieło ogłoszone anonimowo stanowi apologię cesarza Napoleona i pochwałę Księstwa Warszawskiego, uzasadnia aktualną narodową rację stanu w przymierzu
z Francją, w perspektywie podziału kontynentu na dwa imperia: zachodnie i wschodnie (rosyjskie).
Wizja Kołłątaja objęła przy tym odbudowanie Polski zarówno w dawnych granicach na wschodzie, jak
i piastowskich na zachodzie, z włączeniem Śląska. Niewielkie przetarcia oprawy. Charakterystyczne
zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.

536. Kopeć Józef. Dziennik brygadjera wojsk polskich z rozmaitych nót dorywczych
sporządzony. Z sześcioma tablicami litografowanemi i mappą Kamczatki. Berlin
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1863. Nakładem Księgarni Akademickiej E. Grossa, s. VIII, 263, tabl. ryc. 6
(litografie), 19,5 cm, opr. ppł., brzegi kart marm.
180,Jeden z pierwszych polskich opisów Kamczatki. Dziennik z zesłania napisany przez Józefa Kopcia (1762-1827), brygadiera w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, wziętego do niewoli po bitwie pod
Maciejowicami i wywiezionego na Kamczatkę. Pobyt na zesłaniu trwał 2 lata, ukazem cara Kopeć
powrócił do Wilna, ok. 1800 r. zamieszkał na Wołyniu. Drukowana relacja z zesłania ukazała się już
po śmierci autora, w 1837 r. Zyskała duże uznanie i popularność. Migawkowe i zwięzłe opisy składają
się na bogaty, nasycony mnóstwem informacji obraz Syberii. Mickiewicz urzeczony „Dziennikiem”
poświęcił mu dwa wykłady (XXIII i XXIV) w Collège de France, widząc w tej relacji początek polskiej
literatury syberyjskiej. Książka ozdobiona 6 litografiami. Brak mapy. Otarcia oprawy, nieaktualne
pieczątki własnościowe. Miejscami charakterystyczne zażółcenia papieru, marginalia i podkreślenia
ołówkiem, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, poz. 634; Maliszewski, Bibliografia pamiętników
polskich, poz. 664.

537. [Korpus Ochrony Pogranicza]. Na strażnicy i w domu. Ciekawe i pożyteczne
wiadomości dla żołnierza K.O.P. oraz jego rodziny. Pod redakcją Franciszka
Jamka-Koperskiego. Warszawa 1933. Wydawnictwo Żołnierzy Korpusu Ochrony
Pogranicza, s. 310, [2], ilustr. w tekście, 23 cm, opr. wyd. brosz.
70,Bogato ilustrowany podręcznik wiedzy o państwie polskim, przygotowany dla żołnierzy K.O.P. Zawiera
m.in.: Hymn narodowy; Co to jest Polska; Jak Polska odzyskała niepodległość; Znaczenie dostępu do
morza; Jak zostać podoficerem zawodowym w K.O.P. Okładka projektu R. Krupowicza. Zabrudzenia
okładek, niewielki ślad zalania dołu kart, poza tym stan dobry.

538. Krasiński Walerian. Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce.
Tłómaczenie z angielskiego. Wydał ks. Jul[iusz] Bursche. Tom 1-2 (w 3 wol.).
Warszawa 1903-1905. Nakładem „Zwiastuna Ewangelicznego”, s. [4], VI, V, [1],
254; [6], VI, [2], 252; [4], III, [1], 263, [1], ilustr. w tekście, 21,5 cm, jednolite
opr. ppł.
400,Jedna z podstawowych prac do dziejów reformacji w Polsce, napisana przez Waleriana Krasińskiego
(1795-1855), historyka, działacza politycznego. Pierwodruk, wydany w języku angielskim, ukazał się
w dwóch tomach w latach 1838-1840. Dzieło zostało przyjęte z dużym entuzjazmem i zyskało znaczący rozgłos, czego dowodem były tłumaczenia na język francuski i niemiecki. W ostatniej części
ródłowy dodatek „Zbory i Senatorowie protestanccy w dawnej Polsce” opracowany przez Henryka Merczynga (1860-1916). Opr.: brązowe ppł., na licach oryg. okł. brosz. Brak mapy. Stan dobry.

539. [Kraszewski Józef Ignacy]. Pomniki do historii obyczajów w Polsce z XVI i XVII
wieku wydane z rzadkich druków. Warszawa 1843. Nakładem S. Orgelbranda,
s. [4], 269, 18 cm, opr. z epoki, płsk.
220,Z księgozbioru Juliusza Wiktora Gomulickiego (pieczątka). Wydanie przez J. I. Kraszewskiego
rzadszych, drobnych pisemek polskich, pisanych wierszem, ukazujących, często w sposób karykaturalny prawdę o obyczajach różnych klas społeczeństwa z XVI i XVII w. Zamieszczono m.in. Albertusa
z Wojny (1613), Peregrynację dziadowską (1611), Dla myśliwych: rzadko publikowana praca O psiech
gończych i myślistwie z nimi (1608). J. W. Gomulicki (1909-2006), eseista, wydawca, varsavianista.
Pęknięcia skóry, zażółcenia, poza tym stan dobry.

540. Kraszewski Józef Ignacy. Wizerunki książąt i królów polskich. Z 39 rycinami
Ks. Pillatiego oraz inicjałami Cz. Jankowskiego. Warszawa 1888. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 451, rycin 39 (drzeworyty), 26,5 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc. na
grzbiecie i licu.
280,Oparte na bogatym materiale ródłowym życiorysy władców polskich, od Mieszka I do Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Ozdobione całostronicowymi drzeworytami Ksawerego Pillatiego, ukazującymi
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538. W. Krasiński. Reformacja w Polsce. 1905.
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540. J. I. Kraszewski. Poczet królów. 1888.

portrety królów i sceny z ich panowania. Każdy biogram rozpoczyna ozdobny inicjał autorstwa Czesława Jankowskiego, a kończą interesujące dla zbieraczy informacje o najstarszych wizerunkach zamieszczonych m.in. w kronikach, na kamieniach nagrobnych, pomnikach, obrazach, rycinach. Oprawa
wydawnicza: brązowe płótno, z bogatymi złoceniami i tłoczonymi wizerunkami królów, okolonych motywami architektonicznymi oraz roślinnymi. Przetarcia i niewielkie ubytki płótna opr., lekko poluzowany
blok, ślady kredki w tekście, poza tym stan dobry.

541. Kraushar Aleksander. Bourboni na wygnaniu w Mitawie i Warszawie. Szkic
historyczny (1798-1805). Z illustracyami osób, miejscowości, gmachów, zamków
i pałaców, w dziele tem wzmiankowanych. Warszawa 1899. Nakład Gebethnera
i Wolﬀa, s. [6], 233, portret 1, liczne ilustr. w tekście, 23,5 cm, opr. z epoki płsk
ze złoc.
180,Egzemplarz z księgozbioru Andrzeja Szczepki (pieczątka). Bogato ilustrowane dzieje tułaczki francuskiej rodziny monarszej po terenach Polski i Infl ant w okresie napoleońskim, zawierające wiele
informacji o życiu Warszawy tych lat. Praca Aleksandra Kraushara (1843-1931), historyka, publicysty,
poety, członka Towarzystwa Historycznego we Lwowie. Oprawa z epoki wykonana w warszawskim
zakładzie introligatorskim Karola Manke (sygnowana pieczątką): półskórek brązowy ze złoceniami,
papier okładek marmurkowany. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

542. [Królestwo Polskie]. Zbiór postanowień Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim. Warszawa 1865. W Drukarni Rządowej, s. 277, 18,5 cm, opr.
z epoki, pł.
100,Druk zarządzeń Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego ogłoszonych w pierwszym roku działania tego organu, powołanego przez władze carskie jeszcze w trakcie powstania styczniowego do
przeprowadzenia w Kongresówce reformy rolnej oraz zniesienia jej odrębności administracyjnej. Opr.
zielone pł. z tłocz. i złoc. Na przedniej wyklejce nalepka Antykwariatu Polskiego Hieronima Wildera.
Pieczątka Centralnej Szkoły PPR, nieczytelna pieczątka własnościowa. Otarcia opr., poza tym stan
bardzo dobry.
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541. A. Kraushar. Burboni. 1899.

546. O. Leixner. Historia XIX wieku. 1895.

543. [Książka telefoniczna]. Urzędowa książka telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa 1942. Deutsche Post Osten. S. 346, [2], 29,5 cm, oryg. okł. brosz. 300,Tytuły równolegle w języku niemieckim i polskim. Zawiera kilkanaście tysięcy numerów abonentów
prywatnych i firmowych. Nieocenione ródło informacji osobowej i genealogicznej oraz gospodarczej.
Ubytek dołu grzbietu, minimalnie zabrudzone okładki, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

544. Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów. Warszawa, 1922. Nakładem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, s. 1-20, XXIV, k. [648], 30,0 cm, opr.
wyd. ppł.
2400,Pierwsza księga adresowa II Rzeczypospolitej, obejmująca wszystkie gałęzie przemysłu, handlu i usług.
Otwiera ją alfabetyczny wykaz ok. 13 tys. nazwisk właścicieli firm. Przy każdej firmie podano nazwiska
właścicieli, adresy, nazwiska dyrektorów, kapitał zakładowy, ilość pracowników. Wśród branż m.in.
kopalnie, kamieniołomy, huty, fabryki maszyn, cegielnie, zakłady spożywcze, włókiennicze, handel
wielobranżowy, sklepy, banki, itd. Osobny rozdział poświęcony firmom gdańskim. Przetarcia oprawy,
naderwania pojedynczych kart, część kart lu nych. Rzadkie.

545. Lechoń Jan. Aut Caesar aut nihil. Londyn 1955. Oficyna Poetów i Malarzy, s. 46,
20 cm, opr. wyd., karton.
250,Odbito w nakładzie 500 ręcznie numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi nr 125. Tom wnikliwych szkiców o Ameryce, jej kulturze, oraz związkach i odmiennościach amerykańsko-europejskich. Jan
Lechoń [właśc. Leszek Serafinowicz] (1899-1956), poeta, eseista, tłumacz, krytyk literacki i teatralny,
współtwórca i czołowy przedstawiciel grupy Skamander. Stan bardzo dobry.

546. Leixner Otto. Wiek XIX. Obraz najważniejszych wypadków na tle cywilizacji
w dziedzinie historyi, sztuki, nauki, przemysłu i polityki, z licznemi illustracyami.
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547. M. Lepecki. Podróż Piłsudskiego do Egiptu.
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550. St. oza. Elity II Rzeczpospolitej. 1938.

Wyd. 2. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 1895. Gebethner i Wolﬀ, s. 463, VI, [1] tabl.
rozkład., liczne ilustr. (drzeworyty); 548, VI, liczne ilustr. (drzeworyty), 23,5 cm,
opr. wyd. pł. czerwone z tłocz. i złoc.
700,Opracowana wg oryginału przez Franciszka Rawitę Gawrońskiego, bogato ilustrowana historia XIX w.
od czasów walk o niepodległość USA w XVIII w. i okresu napoleońskiego do 1890 r. Omawia rozwój
sztuki, literatury a także życia społecznego na tle postępu cywilizacyjnego i naukowego, porusza wiele
spraw polskich. Efektowna oprawa wydawnicza sygnowana: „Introligatornia: J. F. Puget Warszawa”
(suchy tłok na tylnej okładzinie), z tłoczonymi i złoconymi wizerunkami wynalazków XIX wieku: lokomotywy, balonu, żarówki, telegrafu itp. Niewielkie przetarcia i przebarwienia oprawy, nieaktualne wpisy
własnościowe, charakterystyczne zażółcenia w tekście, poza tym stan dobry.

547. Lepecki Mieczysław. Podróż do Egiptu. Wrażenia z podróży odbytej w roku 1932
z Marszałkiem Piłsudskim. Warszawa 1932. Główna Księgarnia Wojskowa, s. 200,
ilustr. w tekście, 23,5 cm, opr. z epoki, płsk.
160,Z księgozbioru Konsulatu Generalnego Polskiego w Stambule. Bogato ilustrowana literacka relacja
z podróży Marszałka Piłsudskiego do Egiptu w 1932 roku, spisana przez Mieczysława Lepeckiego
(1897-1969), pisarza, podróżnika, adiutanta Marszałka Piłsudskiego. Opr. wykonana w lizbońskim
atelier Jaimego M. Alvesa (nalepka). Otarcia, ubytek pap., poza tym stan dobry.

548. Lista starszeństwa oficerów zawodowych. [Warszawa 1922. Ministerstwo
Spraw Wojskowych], s. 499, [1], 27,5 cm, opr. ppł., zach. okł. wyd. brosz. 360,Lista starszeństwa zawiera nazwiska kilku tysięcy oficerów wszystkich formacji Wojska Polskiego,
ustala hierarchię oficerów w tym samym stopniu oficerskim. Wyżej w hierarchii znajdowali się oficerowie awansowani na dany stopień wcześniej, a więc posiadający dłuższy staż służby. Nieaktualny wpis i pieczątka własnościowa. Otarcia i naddarcia płótna, zażółcenia i zaplamienia w tekście.
Rzadkie.
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549. [Lotnictwo]. Przewodnik Polskiej Komunikacji Lotniczej i rozkład lotów ważny
od 1 maja do 31 sierpnia 1933. [Warszawa 1933. PLL LOT], s. [4], 111, [4], XIV
(inseraty), fot., mapki (kolor.), ilustr., 21 cm, oryg. okł. brosz.
80,Informator Polskich Linii Lotniczych LOT. Zawiera m.in. informacje na temat przedsiębiorstwa, sprzedaży biletów i przyjmowania przesyłek, szlaków przelotu, sprzętu lotniczego, hoteli zniżkowych dla
pasażerów. Rozkład lotów wraz z mapkami tras. Tekst w jęz. pol. i franc. Na okł. wytłoczony symbol
„Lotu”. Niewielkie ślady użytkowania, poza tym stan dobry.

550. Łoza Stanisław. Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938. Główna Księgarnia
Wojskowa, s. [12], 858, portrety w tekście, 24,5 cm, opr. wyd. czerwona skóra
z tłocz. i złoc.
220,Przedwojenne „who is who”, zawierające ponad 4000 not biograficznych (często z portretami) postaci
z życia publicznego, m.in. wojskowych, artystów, pisarzy, ludzi wolnych zawodów. W wielu wypadkach
są to jedyne zachowane do dzisiaj informacje o danej osobie. Co ciekawe, podawane są również
adresy zamieszkania poszczególnych osób oraz ich numery telefonów! Blok książki skręcany śrubami.
Otarcia i zabrudzenia oprawy, karta początkowa i końcowa zagniecione, poza tym stan dobry.

551. Łuszczewski Jan Paweł. Mowa obraz kraiu wysławiająca miana na pierwszey
sessyi seymowey w izbie senatorskiey dn. 10. Marca 1809 r. [Warszawa 1809
b.w.], s. 31, oraz:
[Aleksander I] – Mowa nayjaśniejszego cesarza i króla miana przy zamknięciu
Seymu Królestwa Polskiego dn. 13 czerwca 1825 w Warszawie. [Warszawa 1825
b.w.], s. 6, 18 cm, współopr. ppł. z epoki.
300,Przemówienie ministra spraw wewnętrznych na otwarciu sesji sejmowej, przedstawiające sytuację
ekonomiczną kraju, bez ukrywania „katastrofalnego stanu gospodarki”. Broszura druga to mowa wygłoszona w imieniu cesarza Aleksandra I, jako króla Polski, na zamknięcie obrad sejmu. Otarcia opr.,
lekko przycięte, druga broszura ze śladami dawnych prób kaligrafii atramentem na odwrocie. Stan
ogólny dobry.

552. [Magia]. Assier Adolphe d’. Ludzkość pośmiertna (Posthumous humanity).
Studyum nad widmami i marami. Z wydania angielskiego przełożył Dr. Józef
Drzewiecki. Warszawa 1896. Nakładem Redakcyi „Niwy”, s. [2], VI, 265, 19,5 cm,
opr. współcz. płsk z szyldzikami i złoc., zach. przednia okł. brosz.
120,Głośna książka Adolfa d’Assier (1827-1889), opisująca zjawiska paranormalne, efekty działania magii
i spirytyzmu (m.in.: istnienie pośmiertnej osobowości w człowieku, charakter istoty pośmiertnej, jasnowidzenie, magnetyzm, zmory, dziwy magii, wilkołactwo i upiory pośmiertne). Nieaktualne pieczątki
własnościowe, marginalia i zapiski ołówkiem, na kartach miejscami charakterystyczne zażółcenia,
poza tym stan dobry.

553. Maliszewski Edward. Olszewicz Bolesław. Podręczny słownik geograficzny ze
szczególnym uwzględnieniem Polski, jej spraw i interesów, z licznymi mapami
i figurami w tekście. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 1925-1927. Trzaska, Evert i Michalski, s. X, 712; VIII, 772, map 4 (kolor, rozkł.), liczne ilustr. i mapki w tekście,
21 cm, opr. wyd. płsk ze złoc. i tłocz.
450,Kompendium geograficzne II Rzeczypospolitej i ziem historycznie z Polską związanych. Obok spisu
miejscowości zawiera także najważniejsze o nich wiadomości. Wiele informacji o niemieckim i polskim nazewnictwie w Prusach i na Kresach Zachodnich, biogramy wybitnych geografów, odkrywców
i kartografów. Autorami byli Edward Maliszewski (1875-1928), krajoznawca i bibliograf oraz Bolesław
Olszewicz (1893-1972), historyk geografii, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (obaj byli również znanymi
bibliofilami). Komplet kolorowych map polskich: etnograficzna, bogactw naturalnych, granice rozbiorów.
Efektowna oprawa wydawnicza spółki TEM: brązowe półskórki z bogato złoconymi grzbietami.
Niewielkie przetarcia okładek i grzbietu, poza tym stan bardzo dobry.
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553. Słownik geograficzny. 1925-1927.
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556. K. Marks. Kapitał. 1884. I wyd. polskie.

554. Malte-Brun Conrad. Tableau de la Pologne ancienne et moderne. T. 1-2 (w 2 wol.).
Paris (Paryż) 1830. Aimé-André, s. [4], VII, [1], 512, mapa (litografia, rozkł.,
kolor.); [4], 536, mapa (litografia, rozkł., kolor.), 22,5 cm, opr. kart.
400,Dzieło Conrada Malte-Brun [właśc. Conrad Bruun Malte] (1775-1826), duńskiego geografa i publicysty,
współzałożyciela Francuskiego Towarzystwa Geograficznego. Nowe wydanie przygotowane przez Leonarda Chod kę. Praca powstała po wkroczeniu wojsk napoleońskich w granice dawnej Rzeczypospolitej (wydanie 1 w 1807 r.) i miała przybliżyć francuskiemu czytelnikowi Polskę pod względem
geografii, historii i polityki. Dzieło otwiera opis geograficzny Polski (położenie, ukształtowanie, klimat,
złoża, surowce, roślinność, zwyczaje, zabytki, kopalnie), następnie autor charakteryzuje poszczególne
regiony (Mazowsze, Warszawa, Prusy, Gdańsk, Kurlandia, Litwa, Ukraina, Wołyń). Kolejne rozdziały
dotyczą władzy, ustroju, religii (w tym kwestii żydowskiej), administracji, sądownictwa, przemysłu, systemu monetarnego, armii i wojskowości. W t. 2. wykład historii Polski od czasów najdawniejszych do
upadku państwowości. Dwie historyczne mapy Rzeczypospolitej. Opr. karton, na okładziny naklejone
fragmenty oryg. okł. brosz. Stan dobry.

555. Małecki Antoni. Lechici w świetle historycznej krytyki. Lwów 1897. Nakładem
Zakładu N. im. Ossolińskich, s. [4], 267, [1], 22 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc. 80,Wydanie 1. Krytyczna analiza znanych w Polsce teorii o pochodzeniu Lechitów, autorstwa A. Małeckiego (1821-1913), profesora Uniwersytetów Jagiellońskiego i Lwowskiego. Praca uznana przez badaczy
za wybitną i pomnikową, opiera się na ogromnym materiale ródłowym. Na końcu autor obala wcześniejszą teorię najazdu prof. Piekosińskiego. Oprawa z monogramem L.S., na karcie przedtytułowej pieczątka „Leopold Świderski adwokat przysięgły w Warszawie”. Przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

556. Marks Karol. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom pierwszy. Księga I. Wytwarzanie kapitału. Lipsk 1884. E. . Kasprowicz. Drukiem G. Uszmana w Weimarze,
s. VII, [1], 325, [1], 27,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. i tłocz. napisami, brzegi kart
barwione.
800,-
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557. I. Matuszewski. Historia magii. 1896.

559. S. Milutinowicz. Historia Serbii. 1837.

Wydanie 1 w języku polskim (więcej nie wyszło). Główne dzieło Karola Marksa (1818-1883), niemieckiego filozofa, socjologa, działacza rewolucyjnego, twórcy socjalizmu naukowego, współzałożyciela
I Międzynarodówki. W „Kapitale” Marks przedstawił swoje poglądy ekonomiczne, a także zaznaczył
główne rysy krytyki współczesnego mu społeczeństwa oraz kapitalistycznego sposobu produkcji i jego
następstw. Praca podzielona została na cztery tomy. Pierwszy tom ukazał się w Hamburgu w 1867 r.,
tomy drugi i trzeci ukazały się pośmiertnie w 1885 i 1895 r., w opracowaniu Fryderyka Engelsa.
Tom pierwszy opisuje proces wytwarzania kapitału. Autorami polskiego przekładu byli: L. Krzywicki,
M. Brzeziński, S. Krusiński, K. Pławiński i J. Siemaszko. Niewielkie otarcia skóry oprawy, kilka kart
z naddarciami, w tekście liczne podkreślenia i marginalia, nieaktualna pieczątka własnościowa, poza
tym stan dobry. Jedna z najważniejszych publikacji XIX w. Rzadkie.

557. Matuszewski Ignacy. Czarnoksięstwo i medyumizm. Studyum historyczno-porównawcze. Warszawa 1896. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 274, 19 cm,
opr. ppł.
240,Z odręczną dedykacją autora dla Jana Lorentowicza. Przeglądowa praca historyczna poświęcona magii i domniemanym zdolnościom parapsychologicznym autorstwa Ignacego Matuszewskiego
(1858-1916). Jan Lorentowicz (1868-1940), krytyk teatralny, dyrektor teatrów warszawskich. Drobne
zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.

558. [Mikołaj I]. Z Bożey aski, My Mikołay I. Cesarz i Samodzierżca Wszech Rossyi
etc. etc. etc. (...) W smutku serca Naszego, w pośród żałości powszechnej,
która Nas obarcza ... Petersburg 12/24 XII 1825 [b.w.], s. [8], 21 cm, poszyt
z epoki.
100,Odezwa do poddanych przetłumaczona na język polski, dotycząca objęcia tronu polskiego po zmarłym
bracie, cesarzu Aleksandrze I przez Mikołaja I, w związku z ujawnieniem dokumentów zrzeczenia się
w 1822 r. prawa do tronu cesarskiego przez wielkiego księcia Konstantego. Dołączono tajne dokumenty
zawierające korespondencję pomiędzy Aleksandrem I a wielkim księciem Konstantym oraz deklarację
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561. H. Mościcki. Generał Jasiński. 1917.

565. Historia oręża polskiego. 1911.

cesarza Aleksandra I w sprawie następstwa tronu po jego śmierci (z lat 1822-1823). Przybrudzenia
na pierwszej i ostatniej karcie, stan dobry.

559. Milutinowicz Simeon Sarajlija. Istorija Serbie od poczetka 1813 do konca 1815
godine. Lipsk 1837. Pieczatano kod Bern. Tauchnica Juniora, s. 510, 22,5 cm, opr.
z epoki płsk z bogatymi tłocz. i złoc. na grzbiecie.
350,Z księgozbioru Romana Przegalińskiego (pieczątka na k. tyt.). Historia Serbii obejmująca okres od
upadku w 1813 roku pierwszego powstania ludu serbskiego, będącego pod panowaniem imperium
osmańskiego, aż do przebiegu drugiego powstania zakończonego utworzeniem Księstwa Serbii. Simeon Milutinowicz Sarajlija (1791-1847), serbski pisarz, historyk i poeta. Efektowna oprawa z epoki:
brązowy półskórek, grzbiet podzielony na 5 pól, w dwóch polach tytulatura na skórzanych szyldzikach,
bogate złocenia i tłoczenia. Zbrązowienia i liczne rdzawe plamki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

560. Modrzewski Andrzej Frycz. O poprawie Rzeczypospolitej. Wydanie Kazimierza
Józefa Turowskiego. Przemyśl 1857. Nakładem Michała Dzikowskiego, s. 358,
[1], 18,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
180,Reedycja słynnego dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ok. 1503-1572), sekretarza króla Zygmunta
Augusta, czołowego pisarza politycznego polskiego odrodzenia. Wnikliwa analiza ustroju Polski oraz
projekty jego przebudowy. Pionierski wkład w naukę o państwie i prawie. W przypiskach wydawcy
krótki życiorys autora i przypomnienie jego innych dzieł. Niewielkie przetarcia oprawy, miejscami
zbrązowienia w tekście. Liczne podkreślenia ołówkiem, poza tym stan dobry.

561. Mościcki Henryk. Generał Jasiński i Powstanie Kościuszkowskie. Ze 101 ilustracyami. Warszawa [i in.] 1917. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 435, [1], tabl.
ilustr. 4, plan 1 (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 24,5 cm, opr. z epoki, ppł. z tłocz.
i złoc.
360,-
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Monografia Henryka Mościckiego (1881-1952), ucznia Szymona Askenazego, profesora Uniwersytetu
Warszawskiego, wybitnego znawcy historii Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Pierwsza część zawiera biografię gen. Jakuba Jasińskiego (1761-1794) doprowadzoną do wybuchu Insurekcji. W części
drugiej autor szczegółowo opisuje powstanie kościuszkowskie na Litwie oraz charakteryzuje działania
militarne gen. Jasińskiego. Oprawa z epoki w bordowe płótno z tłoczoną i złoconą tytulaturą i motywem
geometrycznym na grzbiecie, okładziny marmoryzowane. Niewielkie przetarcia oprawy, naderwanie
płótna na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry.

562. Muzeum Domowe. Dzieło poświęcone historyi, statystyce, moralności, naukom
i literaturze krajowej. Rok 1838. Tom 2. Warszawa 1838. Drukiem Chmielewskiego,
s. 286, [2], tabl. 6 (litografie i miedzioryty), 22 cm, opr. z epoki, płsk.
450,Czasopismo ukazywało się w Warszawie w latach 1835-1839. Jego założycielem i redaktorem był
Franciszek Salezy Dmochowski. Od 1838 r. zaczęło przybierać charakter pisma literacko-naukowego
o poważniejszych ambicjach, w większym stopniu prezentowało także twórczość rodzimą i problematykę krajową. W tomie m.in.: szkice biograficzne Jana Długosza, Obraz Niemiec, O rytownikach u nas
osiadłych, Miasto i zamek Chęciński, Zabytki Druidów. Grób Merlina. Nieaktualne pieczątki. Krawędzie
kilku kart podklejone, poza tym stan dobry.

563. [Narutowicz Gabriel]. Gabrjel Narutowicz. Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej.
Księga pamiątkowa. Warszawa 1925. Wydawnictwo Komitetu Uczczenia Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, s. X, 594, portret 1, liczne ilustr.
w tekście (w tym całostronicowe), 28 cm, opr. pł. czerwone z tłocz. i złoc. na
grzbiecie i licu.
180,Bogato ilustrowane wydawnictwo pamiątkowe poświęcone pierwszemu Prezydentowi RP. Zawiera
życiorys, liczne wspomnienia przyjaciół i współpracowników Narutowicza (m.in. Józefa Piłsudskiego, Ignacego Mościckiego, Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Stanisława Thugutta,
Stanisława Cara), ponadto wybór dokumentów, głosy prasy zagranicznej oraz sprawozdanie z działalności Komitetu uczczenia śp. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Niewielkie zabrudzenia oprawy.
Stan dobry.

564. Nepos Cornelius. Żywoty znakomitych mężów. Przekładał i objaśnienia historyczne dodał A. Mierzyński. Warszawa 1883. Druk K. Kowalewskiego, s. [4], 361, [2],
18,5 cm, opr. z epoki, płsk.
120,Tłumaczenie dzieła „De viris illustribus” („O wybitnych mężach”) Corneliusa Neposa (ok. 100-24 p.n.e.),
rzymskiego historyka i biografa, przyjaciela Cycerona, zawierające m.in. biografie słynnych wodzów:
Hamilkara, Hannibala, Temistoklesa, Miltiadesa. Opr.: brązowy płsk tłocz. i złoc., w dolnej partii superekslibris literowy „S. G.”. Pieczątki biblioteczne, sygnatury. Otarcia opr., poza tym stan dobry.

565. Niedzielski Kazimierz. Polacy pod sztandarami obcemi. Z 18 rycinami w tekście.
Warszawa [1911]. Nakład i własność Konstantego Treptego, s. 287, [1], ilustr.
w tekście, 21,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
90,Zbiór szkiców Kazimierza Niedzielskiego (1860-1917), prezentujących chwalebne epizody oręża
polskiego w XIX w., szczególnie w okresie wojen napoleońskich. Zawiera rozprawy m. in.: Polacy
w Hiszpanii. Saragossa 1808 r.; Rok 1812; Oblężenie Gdańska w r. 1813; Bitwa pod Lipskiem; Chłop
polski w walce pod Wörth. Ilustracje w tekście. Oprawa wydawnicza: płótno czerwone, na grzbiecie
i licu tytulatura, na licu tłoczona barwna reprodukcja ukazująca ułanów pułku lekkokonnego gwardii.
Przetarcia i nieznaczne zaplamienia oprawy, nieaktualne wpisy własnościowe, na kartach miejscami
niewielkie zabrudzenia, poza tym stan dobry.

566. Niemcewicz Julian Ursyn. List do Karola Kniaziewicza Jenerała Wojsk Polskich,
napisany we Francji roku 1834, w czasie pobytu obydwóch w Montmorency. Wydanie drugie Alexandra Jełowickiego. Paryż 1835. W Typografji A. Pinard, s. 23,
portrety 2 (staloryty A. Oleszczyńskiego), 18 cm, opr. oryg. okł. brosz. 200,-
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568. Satyra polityczna. 1907.
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569. Dedykacja gen. Wł. Jędrzejewskiego. 1924.

Utwór dedykowany przez A. Jełowickiego „Tułaczom Polskim na pamiątkę czwartej rocznicy 29go
Listopada”. Na tablicach stalorytowe portrety Niemcewicza i Kniaziewicza wykonane przez Antoniego
Oleszczyńskiego. Ubytki i odbarwienia okładki, na tylnej okładce zapiski i rysunki piórem. Na kartach
intensywne zażółcenia. Rzadkie.

567. Niemojewski Andrzej. Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. Warszawa 1914.
Nakładem autora, s. 183, [3], 20,5 cm, opr. z epoki, płsk.
120,Wyd. 1. Praca Andrzeja Niemojewskiego (1864-1921), poety, prozaika, publicysty i działacza politycznego, który przeszedł od socjalizmu i antyklerykalizmu do nacjonalizmu o charakterze antyżydowskim.
Zawiera: Talmud i jego wyznawcy; Kodeks kamorry żydowskiej zawarty w Talmudzie; Obyczaje żydowskie; Wię antropologiczna żydowska. Otarcia opr., zażółcenia. Stan dobry.

568. Orłowski Antoni [Krogulec pseud.], Buchner Władysław [Ner-Buch pseud.].
Roku drugiego konstytucji. Satyry. Warszawa 1907. Drukiem A. Michalskiego,
s. 112, 20 cm, oryg. okł. brosz.
90,Satyra polityczna przygotowana z okazji drugiej rocznicy manifestu pa dziernikowego, opublikowanego
przez Mikołaja II 30 pa dziernika 1905 r. Manifest, wydany w celu powstrzymania nastrojów rewolucyjnych, zapowiadał przyznanie swobód obywatelskich, amnestię, wolność wyznaniową i powołanie Dumy.
Autorami broszury byli współwydawcy satyrycznego tygodnika „Mucha”: Antoni Orłowski i Władysław Buchner. Zaplamienia i naderwania okładki, miejscami marginalia w tekście, poza tym stan dobry.

569. Ornicz P. Generał Władysław Jędrzejewski (Generałowie Zmartwychwstałej
Polski. Tom I). Lwów 1924. „Światosław” Spółdzielnia Wydawnicza, s. 40, tabl.
ilustr. 2, 20 cm, opr. z epoki ppł.
180,Na karcie tytułowej odręczna dedykacja gen. Władysława Jędrzejewskiego dla żołnierza-ochotnika Władysława Modzelewskiego, autora wiersza „To wszystko słowa próżne...”, zadedykowanego
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571. J. Piłsudski. Rok 1920.

573. Polska wada narodowa. 1902.

generałowi. Krótki biogram i charakterystyka działań w okresie wojny polsko-sowieckiej gen. Władysława Jędrzejewskiego (1863-1940?) – w 1919 r. komendanta obrony Lwowa, dowódcy 5 Dywizji Piechoty,
w czasie wojny polsko-sowieckiej dowódcy 1 i 6 Armii, aresztowanego w pa dzierniku 1939 r. przez
NKWD, zamordowanego prawdopodobnie w marcu 1940 r. Na dwóch ostatnich stronach przedrukowano wiersz „To wszystko słowa próżne...” z odręcznymi zapiskami Władysława Modzelewskiego.
Stan dobry. Unikatowy egzemplarz.

570. Pawliszczew Mikołaj. Dzieje Polski. Z obrazem chronograficznym i mappą Polski.
Warszawa 1844. W Drukarni Stanisława Strąbskiego, s. [4], VIII, IV, 271, [5],
mapa 1 (litografia ręcznie kolor.), tabl. chronolog. 1 (litografia ręcznie kolor.),
tabl. genealog. 2 (rozkł.), tabele 2 (rozkł.), 19 cm, opr. kart., naklejone oryg. okł.
brosz.
180,Zarys historii Polski od czasów pierwszych Piastów do upadku państwowości. Książka ozdobiona rozkładaną mapą Polski, tablicą chronologiczną dziejów Polski, dwiema tablicami genealogicznymi i dwiema
tabelami ze spisem dostojników. Zażółcenia, na mapie ślad po przeszyciu, poza tym stan dobry. Rzadkie.

571. Piłsudski Józef. L’Année 1920. Édition complète avec le texte de l’ouvrage
de M. Toukhatchevski „La marche au-delà de la Vistule” et les notes critiques
du Bureau Historique Militaire de Varsovie. Traduit du polonais par Ch. Jèze et
J.-A. Teslar. Paris (Paryż) 1929. La Renaissance du Livre, s. VIII, 335, [1], portret 1,
map i planów 11 (kolor, rozkł.), szkice w tekście, 25,5 cm, luksusowy wariant opr.
wyd., brązowy marokin ze złoc. na grzbiecie, górny brzeg kart złoc.
750,Edycja bibliofilska wydana w nakładzie 400 egzemplarzy. Na przedniej karcie ochronnej wpis donacyjny dla płk. Mojmira Soukupa, szefa Wydziału Wywiadowczego armii czechosłowackiej.
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574. Polska, jej dzieje i kultura. Opr. proj. F. J. Radziszewskiego. 1928-1932.
Tłumaczenie „Roku 1920” Józefa Piłsudskiego, uzupełnione pracą Michaiła Tuchaczewskiego i analizą krytyczną polskich historyków wojskowości. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: brązowy
marokin, grzbiet podzielony na pięć pól, w dwóch polach złocona tytulatura, w pozostałych złocone
kasetony i motywy kwiatowe, górny brzeg kart złocony, pozostałe nieobcięte. Stan bardzo dobry.
Efektowny egzemplarz.

572. Piotrowski Jan. Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków. Wydał A. Czuczyński. Kraków 1894. Nakładem Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, s. XVI,
240, 20 cm, opr. pł. z tłocz.
100,Dzienniki wojenne w formie listów sekretarza królewskiego ks. Jana Piotrowskiego (1550-1591) do
marszałka wielkiego koronnego Andrzeja Opalińskiego (1540-1593). Cenne ródło do historii panowania
Stefana Batorego. Ekslibris i wpis własnościowy, przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

573. Plater-Zyberkówna Cecylia. Jaka jest nasza wada narodowa główna? Praca
konkursowa przez aut. Kilka myśli o pesymizmie [pseud.]. Warszawa 1902. Druk
P. Laskauera i W. Babickiego, s. [4], 115, 20 cm, opr. współcz. płsk.
80,Praca Cecylii Plater-Zyberkówny (1853-1920), działaczki społecznej, publicystki, prekursorki ruchu
polskiej inteligencji katolickiej. Publikacja otrzymała drugą nagrodę w konkursie ogłoszonym przez
„Kurier Poranny”. Grzbiet współczesny, uzupełniony ubytek dolnej części ostatniej karty, na kartach
miejscami zabrudzenia i zaplamienia.

574. Polska, jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. Pod
red. Stanisława Lama, Jana Michalskiego i Władysława Trzaski. T. 1-3 (w 3 wol.).
Warszawa [1928-1932]. Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, s. XIV,
[2], 590; XI, [1], 598; XVI, 977, tabl. kolor. i czarno-białe, mapy, liczne ilustr., mapy,
portrety, nuty w tekście, 33 cm, jednolita opr. wyd. wyk. w Introligatorni Artystycznej
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wg projektu Franciszka Joachima Radziszewskiego, płsk czerwony z bogatymi
tłocz i złoc.
2200,Monumentalne dzieło obejmujące całokształt dziejów politycznych Polski oraz przemian umysłowych
od czasów najdawniejszych do 1930 roku. „W założeniu swoim miała to być księga pomnikowa,
w rozmiarach znacznie większych ni li to, co dotychczas dała polska literatura historyczna.” (St. Lam).
Do pracy nad dziełem zaangażowano najwybitniejszych ówczesnych historyków polskich, m.in.:
W. Antoniewicza, A. Brücknera, B. Gembarzewskiego, M. Gumowskiego, O. Haleckiego, F. Koperę,
J.S. Bystronia, A. Skałkowskiego, W. Sobieskiego, M. Kukiela, A. Lewaka, T. Piniego, W. Tokarza,
M. Tretera. Jednolita oprawa wydawnicza wykonana w Introligatorni Artystycznej w Warszawie według projektu Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana wiązanym monogramem FJR
tłoczonym u dołu tylnej okładziny): półskórek czerwony, grzbiet podzielony złotymi liniami na sześć pól,
w dwóch polach złocona tytulatura i numeracja tomu, w jednym polu godło Polski – stylizowany Orzeł
w koronie, w pozostałych polach stylizowane tłoki roślinne, w górnej części lica złocona tytulatura,
poniżej powtórzony złocony Orzeł w koronie obwiedziony ramką złożoną z tłoczonych ślepo herbów
16 miast wojewódzkich. Nieznaczne przebarwienia oprawy w tomach I i III, poza tym stan dobry.
Efektowny komplet.
Lit.: S. Lam. Życie wśród wielu. s. 332-346; A. Jabłoński, Piękne oprawy w zbiorach WiMBP w odzi

575. Polska na morzu. Praca zbiorowa pod redakcją J.I. Targa. Z przedmową Ministra
Przemysłu i Handlu gen. Dr. Ferdynanda Zarzyckiego. Warszawa 1935. Główna
Księgarnia Wojskowa, Drukarnia Narodowa w Krakowie, s. XV, [1], 235, tabl. ryc.
4 (miedzioryty), tabl. il. 12, liczne ilustr. w tekście, 32 cm, luksusowa opr. wyd.
szare pł. z tłocz. i złoc., obwoluta, kart. futerał.
600,Jedna z ważniejszych pozycji albumowych wydanych w okresie międzywojennym, bogato ilustrowana
fotografiami wielu znakomitych fotografików (m.in. W. Pikiel, H. Poddębski, Photo-Plat) oraz osobnymi
planszami z barwnymi ilustracjami Girsa i Barcza. Prezentuje dokonania Polski w zakresie polityki
morskiej, niesie przesłanie dla przyszłych pokoleń: „Pracować nad polskim skrawkiem Bałtyku tak,
aby przetworzyć go w wielki i technicznie wyposażony instrument gospodarczy oraz bronić… dostępu do morza polskiego, to hasła, które dzisiejsze pokolenie ma przekazać następnym jako niczem
niewzruszalny dogmat” (E. Kwiatkowski). Całkowite opracowanie graficzne, kolorowe plansze, oprawa oraz niektóre fotografie wykonane przez Atelier Girs-Barcz, czołową w owym czasie pracownię
graficzną. Oferowany album zawiera 4 oryginalne miedzioryty, dołączane tylko do egzemplarzy
luksusowych: portret Ignacego Mościckiego, portret Józefa Piłsudskiego, port w Gdyni oraz port
w Helu (wszystkie sygnowane ołówkiem). Oprawa wydawnicza wykonana w zakładzie introligatorskim
Bolesława Zjawińskiego w Warszawie: płótno szare z tłoczeniami i złoceniami. Nieznaczne przybrudzenie okładki, obwoluta z naderwaniami, wzmocniona papierem. Nieaktualne pieczątki własnościowe,
wewnątrz stan bardzo dobry.

576. [Powstania Polskie 1794, 1830/31, 1863]. Bartoszewicz Kazimierz. Dzieje
Insurekcji Kościuszkowskiej 1794, s. 368, tabl. ilustr. 25 (w tym rozkł. i kolor.),
liczne ilustr. w tekście; oraz: Sokołowski August. Dzieje powstania listopadowego 1830-1831, s. [2], 315, [1], tabl. ilustr. 26 (w tym rozkł. i kolor.), liczne ilustr.
w tekście; oraz: Sokołowski August. Dzieje powstania styczniowego 1863-1864,
s. [2], 344, tabl. ilustr. 23 (w tym rozkł. i kolor.), liczne ilustr. w tekście, wszystkie
wydane: Berlin – Wiedeń [ok. 1910]. Nakładem Benjamina Harza, 25,5 cm, opr.
wyd. pł. z tłocz.
450,Efektownie wydane i bogato ilustrowane monografie polskich powstań narodowych, opracowane
przez Kazimierza Bartoszewicza (1852-1930) i Augusta Sokołowskiego (1846-1921). Na tablicach
portrety dowódców, drzewa genealogiczne, podobizny banknotów, faksymilia dokumentów i druków
z epoki, mundury oddziałów polskich. Tomy pierwszy i trzeci w barwnych oprawach wydawniczych
z symbolami patriotycznymi według projektu Henryka Uziembły (1879-1949), malarza, grafika, jednego
z twórców polskiej sztuki dekoracyjnej. Tom drugi w innym wariancie kolorystycznym. Niewielkie przetarcia płótna oprawy, w tomie I kilka kart lu nych, nieliczne zaplamienia, poza tym stan dobry. Ładny
komplet.
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577. Powstańcy listopadowi na Syberii. 1867

580. Problem niemiecki. 1933.

577. [Powstanie listopadowe]. Poczet skazańców na Sybir do guberni tylko Wiatskiej
z powstania roku 1830/31, sporządzony w Wiatce 1832 r. Kraków 1867. W Drukarni
„Czasu”, s. 18, 21 cm, oryg. okł. brosz.
240,Lista kilkuset powstańców listopadowych skazanych na zesłanie w 1832 r. Przy nazwiskach podano
stopień wojskowy, przynależność do jednostki oraz docelową miejscowość zesłania. Zaplamienia okładki, na kartach miejscami zabrudzenia i charakterystyczne zażółcenia, nieaktualne zapiski i pieczątki
własnościowe. Rzadkie.
Lit.: Katalog zbiorów Ludwika Gocla, t. 1, poz. 570.

578. [Powstanie styczniowe]. Le Monde Illustré. Journal hebdomadaire. Od 3 stycznia
1863 do 26 grudnia 1863 (w 2 wol.). Paris (Paryż). Bureau de Vente et d’Abbonnement, s. 420; 416, 37,5 cm, opr. płsk ze złoc. na grzbiecie.
800,„Le Monde Illustré”, czołowe pismo ilustrowane wydawane we Francji w XIX w. W oferowanym roczniku
zawarte są liczne doniesienia prasowe z polskich pól bitewnych i walk partyzanckich podczas powstania
styczniowego. Na rycinach m.in.: walki wojsk rosyjskich z powstańcami polskimi w Kowlu na Wołyniu;
damy polskie szykujące opatrunki; błogosławieństwo przed wyruszeniem w bój; bitwa pod Pieskową
Skałą (4 marca 1863 r.); msza polowa w okolicach omży i Ostrołęki; walki na rynku w Kazimierzu
Dolnym (w styczniu 1863 r.); manifestacja patriotyczna w Warszawie; powstańcy pod dowództwem
Palewskiego zajmują Pieskową Skałę; bitwa z Rosjanami na Trakcie Lubelskim; panorama Kowna;
partyzancki szpital polowy. Na s. 200-201 alegoryczne przedstawienie dwóch armii: rosyjskiej na tle
dwugłowego orła carskiego i polskiej, walczącej o niepodległość. Podniszczone oprawy z niewielkimi
ubytkami grzbietów. Miejscami zażółcenia papieru, niektóre z drzeworytów podkolorowane kredką.
Marginalia ołówkiem i piórem. Ślady znaków własnościowych zaklejone papierem, poza tym stan dobry.

579. Pradt Dominik Dufour de. Histoire de l’ambassade dans le Grand Duché de
Varsovie en 1812. Huitième édition, revue et corrigée. Paris (Paryż) 1817. Chez
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Pillet, s. [4], XXXII, 239, 21,5 cm, opr. z epoki perg. z tłocz. i złoconym superekslibrisem.
400,Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok, marginalia w tekście). Głośna
praca Dominique-Georges-Frédérica Dufour de Pradta (1759-1837), francuskiego duchownego i dyplomaty, rezydenta napoleońskiego w Księstwie Warszawskim w 1812 r. Pradt, niechętnie usposobiony do Polaków, niewłaściwym postępowaniem tłumił entuzjazm społeczeństwa polskiego do
rewolucyjnych idei napoleońskich. Za ten stan rzeczy i w efekcie brak powszechnego polskiego
powstania przeciw Rosji (czego echa odnajdujemy dla Litwy w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza), Napoleon winił głównie Pradta. Czytając poniższą pracę na św. Helenie napisał na niej uwagę:
„Należało wywołać powstanie w Polsce”. Oprawa z epoki: pergamin naturalny, na grzbiecie tłoczona
tytulatura, w zwierciadłach obu okładek odbity złotem superekslibris z herbem Lubicz, w dolnej części
grzbietu inicjały A.Z. pod koroną szlachecką. Na tylnej karcie ochronnej odręczna zapiska Marka Potockiego zawierająca wykaz wszystkich edycji oferowanego dzieła. Egzemplarz nieprzycięty. Oprawa
zabrudzona z niewielkimi uzupełnieniami, miejscami charakterystyczne zażółcenia papieru, poza tym
stan dobry.

580. Problem Niemiecki na Ziemiach Zachodnich. Statystyka / Polityka / Sprawy
gospodarcze / kulturalne / wyznaniowe. Zeszyt specjalny. Strażnica Zachodnia.
Kwartalnik. R. 12, 1933, nr 1-2. Poznań 1933. Nakładem Związku Obrony Kresów
Zachodnich, s. [4], 300, 23 cm, oryg. okł. brosz.
80,Numer specjalny kwartalnego organu Związku Obrony Kresów Zachodnich, wydawanego w latach
1922-1933. Zawiera m.in. B. Srocki, „Polska i Niemcy po wojnie światowej”; P. Grzegorczyk, „Uwagi
o prasie niemieckiej w Polsce”; W. Sworakowski, „Niemieckie towarzystwa naukowe i bibljoteki w Polsce”; R. Ko lik, „Spółdzielczość polska i niemiecka w województwach zachodnich”. Drobne zabrudzenia
i zażółcenia, poza tym stan dobry.

581. Przezdziecki Aleksander. Ślady Bolesławów polskich po obcych krajach. Opowiadanie historyczne. Z pięcioma litografiami. Warszawa 1853. Nakład i druk
S. Orgelbranda, s. [4], 114, [2], tabl. ryc. 5 (litografie), ilustr. w tekście (drzeworyty), 25 cm, opr. współcz. płsk ze złoc., zach. przednia okł. brosz.
400,Monografia historyczna Aleksandra hr. Przezdzieckiego (1814-1871), historyka, wydawcy ródeł, pisarza, kolekcjonera. Praca ma charakter sprawozdania z podróży historyczno-archeologicznej odbytej
przez autora w 1851 r. po Francji i Niemczech w celu poszukiwań polskich pamiątek historycznych.
Podzielona jest na pięć rozdziałów: O Bolesława Chrobrego córce, margrabinie Miśnii w Naumburgu
i synowej królowej Ryxie w Kolonii; O Bolesławie Śmiałym w Ossyachu; O Bolesławie Krzywoustym
w Saint-Gilles; O Bolesławie Krzywoustym i drugiej żonie jego, Salomei w Zwiefalten; O potomstwie
Bolesława Krzywoustego w Closterneuburg (pod Wiedniem), w Hiszpanii, Prowancyi i Lotaryngii.
Książka ozdobiona pięcioma litografiami z zakładu Adolfa Fryderyka Dietricha (1817-1860).
Zażółcenia, niewielki ubytek górnego narożnika ostatniej karty (bez szkody dla tekstu), nieaktualne
pieczątki, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Banach. Polska książka ilustrowana, poz. 473.

582. Przyborowski Walery. Polacy w Hiszpanii (1808-1812) przez Zygmunta Lucyana
Sulimę. Warszawa 1888. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 351, [1], 18,5 cm,
opr. z epoki płsk.
240,„W czasach ogólnego rozbicia narodowego, w czasach małych pragnień i małych aspiracyj” przywołuje Przyborowski z przeszłości „przypomnienie heroicznych bojów, jakie staczali nasi ojcowie” (tu
m.in. szarża szwoleżerów pod Somosierrą). Tekst świetnie napisany, bogaty w mało znane fakty,
odsłaniający postacie nieznanych bohaterów i antybohaterów, bo jest w tym dziełku i posmak goryczy.
Dawna pieczątka Księgarni i składu nut B. Koreywo w Kijowie i Odessie. Otarcia oprawy, wewnątrz
stan bardzo dobry.

583. Pułaski Franciszek. Inwentarz zbrojowni Ordynacyi hr. Krasińskich. Tablic 24
(Katalogi Biblioteki Ordynacyi Krasińskich. No 1). Warszawa 1909. W Drukarni
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583. Zbrojownia Ordynacji hr. Krasińskich. 1909.
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586. Mowy C. Ratajskiego. Z dedykacją autora.

Alexandra Ginsa, s. X, 106, tabl. ilustr. 24, 23 cm, opr. z epoki pł. z tłocz. napisami
na licu i grzbiecie.
350,Jeden z 500 egzemplarzy z dołączonymi 24 tablicami. Charakterystyka zbrojowni Ordynacji hr. Krasińskich, założonej z inicjatywy gen. Wincentego hr. Krasińskiego. Inwentarz szczegółowo opisuje
prawie 800 eksponatów, w tym m.in. zbroje, kolczugi, szyszaki, tarcze, miecze, szable, broń palna oraz
przybory je dzieckie, umundurowania, godła wojskowe. Na tablicach m.in.: czekan Jana Kazimierza,
szabla Tadeusza Kościuszki w złotej oprawie, szabla gen. Wincentego Krasińskiego. Stan dobry.

584. Rabe Martin Friedrich. Jaczo von Copnic, Eroberer der Feste Brandenburg, kein
Slavenhäuptling in der Mark Brandenburg, sondern ein polnischer Heerführer.
Berlin 1856. In der Nicolaischen Buchhandlung, s. IV, 268, tabl. ryc. 1 (litografia),
22,5 cm, opr. z epoki kart. opalizujący ze złoc. napisami, brzegi kart marm. 360,Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja Edmunda Jana Osmańczyka dla Jana Kazimierza
Zaremby z 1948 r. Biografia Jaksy z Kopanicy (zm. po 1178), księcia połabskich Stodoran, zięcia
komesa Pawła Włostowica. Jaksa zgłaszał pretensje do twierdzy Brenna w Brandenburgii, ok. 1154 r.
przy pomocy polskich posiłków odebrał ją Albrechtowi Nied wiedziowi. Jako władca Stodoran bił własne brakteaty. Autorem monografii był Martin Friedrich Rabe (1765-1856), pruski urzędnik budowlany,
historyk. Przed tekstem litografowana tablica z wizerunkami 6 brakteatów Jaksy. E. J. Osmańczyk
(1913-1989), publicysta, historyk, wieloletni poseł na Sejm PRL; J. K. Zaremba (1906-1983), profesor Uniwersytetu Śląskiego, badacz literatury regionalnej. Grzbiet oprawy po konserwacji z ubytkami
w części dolnej, obca dedykacja, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

585. Raczyński Franciszek. Notatki do dziejów i historyja ostatnich 98 lat Rzeczypospolitej Polskiej przez Józefa Bezmaskiego [pseud.]. Toruń 1876. Nakładem autora,
s. VIII, 524, tablela 1 (rozkł.), 22 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. na grzbiecie. 300,Egzemplarz z księgozbioru rodziny Działowskich z Działowa (pieczątka heraldyczna). Synteza dziejów Polski od panowania Ziemomysła (913), opracowana przez Franciszka Raczyńskiego
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(zm. 1880). Najwięcej miejsca autor poświęcił omówieniu wydarzeń lat 1696-1795. Oprawa wykonana
w toruńskiej introligatorni Franciszka Wiencka (sygnowana nalepką): płótno szare ze złoceniami na
grzbiecie. Przetarcia i zaplamienia płótna oprawy, na kartach charakterystyczne zażółcenia, poza tym
stan dobry. Rzadkie.

586. Ratajski Cyryl. Mowy 1922-1928. Poznań 1929. Czcionkami Rolniczej Drukarni
i Księgarni Nakładowej T.Z.O.P., s. [6], 253, [1], 18,5 cm, opr. luksusowa J. Kuglina, skóra.
1200,Z odręczną dedykacją Cyryla Ratajskiego dla matki (dat.: Poznań, 11.4.1929). Zbiór ponad 50 mów
wygłoszonych przez Cyryla Ratajskiego (1874-1942), polityka, wieloletniego prezydenta Poznania, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego, w latach 1940-1942 Delegata Rządu RP
na Kraj. Niesygnowana oprawa wykonana w introligatorni Rolniczej Drukarni Nakładowej w Poznaniu
kierowanej przez Jana Kuglina: czerwona skóra, na grzbiecie i licach tłocz. i złoc. Ładny egzemplarz.

587. Rauschning Hermann. Rewolucja nihilizmu. Kulisy i rzeczywistość Trzeciej
Rzeszy. Drugie przejrzane i uzupełnione wydanie polskie. Warszawa [1939].
Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, s. 426, [3], 24 cm, oryg. okł. brosz.
120,Głośna książka krytykująca nazizm i politykę Hitlera, napisana przez Hermanna Rauschninga (18871982), niemieckiego polityka, muzykologa, w latach 1933-1934 prezydenta Senatu Wolnego Miasta
Gdańska, zwolennika porozumienia z Polską w spornych kwestiach dotyczących Gdańska. Przekładu
na język polski dokonał Julian Maliniak (1889-1972), pseudonim St. ukomski, dziennikarz, tłumacz,
działacz ruchu socjalistycznego. Niewielkie naddarcia okładki, egzemplarz nierozcięty, stan dobry.

588. [Reakcja antykomunistyczna]. Obóz reakcji polskiej w latach 1939-45. Warszawa
1948. Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, s. [6], 207, 21 cm, oryg. okł.
brosz.
150,Tajny druk VII Oddziału GZI WP przeznaczony do użytku propagandowego w ramach szkolenia
żołnierzy (egz. z wydrukowanym numerem). Zawiera historię polityczną Armii Krajowej, Narodowych
Sił Zbrojnych i innych organizacji podziemnych. Głównym przesłaniem opracowania jest wykazanie
współpracy kierownictwa AK, NSZ i innych podziemnych organizacji z Niemcami. W tekście liczne
„dowody i przykłady”. Organy Informacji Wojskowej zajmowały się obok MBP eliminacją przeciwników
władzy ludowej m.in. poprzez sfingowane procesy polityczne, połączone nierzadko z oskarżeniem
o szpiegostwo. Na okł. adnotacje urzędowe na czerwono i niewielki ślad po zalaniu, poza tym stan
bardzo dobry.

589. Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1938. Warszawa 1938. Polska Agencja
Telegraficzna, s. 1230, portr. 2, tabl. 2 (kolor.), tabl. 8 (inseraty w formie przekładek
kartonowych), 20,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
200,Kompendium wiedzy o Polsce 1938 roku. Zawiera m.in. wykazy wyższych urzędników państwowych,
samorządowych i wojskowych, sędziów i parlamentarzystów; spis orderów i odznaczeń. Poza tym
znale ć tu można adresy izb przemysłowo-handlowych, spółdzielni, gazet i czasopism, ośrodków
opiekuńczych, klubów sportowych itd. Cztery strony z kolorowymi wizerunkami fl ag państwowych
Rzeczypospolitej Polskiej i państw obcych. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Minimalne pęknięcia
krawędzi grzbietu, lekkie zbrązowienie brzegów części kart; k. 399-400 z reperowanym dolnym rogiem, k. 1143-1144 naddarta z uszczerbkiem tekstu (dołączono uzupełnienie), poza tym stan dobry.

590. Rogalski Leon. Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polską, Litwą i Prussami
poprzedzone rysem wojen krzyżowych, czerpane z najlepszych ródeł. T. 1-2
(w 2 wol.). Warszawa 1846-1847. Nakł. i drukiem S. Orgelbranda, s. [4], 588, [2],
tabl. ryc. 6 (staloryty), tabl. 6 (litografie sygn.: Smokowski skreślił), 23 cm,
opr. z epoki płsk ze złoc.
1200,Pierwszy tom obejmuje rys dziejów krucjat oraz dzieje Krzyżaków do czasów Konrada Wallenroda.
Tom drugi obejmuje dzieje Zakonu od Konrada von Jungingen po Albrechta, margrabiego Brandenbur-
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588. Tajny druk Informacji WP. 1948.
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590. L. Rogalski. Dzieje Krzyżaków. 1847.

skiego. W dodatkach zawarty jest m.in. rys chronologiczny historii Litwy. Dzieło zawiera 6 stalorytów
ilustrujących dzieje wypraw krzyżowych oraz 6 litografii Wincentego Smokowskiego (portrety konne
Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka, portrety Zygmunta I, Konrada Wallenroda, Jadwigi
i Kiejstuta). Wincenty Smokowski (1797-1876), litewski lekarz, malarz, rysownik i krytyk artystyczny,
twórca nowoczesnego drzeworytu polskiego. Pieczątka „Z księgozbioru J.G. Kowalewskiego”. Oprawa
płsk z epoki ze złoc. tyt. i geometrycznymi zdobieniami w stylu klasycystycznym na grzbiecie, zwięzy
podkreślone. Otarcia opr., charakterystyczne zażółcenia i zaplamienia w tekście, poza tym stan dobry.

591. Rulhière Claude-Carloman de. Histoire de l‘anarchie de Pologne et du démembrement de cette République. Suivie des anecdotes sur la révolution de Russie,
en 1762, par le même auteur. T. 1-4 (w 4 wol.). Paris (Paryż) 1807. Desenne,
libraire, s. [4], LXXV, [3], 346; [4], 505; [4], 469; [4], 431, 20,5 cm, opr. jednolita
z epoki skóra marm z dwoma szyldzikami i złoc.
1200,Historia nowożytna Polski autorstwa Claude’a-Carlomana Rulhière’a (1734-1791), francuskiego poety,
dyplomaty i historyka. Napisana na przełomie lat 60/70. XVIII wieku jako memoriał dla delfina Ludwika
(pó niejszego Ludwika XVI) była uzupełniana przez autora do końca życia. Wydrukowana w 1807 r.
z okazji proklamowania Księstwa Warszawskiego stała się podstawowym ródłem informacji o Polsce dla
cesarza Napoleona i jego otoczenia. Po wydrukowaniu książka wywołała skandal, z uwagi na zamieszczone w niej niepochlebne określenie Rosjan („barbarzyńcy”), została skonfiskowana po interwencji ambasady rosyjskiej. Określenia te zostały usunięte w pó niejszych wydaniach. Jednolita oprawa
z epoki: skóra marmurkowana w kolorze brązowym, na grzbiecie dwa szyldziki ze złoconą tytulaturą
i bogate złocenia. Drobne ubytki skóry na krawędziach grzbietów, poza tym stan dobry. Ładny komplet.

592. Samborski Henryk (Ostoja). Wspomnienia z powstania 1863 i pobytu na Syberji.
Warszawa 1916. Nakł. Księgarni W. Jakowickiego, s. 126, [1], tabl.: fot., 22 cm,
opr. ppł., oryg. okł. brosz. zach. (naklejone)
90,Wspomnienia Henryka Ostoja-Samborskiego (1843-1918) z powstania styczniowego w Sandomierskim i Lubelskim oraz z zesłania na Syberię w gub. jenisejskiej. Zawiera spisy uczestników walk oraz
informacje o Sybirakach. Niewielkie zabrudzenia opr., stan dobry.
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591. C. C. Rulhière. Historia Polski. 1807.

596. A. Skwarczyński. Wskazania. 1934.

593. [Sądownictwo w Polsce]. Pamiatnaja kniżka Warszawskago Sudiebnago Okruga
na 1901 god. Izdana po rasporiażeniju starszago priedstawitielia Warszawskoj
Sudiebnoj Pałaty. Warszawa 1901. Tipografia K. Kowalewskago, s. 282, 20, 4,
26, 70-172, 20 cm, opr. wyd. pł. z tyt. na licu i grzbiecie.
80,Struktura organizacyjna i personalna sądownictwa w Królestwie Polskim na 1901 r. Brak s. 1-70
w drugiej części. Stan dobry.

594. Sikorski Władysław. Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920
roku. Lwów-Warszawa-Kraków 1928. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich, s. VII, [1], 275, map rozkł. 8, tabl. rozkł. 7, 24,5 cm, opr. pł. z tłocz.
i złoc., zach. lico oryg. okł. brosz. wg. proj. St. Batowskiego.
180,Egzemplarz generała Bronisława Regulskiego (1886-1961), kawalera orderu Virtuti Militari oraz
m.in. brytyjskiego Orderu a ni (suchy tłok na grzbiecie oprawy, przetarty). Szczegółowe studium
wojny polsko-sowieckiej 1920 roku wraz z atlasem ilustrującym działania wojenne, spisane przez
gen. Władysława Sikorskiego (1881-1943), ówczesnego dowódcę 5-tej Armii. Nieliczne zbrązowienia
w tekście i na wyklejkach, podklejone przedarcia map, poza tym stan dobry.

595. Skarbek Fryderyk. Królestwo Polskie. Cz. I (Dzieje Polski. Cz. 2). Wydanie pierwsze pośmiertne. Poznań 1877. Nakładem Księgarni J.K. Żupańskiego, s. XVIII,
[2], 314, [2], 22 cm, opr. z epoki, pł.
80,Syntetyczny zarys dziejów Królestwa Polskiego napisany przez Fryderyka Skarbka (1792-1866), historyka, ekonomistę, działacza społecznego, pisarza i pamiętnikarza. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia
od 1815 r. do powstania listopadowego, tom drugi od upadku powstania listopadowego do 1861 r.
Opr.: szare pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura, w dolnej partii grzbietu tłocz. i złoc. „D. Ressurs”.
Drobne otarcia, poza tym stan dobry.

596. Skwarczyński Adam. Wskazania (Biblioteka Straży Przedniej. Nr 5). Warszawa 1934. Nakładem Straży Przedniej, s. 160, tabl. ilustr. 1, 19 cm, oryg. okł.
brosz.
90,-
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598. Panowanie Franciszka Józefa. 1888.

599. Z księgozbioru S. Lorentza. 1936.

Pośmiertnie wydany zbiór tekstów Adama Skwarczyńskiego (1886-1934), działacza niepodległościowego, czołowego ideologa obozu piłsudczykowskiego. Na wstępie życiorys autora pióra Bolesława
Wasylewskiego. W tomie przedrukowano m.in. artykuły: Bohaterstwo młodzieży; Straż przednia; Myśl
wychowawcza Piłsudskiego; Polska na progu niepodległości; Doświadczenia społeczne a konstytucja;
ródło wielkości narodu. Okładka broszurowa nieco zagięta, na kartach miejscami drobne zaplamienia,
stan dobry.

597. Słowo Ludu. Dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nr 246: 13 XII
1981. Kielce 1981, KW PZPR, s. 4, 40 cm.
120,Numer specjalny z napisem: „Stan wojenny na obszarze całego kraju”. Zawiera m.in. proklamację
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Lekkie zagięcie krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.

598. Smolle Leon. Czterdzieści lat panowania cesarza Franciszka Józefa I. Lwów
1888. Nakładem Towarzystwa Pedagogicznego, portret, s. IV, 235, ilustr. w tekście,
21,5 cm, opr. z epoki, pł. tłocz. i złoc.
80,Okolicznościowe wydawnictwo podsumowujące pierwszych czterdzieści lat panowania cesarza Franciszka Józefa. W tekście wspomniane najważniejsze wydarzenia z życia rodziny cesarskiej, polityczne,
społeczne i kulturowe okresu. Blok poluzowany, zabrudzenia, poza tym stan dobry.

599. Sokolnicki Michał. Czternaście lat. Warszawa 1936. Instytut badania Najnowszej
Historii Polski, s. [4], 478, [4], 23,5 cm, opr. pó niejsza, ppł.
120,Z księgozbioru Stanisława Lorentza (ekslibris S. Dawskiego), historyka sztuki, dyrektora Muzeum
Narodowego. Wspomnienia Michała Sokolnickiego (1880-1967), wybitnego historyka, ucznia Szymona
Askenazego, polityka, dyplomaty, współpracownika Józefa Piłsudskiego. Stan bardzo dobry.

600. [Sokolstwo]. Pamiętnik V. Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dniach 14-16 lipca
1910. Lwów 1911. Nakładem Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw
Sokolich, s. 139, mapy 4 (w tym 1 rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 31 cm, opr.
z epoki pł. ze złoc. napisem na licu.
250,-
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600. Zlot Sokolstwa Polskiego. 1910.

605. Z Biblioteki Wielkopolanów.

Bogato ilustrowany album zjazdu polskich organizacji sokolich z całego świata w Krakowie, z okazji
500-lecia bitwy grunwaldzkiej, stanowiącego wielką uroczystość patriotyczną połączoną z imprezą
o charakterze sportowym. Na końcu mapy Sokolstwa Polskiego w Rzeszy Niemieckiej i w Austrii,
byłego Sokolstwa w Królestwie Polskim i Sokolstwa Polskiego w Europie. Oprawa po konserwacji,
grzbiet uzupełniony, wyklejki nowe, na kartach liczne zabrudzenia, kilka kart z podklejeniami na dolnym marginesie.

601. Sokołowski August. Dzieje powstania listopadowego 1830-1831 (Powstania Polskie. T. 2). Wiedeń [1907]. Nakładem Franciszka Bondego. Z Drukarni J. Philippa,
s. [2], IV, 304, [2], tabl. ilustr. 27 (w tym 10 kolor.), liczne ilustr. w tekście, 25,5 cm,
opr. wyd. pł. z tłocz., złocenia i srebrzenia.
240,Pięknie wydana, bogato ilustrowana monografia powstania listopadowego, opracowana przez Augusta
Sokołowskiego (1846-1921). Książka ozdobiona licznymi ilustracjami w tekście oraz kolorowymi tablicami przedstawiającymi mundury poszczególnych polskich formacji wojskowych z okresu powstania,
podobizny banknotów, monet, czasopism, patentów, listów i odezw. Oprawa wydawnicza: płótno
granatowe: na grzbiecie złocona tytulatura oraz wizerunek karabinów z bagnetami ustawionych w kozły.
Niewielkie przetarcia pł. opr., miejscami zażółcenia papieru. Nieaktualny wpis własnościowy, poza tym
stan dobry. Rzadszy wariant oprawy wydawniczej. Patrz także poz. 491.

602. Sowiński Jan. O uczonych Polkach. Krzemieniec i Warszawa 1821. Nakładem
N. Glücksberga, s. [4], VI, 195, [3], 19,5 cm, opr. z epoki płsk.
120,Monografia Jana Sowińskiego (zm. 1862) poświęcona uczonym Polkom w dziedzinie literatury i historii.
Książka wydrukowana w Krzemieńcu w drukarni Liceum Wołyńskiego. Autor charakteryzuje m.in.:
królową Jadwigę, Marię Leszczyńską, Elżbietę Drużbacką, Kunegundę Komorowską, Annę Narbutową,
ks. Izabellę Czartoryską, Marię z Czartoryskich Wirtemberską, Klementynę z Tańskich Hoﬀmanową.
Ubytek grzbietu (oprawa po konserwacji), na kartach miejscami marginalia piórem, nieaktualny podpis
własnościowy, na końcowych kartach ślad zawilgocenia. Rzadkie.

603. [Stanisław Leszczyński]. Relation d’un voyage de Dantzick à Marienwerder
(1734). Paris (Paryż) 1823. Chez Raynal, s. [4], 112, 22 cm, okł. brosz.
300,-
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Opis ucieczki-podróży z Gdańska do Kwidzyna odbytej przez Stanisława Leszczyńskiego w 1734 r.
po zdobyciu oblężonego miasta przez wojska sasko-rosyjskie. Tekst ułożony w formę wspomnienia
przekazywanego córce Marii, królowej Francji, żonie Ludwika XV. Nalepka biblioteki zamku Dyck
w Nadrenii Północnej–Westfalii. Egzemplarz nieobcięty. Zagniecenia, stan dobry.

604. Straszewicz Józef. Die Polen und die Polinnen der Revolution vom 29. November
1830. Stuttgart 1832. E. Schweizerbart’s Verlagshandlung, s. [2], 758, 22 cm, opr.
z epoki kart. marm. z szyldzikiem i złoc.
120,Tylko część tekstowa. Niemieckojęzyczny przekład największego dzieła Józefa Straszewicza (18011838), historyka powstania listopadowego, emigracyjnego wydawcy, który poświęcił całe swoje życie
na emigracji na propagowanie spraw polskich (przyczynił się m.in. do rozsławienia imienia Emilii
Plater, publikując trzykrotnie jej biografię). Dzieło zawiera krótkie życiorysy ponad 100 uczestników
powstania listopadowego (m.in. Tomasz Zan, Józef Sowiński, Józef Chłopicki, Józef Dwernicki, Józef
Bem, Józef Zaliwski, Piotr Wysocki, Dezydery Chłapowski, Joachim Lelewel, Jan Skrzynecki, Emilia
Plater, Adam Jerzy Czartoryski). Przetarcia kartonu na krawędziach oprawy, poza tym stan dobry,
brak części ilustracyjnej.

605. Surowiecki Wawrzyniec. O upadku przemysłu i miast w Polszce. [Warszawa
1810. W Drukarni Xięży Piarów], s. 281, 17,5 cm, opr. XIX w., pł.
300,Z biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu; z Biblioteki Wielkopolanów (pieczątki).
Wyd. 1. Głośna rozprawa Wawrzyńca Surowieckiego (1769-1827), ekonomisty i antropologa. Autor,
nawiązując do liberalizmu, przestrzegał, że wraz z upadkiem gospodarki upada naród, że sami Polacy
ponoszą odpowiedzialność za zły stan rzemiosła i przemysłu. Wariant wydawniczy z k. tyt. bez daty
i miejsca wydania. Na k. z dedykacją pieczątka Biblioteki Wielkopolanów – wspólnego księgozbioru
należącego do polskich studentów w Berlinie, który w 1836 r. został zakupiony przez tzw. Kasyno
Gostyńskie, a następnie wszedł do księgozbioru TPN. Wydana z dubletów TPN oferowana książka
nie została odnotowana przez R. Marciniaka w spisie 19 znanych tytułów należących do Biblioteki
Wielkopolanów. Zabrudzenia, przebarwienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: R. Marciniak, Nieznana „Biblioteka Wielkopolanów” z I poł. XIX w., w: Nuntius Vetustatis. Prace
ofiarowane Profesorowi Jerzemu Wisłockiemu.

606. Szelągowski Adam. Walka o Bałtyk (1544-1621). Kraków – Warszawa 1904.
Księgarnia Polska B. Połonieckiego, E. Wende i Spółka, s. XI, 399, [1], 21 cm,
opr. z epoki, pł.
90,Monografia historyczna polityki północnej i wojen o tereny nadbałtyckie prowadzonych przez państwo
polsko-litewskie w latach 1544-1621. Dzieło Adama Szelągowskiego (1873-1961), historyka, ucznia
Oswalda Balzera, profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Oprawa sygnowana Karola Wójcika (18571932), wybitnego introligatora krakowskiego (ślepy tłok na tylnej okładzinie). Zabrudzenia opr., blok
nieco poluzowany, poza tym stan dobry.

607. Tacyt. Kronika od zeyścia Cezara Augusta. Przekładania Kazimierza Koiałowicza.
Edycya Tadeusza Mostowskiego (Wybór Pisarzów Polskich. Historia). Warszawa
1803. W Drukarni No 646. przy Nowolipiu, s. 214, adl.;
Cezar. W Woynie Francuskiey, ksiąg siedmioro. Osma, przez sekretarza
iego Aulusa Hircyusza Panze przekładania Andrzeia Wargockiego. Warszawa
1803. W Drukarni No 646. przy Nowolipiu, s. 302, adl., 19,5 cm, opr. z epoki,
płsk.
180,Dwa współoprawne dzieła rzymskiej historiografii w polskim przekładzie. Poz. 1. „Roczniki od śmierci
boskiego Augusta” jedno z głównych dzieł Tacyta (55–120), historyka rzymskiego. „Roczniki” obejmują dzieje Rzymu od Tyberiusza do Nerona. Poz. 2. „O wojnie galijskiej” – jedna z dwóch prac
Juliusza Cezara (100-44 p.n.e.), poświęcona kampaniom prowadzonym w Galii w latach 58-50 p.n.e.
Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie szyldziki, na licach pap. marm. Pęknięcie skóry grzbietu, otarcia,
poza tym stan dobry.
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606. A. Szelągowski. Walka o Bałtyk. 1904.

611. K. Waliszewski. Katarzyna II. 1929.

608. Tomicki Symforian. Ustawa Rządowa z dnia 3 Maja 1791. Poznań 1871. Nakł.
Księdza Franc. Bażyńskiego, s. 192, [4], 18 cm, opr. ppł. z naklejonymi okładkami
brosz.
80,Praca Symforiana Tomickiego (1817-1877), pisarza, redaktora „Szkółki Niedzielnej” i „Oświaty”, zawiera mowy sejmowe, projekt Ustawy Rządowej (tekst Konstytucji 3 Maja), przemowy po uchwaleniu
oraz listy narodu z wyrazami uwielbienia dla Konstytucji. Niewielkie przebarwienia i ubytki okładek,
zabrudzenia k. tyt., poza tym stan dobry.

609. Trzeciak Stanisław. Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). Warszawa 1936. Skł. gł. Gebethner i Wolﬀ, s. 184, [2], 22,5 cm, oryg.
okł. brosz.
80,Wyd. 2 rozszerzone. Antysemicka praca ks. Stanisława Trzeciaka (1873-1944), teologa, działacza społecznego, jednego z czołowych teoretyków działań antysemickich w przedwojennej Polsce, współzałożyciela kolaborującej z Niemcami Narodowej Organizacji Radykalnej. Zawiera m.in.: Własność ziemska
a Żydzi; Rewolucja a Żydzi; Protokoły mędrców Syjonu w świetle moralności kodeksu żydowskiego;
Podwójna etyka i podwójna polityka. Niewielkie zagniecenia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

610. Tygodnik „Solidarność”, nr 1-37: 3 IV – 4 XII 1981. Warszawa 1981. Krajowa
Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność, całka wydawnicza pierwszego
rocznika, 51 cm, opr. imit. pł.
600,Komplet. Tygodnik polityczno-społeczno-kulturalny „Solidarność”, jedno z pierwszych niezależnych
czasopism wydawanych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Redaktor naczelny Tadeusz
Mazowiecki. Całka wydawnicza z tego okresu (wznowiono na nowo w 1989 r.). Między numerami
13 a 14 dołączono „Rządowy raport o stanie gospodarki”, wyd. przez „Trybunę Ludu” w 1981 r.
Stan dobry.
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611. Waliszewski Kazimierz. Katarzyna II. Dzieło nagrodzone przez Akademję
Francuską. Opracowanie i przekład Stanisława Wasylewskiego. Poznań [1929].
Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, s. [6], XV, [1], 365, [3], tabl. ilustr. 16 (miedziodruki), 24 cm, opr. wyd., pł., górny brzeg k. barwiony.
120,Monografia autorstwa Kazimierza Waliszewskiego (1849-1935), historyka, publicysty, od 1884 r. na
stałe przebywającego we Francji. Oprawa wydawnicza według projektu Teodora Rożankowskiego
(1891-1970), rosyjskiego grafika i ilustratora książek, współpracującego z Wydawnictwem Polskim
Rudolfa Wegnera. Minimalne zabrudzenia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

612. Wasylewski Stanisław. Klasztor i kobieta. Studium z dziejów kultury polskiej
w średniowieczu. 10 drzeworytów i 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów-Poznań 1923. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, s. [16], 138, [6], tabl. ryc. 8
(drzeworyty), inicjałów 10 (drzeworyty), drzeworyt na okł., 29 cm, opr. ppł. z tłocz.
i złoc., zach. oryg. okł. brosz.
300,Wydanie 1. Fascynująca gawęda o życiu klasztorów, szczególnie polskich, w dawnych wiekach,
ukazująca ciemne i jasne strony ich egzystencji. Wiele szczegółowych historii i mnóstwo materiału
anegdotycznego. Dzieło ilustrowane 8 całostronicowymi drzeworytami Władysława Skoczylasa (oraz
jednym na licu oprawy broszurowej). Stan bardzo dobry.

613. Wiadomości Ilustrowane. Pismo tygodniowe, dostępne dla wszystkich; [za redaktora K. Próchnik]. R. I, nr 1-17: 14 IX – 28 XII 1913; R. II, nr 1 – 27: 18 I – 19 VII
1914. Wilno 1913-1914. St. Brzostowski, s. [528], fot., ilustr., 31 cm, opr. ppł.
z epoki.
360,Tygodnik społeczno-kulturalny pod red. Kazimierza Próchnika (1883-1968). Zawiera m.in. wiadomości
poświęcone społeczeństwu polskiemu w Wilnie i na Litwie. Specjalnie „wyczulone” na wszelką
antypolską i antykatolicką działalność we wszystkich zaborach. Każdy numer liczy 12 stron bogato
ilustrowanych (jeden numer podwójny). Datowanie podwójne. Drobne otarcia opr., drobne zbrązowienia, poza tym stan dobry.

614. Wiarus. Redaktor naczelny: Jerzy Ciepielowski. 1937. Rok VIII. Nr 1-51/52
(2 stycznia-25 grudnia). Warszawa 1937. Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy,
s. 644, [2]; [647]-1472, liczne ilustr. w tekście, opr. jednolita z epoki w 2 wol., pł.
ze złoc. napisem na grzbiecie i płócienne obwoluty, zach. okł. brosz. wszystkich
numerów.
500,Niemal kompletny rocznik bogato ilustrowanego tygodnika przeznaczonego dla podoficerów wojsk
lądowych i marynarki wojennej, założonego w 1930 r. pod redakcją Jana Emisarskiego. Nr 9 poświęcony wizycie papieża Piusa XI w Polsce, nr 25 dotyczy w całości wojsk łączności, obszerny numer
31 poświęcony przyja ni polsko-rumuńskiej, numer 49 poświęcony artylerii. Brak s. 967-970, błędy
w paginacji, przetarcia płótna oprawy, poza tym stan dobry.

615. Wiedza o Polsce. Cz. 1-3 (w 5 wol.). Warszawa (ok. 1930). Wydawnictwo „Wiedza
o Polsce”, s. [4], 326, [2]; [6], 327-780, [2]; [2], 262, [2]; [2], 263-683, [3]; [4], 446,
[2], w każdym z tomów liczne tabl. ilustr. i ilustr. w tekście, 31 cm, opr. wyd. pł.
czerwone z tłocz. i złoc.
1200,Pomnikowe wydawnictwo, które współtworzyli wybitni naukowcy, m.in. profesorowie J. Bystroń, K. Górski, M. Gumowski, O. Halecki, L. Kolankowski, Komarnicki, J. Kostrzewski, S. Poniatowski,
Rutkowski, S. Słoński, E. Stołyhwo, K. Tymieniecki. T. 1: Antropologia, prehistoria ziem polskich,
pochodzenie ludów aryjskich, słowiańszczyzna pierwotna, historia polityczna polski piastowskiej i jagiellońskiej. T. 2: Historia polityczna Polski od 1572 r. do chwili obecnej, dzieje ustroju Polski; heraldyka, numizmatyka, sfragistyka oraz historia gospodarcza. T. 3: Dzieje i najstarsze zabytki języka
polskiego, historia literatury polskiej (do r. 1863). T. 4: Historia literatury (od 1863 r. do chwili obecnej),
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615. Wiedza o Polsce. 1930.

617. St. Wodzicki. Pamiętniki. 1888.

historia teatru, budownictwa, rze by, malarstwa. T. 5: Geografia i etnografia Polski. Bogato zdobione
lica oprawy wydawniczej ze złoconą tytulaturą i Orłem polskim, wizerunkami orderów, herbami miast
i symboliką heraldyczną, grzbiety ze złoconymi ozdobnikami i tytulaturą. Przetarcia i spłowienia płótna
oprawy, poza tym stan dobry.

616. Wielopolska Maria Jehanne. Silni, zwarci, gotowi ale i… czujni. Rzecz o wczorajszych dywersantach. Warszawa 1939. Nakł. Tyg. „W Natarciu”, s. 23, 24 cm,
oryg. okł. brosz.
60,Ostry atak na redaktorów i współpracowników „Wiadomości Literackich”, „Czarno na Białem” i „Robotnika”, m.in. Mieczysława Grydzewskiego, Antoniego Słonimskiego, Władysława Broniewskiego i Juliana Tuwima. Autorka, admiratorka obozu rządzącego, oskarżyła swoich przeciwników, że w obliczu
widocznego zagrożenia ze strony Niemiec uprawiają demobilizujące naród „pisarstwo pacyfistyczne”.
Znaki własnościowe. Zagięcia narożników i zaplamienia okł. atramentem, stan dobry.

617. Wodzicki Stanisław. Pamiętniki (Nowa Biblioteka Uniwersalna). Kraków 1888.
Nakład J.K. Żupańskiego i K.J. Heumanna, s. 432, 21,5 cm, opr. wyd. pł. czerwone
z tłocz. i złoc.
140,Pamiętniki hr. Stanisława Wodzickiego (1764-1843), prefekta departamentu krakowskiego w czasach
Księstwa Warszawskiego, prezesa Senatu Rządzącego Rzeczypospolitej Krakowskiej. Wspomnienia
dotyczą okresu działalności autora w senacie krakowskim. Oprawa wydawnicza: płótno czerwone,
na grzbiecie złocona tytulatura, na licu tłoczenia na czarno, na tylnej okładce tłoczenia na ślepo.
Niewielkie przebarwienia oprawy, miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografia pamiętników polskich, poz. 888.

618. Woreyd. Almanach Polska Towarzyska 1926. Warszawa 1926. Towarzystwo
Wydawnicze Editions Woreyd, s. 112, [246], [2], 115-311, [49], 25 cm, opr. wyd.
pł. ze złoc. na grzbiecie i licu.
300,Kompendium adresowo-towarzyskie Polski międzywojennej. Pierwszy tom serii wydawanej przez
Stanisława Woronieckiego i Krzysztofa Eydziatowicza (tytuł pochodzi od skrótu nazwisk redaktorów). Almanach podzielony jest na następujące działy: Władze centralne Rzeczypospolitej Polskiej;
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620. K. Wójcicki. Życiorysy znakomitych ludzi.

621. A. Wrotnowski. Dzieje Polski. 1883.

Władze kościelne; Polskie placówki zagraniczne; Lista korpusu dyplomatycznego; Alfabetyczna lista
adresowa (zawiera około 7 tysięcy adresów osób, uwzględniających zajmowane stanowisko, zawód,
tytuły i piastowane godności oraz numer telefonu); Polecani lekarze; Zakłady lecznicze prywatne;
Zakłady naukowe; Muzea, zbiory i biblioteki; Zbiory prywatne w Warszawie; Zbiory i księgozbiory
publiczne i prywatne; Sport w Polsce; Kluby i organizacje w Warszawie; Wykaz większych dzienników
i pism periodycznych; Teatry; Dancingi; Kina; Główne szosy; Zdrojowiska; Taryfa pocztowo-telegraficzna. Oprawa wydawnicza projektu Ludwika Gardowskiego. Przebarwienia oprawy, poza tym
stan dobry.

619. Woreyd. Almanach 1929/30. Warszawa [1929]. Towarzystwo Wydawnicze, s. [2],
XI, 352, 23 cm, opr. wyd. pł. czerwone ze złoc. na grzbiecie i licu.
800,Autograf i sucha pieczęć z herbem Wyskota Jana Zakrzewskiego (1881-1963), prezesa sądu w Poznaniu, żonatego z Zofią Motty. Unikatowy egzemplarz z kilkuset notatkami Zakrzewskiego, uzupełniającymi treść dzieła. Aż do 1963 r. właściciel książki wpisał kilkaset informacji o datach zgonów,
nowych adresach itp. Wiadomości o zgonach w czasie wojny osób wymienionych w almanachu wpisane na marginesie książki, zostały wykorzystane przez Krzysztofa Jasiewicza w dziele: „Lista strat
ziemiaństwa polskiego 1939-1956”. Jest to często jedyny ślad o dacie zgonu osoby z przedwojennych
elit. Książka z notatkami jest ważnym ródłem historycznym, stanowiącym często jedyną informację
o losach członków elit po dacie opublikowania tomu. Niewielkie przetarcia oprawy. Stan dobry. Unikatowy egzemplarz.

620. Wójcicki Kazimierz Władysław. Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych
w różnych zawodach. Tom 1-2 (w dwóch wol.). Warszawa 1850-1851. Nakładem
J. Bernsteina, s. [8], 526, [2], tabl. ryc. 35 (litografie); [4], 371, [5], tabl. ryc. 34
(winno być 38, litografie), 23 cm, opr. pó niejsza, płsk.
1800,Banach 431. Biogramy ozdobione portretami według rysunków m.in.: R. Flecka, W. Gersona, S. Oleszczyńskiego, odbitymi w warszawskich zakładach litograficznych H. Hirszla i J.V. Flecka. Zbiór 73 życiorysów pisarzy i artystów opracowanych pod redakcją K. W. Wójcickiego. W tomie pierwszym znajdują
się portrety i biogramy m.in.: Marcina Bielskiego, Kazimierza Brodzińskiego, Ignacego Krasickiego,
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandra Puszkina, Mikołaja Reja, Williama Szekspira, w tomie
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drugim: Wojciecha Bogusławskiego, Edwarda Lubomirskiego, Ludwika Osińskiego, Macieja Stryjkowskiego, Tomasza Kajetana Węgierskiego. Efektowna oprawa współczesna w brązowe półskórki ze
ślepymi tłoczeniami i złoceniami na grzbietach. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Brak 4 litografii,
rdzawe plamki, poza tym stan dobry.

621. Wrotnowski Antoni. Porozbiorowe aspiracye polityczne narodu polskiego. Wydanie drugie przejrzane. Kraków 1883. Nakład i druk Wł. L. Anczyca i Spółki, s. XV,
[1], 499, 20,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. napisem na grzbiecie.
140,Egzemplarz z księgozbioru Wiktora Gomulickiego (pieczątka). Wydanie 1 ukazało się w 1882 r.
Główne dzieło historyczne Antoniego Wrotnowskiego (1823-1900), prawnika, publicysty historycznego,
w latach 1861-1863 działacza obozu „białych”, dyrektora Banku Krajowego we Lwowie. W pracy tej
autor przedstawiając dzieje Polski od upadku państwowości, opowiedział się jednocześnie za potrzebą
spokojnego współżycia z zaborcami (trójlojalizmem). Otarcia oprawy, na kartach miejscami drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry.

622. [Wrzesień 1939]. Kurjer Warszawski. Wyd. wieczorne, nr 247: 7 IX 1939.
Warszawa. [Redakcja i Administracja – Konrad Olchowicz], s. 6, k. [1], 42,0 x
29,5 cm.
300,Z orędziem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 1 IX 1939 r. od słów: „Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne
wobec Państwa Polskiego …”. W numerze m.in. „Tekst sojuszu polsko-francuskiego”; „Zwycięski
pochód armii francuskiej na Zachodzie” [!] oraz „Uczmy się wojny”. Karta z orędziem prezydenta (do
wycięcia) zwykle nie występuje w zachowanych egzemplarzach bibliotecznych. Ślad po złożeniu,
poza tym stan bardzo dobry.

623. Za dierżawnist. Materiali do istorii Wijska Ukrainskogo. Zbirnik 7. Warszawa 1937.
Widaje Ukrainskie Wojenno-Istoriczne Towaristwo, s. 249, [9], tabl. ilustr. 20, mapy
w ramach paginacji, 25,5 cm, opr. wyd. brosz. z ilustr. na licu.
90,Zeszyt materiałów do historii wojska ukraińskiego zredagowany przez płk. Michajło Sadowskiego.
Zawiera zbiór artykułów różnych autorów (gen. A. Puzickij, ppłk T Omielczenko, płk O. Wiszniwskij
i in.). Na tabl. przedstawiono m.in. portrety dowódców, oficerów i żołnierzy, a także działania i zdobycze wojenne. Okładkę zaprojektował art. malarz Petro Hołodnij. Egzemplarz częściowo nierozcięty.
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Niewielkie przebarwienia opr., poza tym stan dobry.

624. Zabel Eugeniusz. Katarzyna II, caryca Rosji. Katowice 1931. Nakład Polskiego
Instytutu Wydawniczego Sp. z o.o., s. 344, [3], tabl. ilustr. 24, 23,5 cm, opr. wyd.
pł. z bogatymi złoc. i ilustr. na licu, brzegi kart barwione.
150,Powieść biograficzna o życiu i panowaniu Katarzyny II Wielkiej, osnuta na szerokim tle dziejów Rosji
i chaosu towarzyszącego upadkowi I Rzeczypospolitej. Jej przeszło 33-letnie panowanie (1762-1796)
było kontynuacją samodzierżawia cara Piotra I i spełniło imperialne ambicje Rosji, która odtąd pretendowała do bycia światowym mocarstwem. Niewielkie przetarcia oprawy, miejscami charakterystyczne
zażółcenia. Nieaktualny wpis własnościowy. Stan dobry.

625. Załęski Stanisław. Jezuici w Polsce. T. 1-5. Lwów 1900-1902. Drukiem i nakładem Drukarni Ludowej [T. 1-3]. Kraków 1905-1906. Drukiem i nakładem Drukarni
W. L. Anczyca i Sp. [T. 4-5], s. XVI, 446, [7], 454-819; XVI, 762, [1]; XIX, [1], 439,
[1], [5], 446-1244, mapa 1 (kolor., rozkł.); XXXVI, [2], 478, [2], VIII, [3], 484-1019,
[4], X, [3], 1026-1480, [4], IX, [4], 1486-1881; [5], 524-1300, mapa 1 (rozkł.),
24,5 cm, opr. jednolita z epoki w 8 wol., płsk.
750,Opus magnum ks. Stanisława Załęskiego (1843-1908), jezuity, historyka. Monumentalna monografia
zakonu jezuitów na ziemiach polskich od połowy XVI wieku. Tom pierwszy obejmuje okres od przybycia pierwszego jezuity na ziemie polskie w 1555 r. do 1608 r., tom drugi opisuje wydarzenia lat
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623. Historia wojska ukraińskiego. 1937.

624. E. Zabel. Katarzyna II. 1931.

1609-1648, tom trzeci obejmuje okres do kasaty jezuitów w 1773 r. Czteroczęściowy tom czwarty
zawiera dzieje 153 kolegiów i domów jezuitów w Polsce, tom piąty charakteryzuje okres porozbiorowy do 1905 r. Do kompletu brak pierwszej części tomu piątego obejmującej lata 1773-1820. W kilku
tomach niewielkie przetarcia skóry, bloki poluzowane, w tomie trzecim brak dwóch tablic, w tomie
piątym mapa przycięta od dołu, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry. Rzadkie
w tak dużym, jednolitym zespole.

626. Zweig Stefan. Marja Antonina. Wydanie drugie z ilustracjami. Warszawa 1935.
Nakładem Wydawnictwa Przeworskiego, s. XII, 498, [1], tabl. ilustr. 9, 24 cm, opr.
płsk z tłocz. i złoc.
150,Wydanie 1. Egzemplarz ze zbiorów Bronisława Regulskiego herbu Rawicz (1886 – 1961), generała,
kawalera Orderu Virtuti Militari, który wraz z gen. Andersem był jednym z głównych założycieli londyńskiego „Ogniska Polskiego” (wpis). Autoryzowany przekład Zofii Petersowej. Bogato udokumentowana
zbeletryzowana biografia Marii Antoniny (1755-1793), ostatniej królowej Francji napisana przez Stefana
Zweiga (1881-1942), austriackiego prozaika i dramaturga. Niewielkie przetarcia opraw, miejscami
zażółcenia papieru. Kilka kart z naderwaniami marginesów, poza tym stan dobry.

627. Życia Sławnych Polaków. Edycya Tadeusza Mostowskiego. Tom 1. (Wybór
Pisarzów Polskich). Warszawa 1805. W Drukarni Nro 646 przy Nowolipiu, s. 496,
portret 1 (miedzioryt punktowy), 20 cm, opr. z epoki, płsk.
180,Z księgozbioru Bazylego Białokozowicza (pieczątki). Tom z serii „Wybór Pisarzów Polskich”, wydawanej w latach 1803-1805 przez Tadeusza Mostowskiego (1766-1842), działacza Sejmu Czteroletniego,
ministra Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, krytyka literackiego i wydawcę. Zawiera trzy
dzieła: M. J. Mniszech, „Kazimierz Wielki”; S. Orzechowski, „Żywot y śmierć Jana Tarnowskiego,
kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego”; „Życie Lwa Sapiehy”. Opr.: brązowy płsk,
na grzbiecie tłocz. ozdobniki, na licach pap. marm. Bazylii Białokozowicz (1932-2010), slawista, badacz
literatury rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Otarcia opr., zabrudzenia i zaplamienia. K. tyt. pierwszego
dzieła podklejona. Poza tym stan dobry.
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628. Barykada. Pismo Codzienne III Rejonu AK Śródmieście, nr 8: 19 VIII 1944.
Warszawa, s. 4, 29,5 x 21,0 cm.
150,Pismo codzienne wydawane przez Podobwód Armii Krajowej na Śródmieściu Południowym, z czasem
połączone z pismem „Warszawa Walczy” pod red. Adama Borkiewicza. Drobne zagięcie przy lewej
krawędzi, poza tym stan bardzo dobry. (Cieślakiewicz, poz. 29).

629. Barykada. Pismo Codzienne III Rejonu AK Śródmieście, nr 11: 22 VIII 1944.
Warszawa, s. 4, 30,5 x 21,5 cm.
150,Wśród tekstów reportaż o dzieciach-powstańcach: Jacek i Placek: „O dwóch takich, co ukradli
księżyc”. Kronika walk i życia mieszkańców Śródmieścia. Drobne naddarcia przy krawędzi, poza tym
stan bardzo dobry. (Cieślakiewicz, poz. 29).

630. Barykada. Pismo Codzienne AK Śródmieście – Południe Rejony III i II, nr 20:
31 VIII 1944. Warszawa, k. [1], 30,5 x 21,5 cm.
150,Na pierwszej szpalcie tekst: „Położenie ogólne w Stolicy”. Numer okrojony wskutek braku papieru.
Ślady naddarć przy krawędzi i zażółcenia, poza tym stan dobry. (Cieślakiewicz, poz. 29).

631. Barykada Powiśla, nr 16. Warszawa 22 VIII 1944. [Wydział Propagandy Delegatury Rejonowej Rządu – Powiśle], s. 2, 30,5 x 19,5 cm.
150,Początkowo Komunikat Informacyjny Komisariatu Cywilnego Grupy Bojowej „Krybar” AK wyd. przez
Wydział Propagandy tegoż przy ul. Tamka 48. Dziennik pod red. Stanisława Wąsowicza. Zawiera
komunikaty i zarządzenia oraz nakazy (np. o konieczności zabezpieczania prasy powstańczej jako
pamiątki historycznej, aby w przyszłości przekazać je do bibliotek narodowych lub dla potomków).
Drobne zagniecenia przy krawędzi, poza tym stan bardzo dobry. (Cieślakiewicz, poz. 30).

632. Barykada Powiśla, nr 19. Warszawa 25 VIII 1944. [Wydział Propagandy Delegatury Rejonowej Rządu – Powiśle], s. 4, 30,5 x 19,5 cm.
150,Zawiera tekst „O co walczy Powiśle?”, wiadomości z frontu, komunikaty i poezje. Na pierwszej
stronie przeglądowy artykuł: „Społeczny przekrój powstań narodowych”. Urwany narożnik s. 1-2, poza
tym stan bardzo dobry. (Cieślakiewicz, poz. 30).

633. Dzień Warszawy. Popołudniowe pismo codzienne. R. IV, nr 1039: 28 VIII 1944,
s. 2, 29,5 x 20,8 cm, powielacz.
150,Pismo konspiracyjne ukazujące się pod tym tytułem od 1943 r., o numeracji stanowiącej kontynuację
równolegle ukazującego się czasopisma „Nowy Dzień”. Wydawane przez inicjatywę indywidualną
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628. Barykada. 1944.
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634. Dzień Warszawy. 1944.

związaną z Departamentem Informacji Delegatury Rządu pod red. Haliny Przewóskiej. Numer z Powstania Warszawskiego drukowany na Śródmieściu-Północ. Zawiera informacje z pola walki powstańczej
Warszawy i wiadomości międzynarodowe. Z czerwonym nadrukiem tytułu. Ślady drobnych naddarć
przy krawędzi, poza tym stan bardzo dobry. (Cieślakiewicz, poz. 142).

634. Dzień Warszawy. Popołudniowe pismo codzienne. R. IV, nr 1041: 29 VIII 1944,
s. 2, 29,5 x 20,8 cm, powielacz.
150,W numerze m.in. informacja o odznaczeniu gen. „Bora” Komorowskiego Orderem Virtuti Militari
4 kl. i mianowaniu go generałem dywizji oraz o obradach RJN w sprawie możliwości ugody z Rosją.
Naddarcia, poza tym stan bardzo dobry. (Cieślakiewicz, poz. 142).

635. Głos Warszawy. Wydawnictwo Polskiej Partii Robotniczej. R. III, nr 173: 21 IX
1944, k. [1], 34 x 24 cm.
250,Organ PPR wydawany w Powstaniu Warszawskim jako dziennik pod red. Władysława Bieńkowskiego
na Śródmieściu Południowym. Propaguje działalność Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Wydany w okresie walk na Czerniakowie batalionu dywizji im. T. Kościuszki. Ślady składania, zabrudzenia i drobne uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry. (Cieślakiewicz, poz. 181).

636. Kurier Stołeczny. Organ Stronnictwa Pracy. R. I, nr 24: 2 IX 1944, s. [2], 40 x
30 cm.
150,Pismo ugrupowania chadeckiego wydawane w Śródmieściu Północ, następnie Południe pod red. Jana
Hoppe i Bolesława Wasylewskiego. Zawiera wiadomości polityczne, militarne i z życia mieszkańców
stolicy. Ostatnia linijka na pierwszej stronie lekko przycięta z minimalnym uszczerbkiem dla tekstu.
Ślad po złożeniu, poza tym stan dobry. (Cieślakiewicz, poz. 285).
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637. Polska zwycięży. 1944.

639. Wielka Polska. 1944.

637. Polska Zwycięży, nr 4: 15 IX 1944. Warszawa [Delegatura Rządu], k. [1], 30 x
21 cm.
250,Pismo prywatne pod red. Aliny Anny Raue, związane z Delegaturą Rządu. Wyszło zaledwie 6 numerów. Numer zawiera apel do walczących zawierający elementy patriotyczno-religijne. Stan bardzo
dobry. (Cieślakiewicz, poz. 448).

638. Rzeczpospolita Polska. R. IV, nr 23 (95): 12 VIII 1944. Warszawa. [Delegatura
Rządu. Departament Informacji], s. [2], 38 x 26 cm.
150,Pismo wydawane w okresie Powstania Warszawskiego jako dziennik na Śródmieściu Północnym.
Redaktor Teofil Syga. Numer przynosi dramatyczny apel „Do Narodów Sprzymierzonych!” Rady Jedności Narodowej z 11 VIII 1944 r. Ślady składania, naddarcia w miejscu złożenia, zażółcenia, poza
tym stan dobry. (Cieślakiewicz, poz. 516).

639. Wielka Polska. R. IV, nr 33: 23 IX 1944. Warszawa [Grupa Wielka Polska], k. [1],
37 x 26 cm.
250,Pismo Stronnictwa Narodowego związanego ze środowiskiem Narodowych Sił Zbrojnych (tej części,
która połączyła się z AK). Wydawane w powstaniu, jako dziennik pod zmieniającą się redakcją na
Śródmieściu Północnym, następnie Południowym. Zawiera wiadomości z pola walki oraz teksty: „Triumf
idei narodowej”; „Szanse ofensywy ros. na Warszawę”. Ślad po złożeniu, drobne zagięcia. Stan
bardzo dobry. (Cieślakiewicz, poz. 642).

640. Z Pierwszej Linii Frontu, nr 11 VIII 1944. Warszawa [Departament Informacji
i Prasy Delegatury Rządu], s. [2], 30 x 21 cm, maszynopis powielany.
150,Dziennik powstańczy wydawany w Śródmieściu Północnym pod red. Stanisława Roskosza. Zawiera
krótkie „reportaże” z życia i walki na ulicach Warszawy w okresie Powstania Warszawskiego. Ślady
składania, przebarwienia, notatki ołówkiem, poza tym stan dobry. (Cieślakiewicz, poz. 671).
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POEZJA I DRAMAT XX WIEKU
641. Baczyński Krzysztof Kamil. Bugaj Jan [pseud.]. Arkusz poetycki. [Warszawa
1943]. Wyd. „Droga” (Arkusz Poetycki Nr 1), s. [8], ilustr. (linoryt), 21,5 x 15,0 cm,
maszynopis powielany.
2000,Drugi konspiracyjny zbiór utworów poety czasów wojny, wydany przez zespół czasopisma artystyczno-społecznego „Droga”. Obejmuje wiersz „Ciemna miłość” (3 V 1943) i poemat „Wybór” (14 XI
1943). Linoryt na okł. Andrzeja Jakimowicza, przedstawiający postać padającego żołnierza Armii
Krajowej. Nakład szacunkowy ok. 300 egz. Lu na składka wydawnicza. Rzadkie, zwłaszcza w tak
dobrym stanie. (Chojnacki, 33).
(Patrz tablica XXXV)

642. Broniewski Władysław. Bagnet na broń. Poezje 1939-1943. Jerozolima 1943.
Wydawnictwo „W drodze”, s. 51, [1], portret 1, 20,5 cm, oryg. okł. brosz. 500,Wyd. 1. Z odręczną wierszowaną dedykacją autora dla Jadwigi Czechowicz (z jej wpisem własnościowym). Jeden z najsłynniejszych tomików poetyckich Władysława Broniewskiego (1897-1962)
– poety, tłumacza, współpracownika i sekretarza „Wiadomości Literackich”. Przed tekstem portret
autora według rysunku Feliksa Topolskiego. Na k. przedtyt. dedykacja: „Pierwiosnku, / niezabudko,
/ gwiazdko z nieba, / szybko z okna, / kafelku z pieca, / słowem: / poetko Jadwigo Czechowicz / –
masz od przyjaciela / W. Broniewski. Jerozolima, 9 lipca 1943.” Zaplamienia i ubytki krawędzi okł.,
poza tym stan dobry.

643. Broniewski Władysław. Troska i pieśń. Warszawa 1932. F. Hoesick, s. 61, [2],
20,5 cm, oryg. okł. brosz.
100,Wydanie 1. Tom poezji Władysława Broniewskiego. Zawiera m.in. wiersze: Elegia o śmierci Ludwika
Waryńskiego; Zagłębie Dąbrowskie; ód ; Bakunin; Rimbaud; Borys Pasternak; Smuga cienia; Żywioły. W tekście liczne ingerencje cenzury. Zaplamienia i naddarcia okładki, podpis własnościowy
na karcie tytułowej, wewnątrz stan dobry.

644. Brzechwa Jan. Oblicza zmyślone. Poezje. Warszawa 1926. Księgarnia Gustawa
Szylinga, s. 96, [3], 24,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Wydanie 1. Pierwszy tom poezji, a druga pozycja w dorobku literackim Jana Brzechwy (1900-1966)
– poety, satyryka, autora popularnych utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: „Kaczki dziwaczki”, „Akademii pana Kleksa”, „Pchły Szachrajki”. Tom zawiera cykle wierszy: Godziny Przemian; Dziesiąta
noc; Legendy; Pieśni umarłych; Ekspres. Ubytki i naderwania okładki, na kartach miejscami drobne
zabrudzenia, wewnątrz stan dobry.

645. Czartak. Zbór poetów w Beskidzie. Poezje Janiny Brzostowskiej, Edwarda
Kozikowskiego, Tadeusza Szantrocha, Emila Zegadłowicza. Warszawa 1925.
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642. Wł. Broniewski. Bagnet na broń. 1943.

645. Czartak. Poezje beskidzkie. 1925.

Nakładem Czartaka, s. 110, [2], tabl. ryc. 4 (drzeworyty), inicjał (drzeworyt),
27,5 cm, opr. oryg. okł. brosz. według projektu Jana Hrynkowskiego.
150,Nakład 505 egzemplarzy (egz. na papierze bezdrzewnym „Royal”). Pięknie wydany tom poezji beskidzkich ilustrowany całostronicowymi drzeworytami Ludwika Misky’ego, Edwarda Porządkowskiego,
Jana Hrynkowskiego, Jerzego Hulewicza. Okładka broszurowa oraz inicjał na stronie siódmej według
projektu Jana Hrynkowskiego. Okładka zaplamiona z niewielkim ubytkiem, miejscami zabrudzenia
papieru, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, s. 75 (reprodukcja okładki) oraz poz. 24.

646. Czuchnowski Marian. Trudny życiorys. Poemat wiejski. Kraków 1934. B.w., s. 92,
21,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Z adnotacją „Po konfiskacie nakład drugi”. Zawiera partie pominięte w skonfiskowanym wydaniu,
być może druk nielegalny (Katalog BN). Tom poetycki Mariana Czuchnowskiego (1909-1991), poety,
prozaika, publicysty, w latach 1931-1933 związanego z grupą poetów Awangardy, skupionych wokół czasopisma „Linia”, wielokrotnie aresztowanego za działalność w radykalnym ruchu robotniczo-chłopskim. Oprawa z małym ubytkiem podklejana.

647. Czyżewski Tytus. Osioł i słońce w metamorfozie. Włamywacz z lepszego towarzystwa (1 akt 10 minut). Kraków 1922. Skład główny Gebethner i Wolﬀ, s. 40,
16 cm, oryg. okł. brosz.
100,Wydanie 1. Dwa utwory dramatyczne Tytusa Czyżewskiego (1880-1945), poety, malarza, krytyka
artystycznego, współtwórcy polskiego futuryzmu. Drobne przebarwienia okładki, poza tym stan bardzo
dobry.

648. Dobrowolski Julian. Zbuntowana wolność. Nicea 1942. U Tyszkiewicza
w Nicejskiej Filii jego Oficyny, s. 49, [4], ilustr. w tekście 3 (cynkoryty Witolda
Januszewskiego), 19 cm, oryg. okł. kart. i etui ochronne.
300,-
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646. M. Czuchnowski. Poezje. 1934.
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647. T. Czyżewski. Osioł i słońce. 1922.

Wydano w nakładzie 300 numerowanych egzemplarzy (egz. nr 281 z puli przeznaczonej dla autora). 29 publikacja Oficyny Florenckiej – dziewiąta wydana w Filii Nicejskiej. Tomik wierszy Juliana
Szynalik Dobrowolskiego (1912-1987). Tekst złożony ręcznie przez Janinę Śliwińską i odbity wspólnie
z Samuelem Tyszkiewiczem na żeberkowym papierze w ręcznej tłoczni w Nicei. W tekście 3 cynkoryty
Witolda Januszewskiego. Kolofon z podpisem Samuela Tyszkiewicza. Oryginalna okładka kartonowa,
wyklejki ozdobione motywami góralskimi, sygnetem Oficyny i monogramem autora, zachowane etui
ochronne. Brak karty przedtytułowej, podpis i nieaktualna pieczątka własnościowa, poza tym stan
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: Stamperia Polacca, poz. 42; M. Szypulski, Magister Samuel Typographus, s. 117.

649. Dobrowolski Stanisław Ryszard. Autoportret. Poezje. Warszawa-Wilno 1932.
Kwadryga. Nakładem Przyjaciół Autora, s. 46, [2], 18,5 cm, oryg. okł. brosz. 250,Drugi tom poezji Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego (1907-1985) – poety, prozaika, współorganizatora grupy literackiej „Kwadryga”. Tom podzielony na cztery części: Ojcu; Nad Norwidem; Część III;
Część IV. Okładkę projektował Czech Dobrowolski. Stan bardzo dobry.

650. Gałuszka Józef Aleksander. Ludzie bez twarzy. Warszawa – Kraków – Lublin
– ód – Paryż – Poznań – Wilno – Zakopane 1927. Gebethner i Wolﬀ, s. 64,
18 cm, oryg. okł. brosz.
100,Tomik poezji Józefa Aleksandra Gałuszki (1893-1939), poety i pisarza. Okł. brosz. projektu Jerzego
Fedkowicza. Na k. przedtyt. odręczna dedykacja. Pieczątka własnościowa. Zaplamienia okł., zagniecenia krawędzi, poza tym stan dobry.

651. Hemar Marian. Lechoń Jan. Tuwim Julian. Słonimski Antoni. Szopka polityczna
1930. Warszawa 1930. Skład Główny: Administracja „Cyrulika Warszawskiego”,
Widok 19 m. 1, s. 63, [1], 19 cm, opr. wyd. brosz.
90,-
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649. St. Dobrowolski. Autoportret. 1932.

650. J. Gałuszka. Ludzie bez twarzy. 1927.

Wierszowana satyra polityczna pióra mistrzowskiej spółki autorów, którzy tak reklamują swoją szopkę:
„Każdy musi zobaczyć, od starego do młokosa – pierwsza szopka narodowa bez Wincentego Witosa!
Wielka warszawska atrakcja – niech żyje czarna reakcja! Wielka stołeczna sensacja – niech żyje
demokracja! I socjaliści niech żyją i teściowa z grubą szyją! Za jedne trzy złotówki – dla katoliczki
i żydówki”. Niewielkie zabrudzenia i zagięcia okładek. Jedna karta z niewielkim naderwaniem i ubytkiem
marginesu, poza tym stan dobry.

652. Hulewicz Jerzy. Joachim Achim. Dramat w trzech zjawach. Wadowice 1922.
Czcionkami Drukarni Fr. Foltina, s. 95, [1], 24 cm, oryg. okł. brosz.
120,Wydanie 1. Dramat Jerzego Hulewicza (1886-1941), prozaika, dramatopisarza, malarza, czołowego
twórcy grupy ekspresjonistów skupionych wokół czasopisma „Zdrój”, uczestnika inicjatyw ekspresjonistycznego ugrupowania plastyków Bunt. Okładka i ekslibris w drzeworycie Jerzego Hulewicza.
Egzemplarz z numerem 189, nierozcięty. Okładka odbarwiona i z niewielkimi zabrudzeniami, wewnątrz
stan dobry.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, poz. 257.

653. Hulewicz Jerzy. Kratery. Powieść. Kościanki – Poznań 1924. B.w., s. 321, [3],
24 cm, oryg. okł. brosz.
90,Powieść Jerzego Hulewicza. Na okł. ilustracja wg obrazu Hulewicza „Psy i ludzie”. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Zagniecenia, poza tym stan dobry.

654. Iwaszkiewicz Jarosław. Dionizje. Warszawa 1922, Towarzystwo Wydawnicze
Ignis, s. 94, [1], 18 cm, opr. wyd. pap.
150,Wydanie 1. Egzemplarz nr 687 z odręcznym podpisem autora na ekslibrisie wydawnictwa. Odbito
w nakładzie 2200 egzemplarzy w drukarni Jana Buriana w Warszawie. Poezje Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980), poety, prozaika, publicysty. Drugi tomik poetycki w dorobku pisarza, z okresu
zbliżenia do ekspresjonizmu. Niewielkie zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, lu ny blok. Nieaktualny
wpis własnościowy, poza tym stan dobry.
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655. Cz. Jankowski. Wiersze niektóre. 1913.
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656. Okł. proj. Z. Waliszewskiego. 1926.

655. Jankowski Czesław. Wiersze niektóre. Kraków 1913. G. Gebethner i Spółka,
s. [4], 233, [2], portret 1, 19,5 cm, opr. wyd. zamsz ze złoc. napisami na grzbiecie
i licu.
300,Tom poezji Czesława Jankowskiego (1857-1929), poety, publicysty, krajoznawcy, działacza społecznego. Zawiera m.in.: Arabeski; Napoleon w Oszmianie; Z motywów Szopena; W górach; Tryptyk; Suita
liryczna, w części końcowej wybór przekładów. Przed tekstem wklejony list Czesława Jankowskiego
z wierszem zaczynającym się od słów: „Ktoś spowił w przepych wytwornej okładki...” (faksymile).
Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: zamsz szary ze złoconymi napisami na grzbiecie i licu,
górny brzeg kart złocony, papier wyklejek opalizujący. Przetarcia i zaplamienia opr., stary ślad zalania
na dolnym marginesie kart, poza tym stan dobry. Unikatowy egzemplarz.

656. Jasieński Bruno. Słowo o Jakóbie Szeli. Paryż 1926. Druk Imprimerie Menilmontant, k. [48], 24 cm, opr. pł., zach. oryg. okł. karton.
240,Utwór Bruno Jasieńskiego (1901-1939), poety, prozaika, powieściopisarza związanego z rewolucyjną
lewicą, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej awangardy, współzałożyciela wraz z Tytusem Czyżewskim i Janem Młodożeńcem klubu futurystów „Katarynka”, współautora pierwszych
jednodniówek futurystycznych. Autor we wczesnej twórczości wprowadził nowatorskie eksperymenty
formalne: fonetyczną pisownię, łamanie składni. Liryczno-epicki poemat polemiczny w stosunku do
dotychczasowej oceny postaci Szeli tak przez oficjalną historiografię, jak i literaturę (Wyspiański,
Żeromski). Okł. projektu Zygmunta Waliszewskiego. Przebarwienia oprawy, niewielkie zabrudzenia
oryg. okł. wyd., zażółcenia papieru. Nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

657. Kamiński Bronisław. Przeciw. Poemat. Kraków 1937. Klub Młodych Artystów.
Drukarnia Bratniej Pomocy Medyków U.J., s. 48, 24 cm, oryg. okł. brosz.
90,Debiutancki tom poezji Bronisława Kamińskiego (1919-1996), polsko-francuskiego poety, tłumacza
i wydawcy, laureata dwóch nagród literackich Akademii Francuskiej. Autor urodził się w Krakowie
w rodzinie polsko-żydowskiej, w czasie wojny był wię niem obozu Mauthausen-Gusen. Po wyzwoleniu przedostał się do Paryża, gdzie tworzył w języku francuskim pod pseudonimem Bruno Durocher.
Zaplamienia i naddarcia okładki, grzbiet oklejony papierem, wewnątrz stan dobry.
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658. Okładka proj. K. Hillera. 1935.

662. T. Miciński. Knia Patiomkin. 1906. I wyd.

658. Kasprowicz Antoni. Słońce za murem. ód 1935. Drukarnia Nakładowa, s. 65,
[3], 20,5 cm, oryg. okł. brosz. wg proj. Karola Hillera.
500,Debiutancki tomik poetycki Antoniego Kasprowicza (1908-1981), związanego z odzią poety, prozaika,
członka KPP, członka grupy literackiej Meteor. Okładka broszurowa w stylu łódzkiego druku funkcjonalnego wykonana wg projektu Karola Hillera (1891-1939), czołowego przedstawiciela polskiego
konstruktywizmu, twórcy techniki heliografiki. Wśród utworów m.in. wiersze: Mój dom, Poeta na strychu, Faktomontarz, Rywka Lewin, Tragiczna noc ojca Gutmana. Egzemplarz nieprzycięty i nierozcięty.
Minimalne przebarwienia okładki, charakterystyczne zażółcenia papieru. Nieaktualna pieczątka własnościowa, poza tym stan dobry. Rzadkie.

659. Kurek Jalu. Drzewo boleści. Płacz po zmarłych rodzicach. Kraków 1938. Odbito
w Drukarni „Patria”, s. 27, 24,5 cm, oryg. okł. brosz.
150,Odbito w nakładzie 175 egzemplarzy nieprzeznaczonych do handlu. Tom utworów poetyckich Jalu
Kurka (1904-1983), pisarza, prozaika, przedstawiciela awangardy krakowskiej. Nieaktualna pieczątka
własnościowa. Zabrudzenia, poza tym stan dobry.

660. Kurek Jalu. Usta na pomoc. Warszawa 1933. Nakładem Księgarni F. Hoesicka,
s. [2], 35, 24 cm, oryg. okł. brosz.
150,Wydanie 1. Przed tekstem awangardowego poematu wykaz opublikowanych prac autora. Przebarwienia i niewielkie ubytki okładek i grzbietu, podklejone papierem. Stan ogólny dobry.

661. Lec Stanisław Jerzy. Barwy. Poezje. Lwów 1933. Nakładem Księgarni Nowości,
s. 22, [1], ilustr. w tekście, 25 cm, bez okł.
600,Debiutancki tom poezji Stanisława Jerzego Leca (1909-1966), poety, satyryka, fraszkopisarza. Konstruktywistyczny układ graficzny wierszy, inspirowany projektami Władysława Strzemińskiego,
projektował i wykonał Paweł Hecht. Niewielkie naddarcia i ubytki kart na bocznym marginesie, na
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664. A. M. Nowakowski. Tydzień i miłość. 1925

257

666. B. Obertyńska. Klonowe motyle. 1932.

kartach ślady zawilgocenia, dołączona kserokopia barwnej okładki broszurowej w układzie graficznym
Ottona Hahna, członka awangardowej grupy „Artes”.
(Patrz tablica XXXV)

662. Miciński Tadeusz. Knia Patiomkin. Kraków 1906. Nakładem Księgarni D.E. Friedleina, s. 116, [2], 21 cm, oryg. okł. brosz.
100,Wydanie 1. Dramat Tadeusza Micińskiego (1873-1918) – poety, dramaturga, prozaika i publicysty.
Utwór ten, ukazujący bunt odeskich marynarzy, stanowi najbardziej charakterystyczną manifestację
ekspresjonizmu w polskiej dramaturgii. Barwna okładka broszurowa Stefana Filipkiewicza (18791944), malarza i grafika, studenta krakowskiej ASP, ucznia J. Mehoﬀera, L. Wyczółkowskiego, J. Pankiewicza i J. Stanisławskiego. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Zagniecenia i przebarwienia, poza
tym stan bardzo dobry.

663. Miciński Tadeusz. Życie nowe. Warszawa [1907]. Druk Piotra Laskauera i Ski,
s. 16, 26 cm, opr. wyd. brosz.
120,Wydanie 1. Poemat polityczny Tadeusza Micińskiego (1873-1918), pisarza, czołowego poety Młodej
Polski, autora powieści mistycznych, prekursora surrealizmu, przyjaciela Stanisława Ignacego Witkiewicza, Stanisława Przybyszewskiego i Karola Szymanowskiego. Miejscami zabrudzenia i zaplamienia
papieru, poza tym stan dobry.

664. Nowakowski Adam Maria. Tydzień i miłość. Kraków 1925. Nakład S.A. Krzyżanowski, s. 87, [3], tabl. 1 (drzeworyt), 26 cm, oryg. okł. brosz. z drzeworytem
Z. Gedliczki.
100,Bibliofilski tomik poezji o charakterystycznych cechach młodopolskich, inspirowanych sztuką ludową.
Z drzeworytową okładką oraz grafiką Zdzisława Gedliczki (1888-1957), malarza, grafika i witrażysty, inspirującego się ludowym zdobnictwem i haftem. Na k. tyt. pieczątka – exlibris T.T. Jęczalików.
Egzemplarz nieprzycięty i nierozcięty. Niewielkie przebarwienia okładki, miejscami zabrudzenia papieru,
poza tym stan dobry.
Lit. M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, poz. 209
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665. Obertyńska Beata. Głóg przydrożny. (Biblioteki Medyckiej Opus 9). Medyka 1932.
Nakładem Biblioteki Medyckiej, s. 85, 3, 18,5 cm, oryg. okł. brosz.
100,Tomik poetycki Beaty Obertyńskiej (1898-1980), poetki, pisarki, związanej ze Skamandrem i medyckim środowiskiem Pawlikowskich, dzięki któremu ukazał się oferowany zbiór. Egzemplarz nieobcięty
i nierozcięty. Okł. lekko poluzowana, zagniecenia. Stan dobry.

666. Obertyńska Beata. Klonowe motyle. (Biblioteki Medyckiej Opus 10). Medyka
1932. Nakładem Biblioteki Medyckiej, s. 86, 2, 18,5 cm, oryg. okł. brosz. 100,Tomik poetycki Beaty Obertyńskiej. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Zagniecenia, poza tym stan dobry.

667. Ozga-Michalski Józef. Oberek świętokrzyski. [Kielce 1945]. W drukarni „Jedność”
w Kielcach, s. 64, 20,5 cm, oryg. okł. i obwoluta brosz.
80,Z odręczną dedykacją autora dla Wojciecha Dąb-Kocioła (dat. 23 X 1945). Tom poezji Józefa Ozga-Michalskiego (1919-2005), pisarza, poety, działacza ludowego i żołnierza Batalionów Chłopskich.
Wklejka z drzeworytem Kazimierza Wiszniewskiego. Drobne defekty obwoluty, poza tym stan dobry.

668. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. Balet powojów (Pod Znakiem Poetów. Serja
Nowa). Warszawa 1935. J. Mortkowicz, s. 64, [2], 18,5 cm, opr. wyd., pł. z tłocz.
i złoc.
90,Odbito w nakładzie 1110 egzemplarzy, oferowany nosi nr 981. Tomik poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1891-1945), córki Wojciecha Kossaka, wybitnej poetki i dramatopisarki. Spłowienia pł.,
poza tym stan bardzo dobry.

669. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. Gołąb ofiarny. Zbiór wierszy. Glasgow
[1941]. Książnica Polska, s. 38, [4], 16 cm, oryg. okł. brosz.
100,Ekslibrisy Ruchomej Biblioteki Lotniczej Biskupa Polowego oraz Ogniska Polskiego w Blackpool. Emigracyjne wydanie wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Okł. projektu Juliusza Mieszkowskiego. Stan bardzo dobry.

670. Peiper Tadeusz. Raz. Poezje. Warszawa 1929. Nakładem Księgarni F. Hoesicka.
s. 60, [1], 25 cm, opr. brosz.
500,Pierwsze wydanie. Trzeci i ostatni tomik poezji Tadeusza Peipera (1891-1969), wybitnego poety,
teoretyka poezji, założyciela pisma „Zwrotnica”, przedstawiciela i jednego z przywódców Awangardy
Krakowskiej, której program wyraził w manifeście „Miasto. Masa. Maszyna”. Awangarda Krakowska
była w zasadzie jedynym nowatorskim ruchem artystycznym, który tak szczegółowo i systematycznie
wyłożył swój program. Twórczość Peipera charakteryzowało hasło awangardzistów: „Minimum słów,
maksimum treści”, z którym wiązało się również łamanie wszelkich obowiązujących norm dotychczasowej poezji. Egzemplarz nieprzycięty i nierozcięty. Zabrudzenia i niewielkie ubytki grzbietu i okładek,
poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXXV)

671. Peiper Tadeusz. Tędy. Warszawa 1930. Nakład Księgarni F. Hoesicka, s. 419,
[3], 20,5 cm, oryg. okł. brosz.
240,Zbiór tekstów dotyczących sztuki i literatury autorstwa Tadeusza Peipera. Tom zawiera artykuły zamieszczane wcześniej w czasopismach, w tym m.in. drukowane w „Zwrotnicy” teksty programowe
(Punkt wyjścia; Miasto, masa, maszyna; Metafora tera niejszości). Blok nieobcięty. Defekty i drobny
ubytek okł., zagniecenia, poza tym stan dobry.

672. Raymond Irena. Święto pogody. Akwarele Gastona Raymond. Wstęp Rosa Bailly.
Nicea 1943. U Tyszkiewicza Nakładem Autorki, s. [69], w tekście ilustr. ręcznie
kolorowane, 16,5 cm, oryg. okł. kart., etui ochronne.
360,-
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671. T. Peiper. O sztuce i literaturze. 1930.
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672. I. Raymond. Święto pogody. 1943.

Wydano w nakładzie 120 egzemplarzy, oferowany nr 3 (wpis ołówkiem). Druk nakładem Ireny
Raymond ozdobiony akwarelami Gastona Raymond. Wydrukowano w Nicejskiej Oficynie Tyszkiewiczów. Oryginalna okładka kartonowa z akwarelą, górny brzeg kart barwiony, etui ochronne. Na
kartach miejscami charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
Patrz także poz. 648, 679.
Lit.: Stamperia Polacca…, poz. 44; M. Szypulski, Magister…, s. 118.

673. Skuza Wojciech. Fornale. Nowy poemat wsi. ód 1937. Spółdz. Wyd. „Prasa
Chłopska”, s. 63, [1], 23 cm, oryg. okł. brosz.
90,Nakład II po konfiskacie (s. 56-63 niezadrukowane). Poemat działacza ruchu ludowego, poświęcony biedocie wiejskiej. Projekt okł. Jerzy Borsukiewicz. Autor, uzdolniony absolwent UJ, znalazł się
w 1939 r. we Lwowie, skąd, mimo współpracy z „Czerwonym Sztandarem”, władze sowieckie zesłały
go do łagru. Przybrudzenia, poza tym stan dobry.

674. Stern Anatol. Bieg do bieguna. Warszawa 1927. F. Hoesick, s. 106, [2], 16,5 cm,
oryg. okł. brosz.
80,Tom poezji Anatola Sterna (1899-1968), poety, prozaika, współautora „Jednodńuwki futurystów”, autora
tomiku „Nuż w bżuhu”, współredaktora czasopisma „Nowa Sztuka”, członka zespołów redakcyjnych
„Awangardy” i „Almanachu Nowej Sztuki”. Blok nieobcięty i nierozcięty. Składki poluzowane, zagniecenia, poza tym stan dobry.

675. Świeżawski Ludwik. Śmiech w zieleni. Kraków 1931. Odbito w Drukarni „Powściągliwość i Praca”, s. 39, [1], 20,5 cm, oryg. okł. brosz.
80,Debiutancki tom poezji Ludwika Świeżawskiego (1906-1991), poety, prozaika, dramatopisarza.
Tom zawiera m.in. cykl 7 wierszy kabalnych. Tom dedykowany przez autora Adamowi Wróblewskiemu. Przednia okładzina luzem, brak tylnej okładziny, pieczątka na karcie tytułowej, wewnątrz
stan dobry.
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676. K. Przerwa-Tetmajer. Poezje. 1914.

678. M. Wierzbiński. Stach Wichura. 1920.

676. Tetmajer Kazimierz Przerwa. Poezye. T. 1-5, 7 (6 wol.). Warszawa [1910-1914].
Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 170, [3]; [4], 213; [4], 221, [5]; [4], 203, [1]; [4],
241, [1]; [4], 187, 16 cm, jednolite opr. z zakładu R. Jahody, płsk.
1600,Sześć tomów poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865-1940), poety, nowelisty, powieściopisarza, wybitnego przedstawiciela Młodej Polski. Liczne utwory o tematyce górskiej i tatrzańskiej, m.in.
z tomu „Na skalnym Podhalu”. Eleganckie opr. wykonane w zakładzie introligatorskim Roberta
Jahody (sygn. pieczątką): brązowy płsk, na grzbiecie bogate tłocz. i złoc., na licach pap. marm., na
wyklejkach pap. zdobiony, brzegi k. złoc. Robert Jahoda (1862-1947), artysta introligator, a także
konserwator starodruków i rękopisów, od 1887 roku prowadzący własną pracownię w Krakowie, w latach 1918-1939 należącą do najlepszych introligatorni w Polsce. Nieznaczne otarcia opr., poza tym
stan dobry.

677. Tuwim Julian. Treść gorejąca. Wydanie drugie. (Pod Znakiem Poetów. Seria
Nowa.) Warszawa 1937. J. Mortkowicz, s. [4], 99, [8], 18,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
i złoc.
90,Tom poetycki Juliana Tuwima (1894-1953), pisarza, poety, tłumacza, Skamandryty. Stan bardzo dobry.

678. Wierzbiński Maciej. Stach Wichura. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin [ok.
1920]. Nakład Księgarni św. Wojciecha, s. 304, tabl. ilustr. 5, 19 cm, opr. wyd.,
ppł., obwoluta.
120,Powieść historyczna, której akcja osadzona jest w czasie wydarzeń rewolucyjnych w Poznaniu w roku
1848. Autorem był Maciej Wierzbiński (1866-1933), pisarz i dziennikarz. Ilustracja na licu opr. oraz
ilustracje na tablicach autorstwa Stanisława Sawczyńskiego (1866-1943), malarza i ilustratora. Stan
bardzo dobry.

679. Wierzyński Kazimierz. Barbakan warszawski. Nicea 1941. Oficyna Tyszkiewiczów, s. [32], 19,5 cm, opr. tekt. wyd., futerał.
300,-
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681. K. Wierzyński. Pierwodruki. 1923.
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682. St. I. Witkiewicz. Tumor Mózgowicz. 1921.

Egzemplarz Janusza Pileckiego. 21. publikacja Oficyny Tyszkiewiczów w filii nicejskiej. Wydanie drugie,
z przeznaczeniem dla Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji. Nakład 150 numerowanych
egz. (od 126-275) oferowany nosi nr 170. Tomik poezji Kazimierza Wierzyńskiego wydany w rocznicę września 1939 r. Tekst złożony własnoręcznie przez Samuela Tyszkiewicza antykwą i kursywą
punktów 12 i 8, odbity antiquo modo na żeberkowym papierze Bouﬀant Vergé z Delfinatu we własnej
ręcznej tłoczni nicejskiej. Na okładce herb Warszawy – Syrenka, na wyklejkach herby Warszawy,
Paryża, Florencji i Krakowa oraz sygnet oficyny i monogram autora. Poemat Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969), zadedykowany „sławie imienia Stefana Starzyńskiego”, cieszył się tak wielkim
powodzeniem, że konieczne stało się przygotowanie wydania drugiego. Egzemplarz nieprzycięty. Stan
dobry, dołączone etui kartonowe.
Lit.: M. Szypulski, s. 105-107, 165

680. Wierzyński Kazimierz. Tkanka ziemi (Biblioteka „Kultury”, t. 58). Paryż 1960.
Instytut Literacki, s. 104, [2], 21,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Tom poezji Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969), poety, prozaika, eseisty, krytyka teatralnego, współtwórcy i czołowego przedstawiciela grupy „Skamander”. Wydanie w serii paryskiej „Kultury”. Odręczna
dedykacja z 1985 r. Stan bardzo dobry.

681. Wierzyński Kazimierz. Wielka Nied wiedzica. Warszawa [i in.] 1923. Towarzystwo
Wydawnicze „Ignis”, s. 78, [2], oraz:
Wierzyński Kazimierz. Wróble na dachu. Warszawa [i in.] 1921. Towarzystwo
Wydawnicze „Ignis”, s. 86, [2], 17 cm, współopr., opr. z epoki pł. zielone ze złoc.
na licu, zach. przednie okł. brosz.
200,Klocek zawiera dwa pierwodruki! Drugi i trzeci tomik poetycki w literackim dorobku Kazimierza Wierzyńskiego. Oprawa z epoki (R. Jahody?): płótno zielone ze złoceniami na licu, brzegi kart barwione, zachowane przednie okładki broszurowe obu tomików (Tadeusza Gronowskiego i Bohdana Pniewskiego).
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683. A. Wolica. Młoty w dłoniach. 1930.

684. St. Wyspiański. Dzieła. 1901.

Drobne przetarcia płótna na krawędziach, niewielkie zaplamienia płótna na licu oprawy, podpis własnościowy na karcie przedtytułowej pierwszego tomiku, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

682. Witkiewicz Stanisław Ignacy. Tumor Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem.
Kraków 1921. Nakładem Spółki Wydawniczej „Fala”, s. 90, 20 cm, oryg. okł.
brosz.
400,Wydanie 1. Debiut dramaturgiczny Witkacego (1885-1939), malarza, pisarza, dramaturga, filozofa. Sztuka napisana zgodnie z zasadami jego „teorii czystej formy w teatrze”. Tematyka utworu
oparta została na zagmatwanym, targanym namiętnościami, życiu wielkiego matematyka – Tumora
Mózgowicza. Spektakl, którego prapremiera miała miejsce w Krakowskim Teatrze Miejskim im. Juliusza Słowackiego wprawił autora w znakomity nastrój, powszechnie zaś wywołał skandal i ogólne
niezrozumienie. Naddarcia i zaplamienia okładki, na kartach charakterystyczne zażółcenia. Niewielki
ślad zalania marginesu, poza tym stan dobry.

683. Wolica Andrzej. Młoty w dłoniach. Warszawa 1930. Nakładem „Kwadrygi”, s. 44,
[4], 24 cm, oryg. arkusze wyd.
100,Debiutancki tom poetycki Andrzeja (Abrahama) Wolicy (1908-po 1939) – poety, prozaika, współpracownika grupy literackiej Kwadryga, działacza robotniczego, członka Komunistycznej Partii Polski,
zamordowanego przez NKWD po 17 września 1939 r. Druk części wierszy został wstrzymany przez
cenzurę, w ich miejsce pozostały jedynie tytuły. Brak okładek broszurowych, arkusze nieco poluzowane,
zagięcia prawego górnego narożnika kart, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

684. Wyspiański Stanisław. Protesilas i Laodamia. Tragedya. Wydanie drugie. Kraków
1901. Odbito w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakładem autora, s. 56,
[2]; Wyspiański Stanisław. Legion. Scen dwanaście. Kraków 1901. Nakładem
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Autora. Druk Uniw. Jag., s. 138, [2], 20,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart
marm., zach. przednia okł. brosz.
150,Pozycja 1. Wydanie 2 (wyd. 1 ukazało się w 1899 r.). Pierwotnie drukowane w miesięczniku „Przegląd
Polski” w 1899 r. Tragedia antyczna Stanisława Wyspiańskiego. Pozycja 2. Wydanie 1. Dramat o rzymskim legionie Adama Mickiewicza odwołujący się do polemiki z tradycją romantyczną. Egzemplarz
ze zbiorów Jana Steckiego (1871-1954), ziemianina z powiatu lubartowskiego. Zachowana oryg. okł.
brosz. pierwszej pracy. Niewielkie otarcia i zaplamienia oprawy, poza tym stan dobry.

685. Wyspiański Stanisław. Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Napisał […] Kraków
1910. Nakładem rodziny, s. 48, 20,5 cm, opr. z epoki, pł.
200,Pierwszy dramat Stanisława Wyspiańskiego dotyczący powstania listopadowego. Akcja rozgrywa się
25 lutego 1831 r. w trzecim dniu bitwy pod Grochowem, w dworku sióstr Marii i Anny, gdzie mieści
się sztab gen. Chłopickiego. Opr.: pł. naturalne, na licu pł. aplikacja z haftowanymi ozdobnikami.
Stan bardzo dobry.

686. Wyspiański Stanisław. Weimar 1829 (Fragmenty 1904). Tłómaczył (!) A. E. Balicki. Kraków – Poznań 1932. Odbito w drukarni W. L. Anczyca, s. 15, (1), 20,5 cm,
oryg. okł. brosz.
280,Polski przekład napisanego po niemiecku fragmentu dramatycznego autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Tłumaczenie na podstawie tekstu oryginalnego ustalonego przez Leona Płoszewskiego. Stan
bardzo dobry.

687. Wyszomirski Jerzy. Całopalenie. Wilno 1923. Nakładem i drukiem Ludwika
Chomińskiego, s. 80, [4], 16 cm, oryg. okł. brosz.
70,Debiutancki tomik poetycki Jerzego Wyszomirskiego (1897-1955), prozaika, poety, krytyka filmowego
i literackiego. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Zagniecenia krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.

688. Zaleski Zygmunt. Genjusz z Urojenia. Misterjum w formie groteski. Drzeworyty
oryginalne Konstantego Brandla. Warszawa – Kraków 1932. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, s. [2], 82, [2], 18 cm, oryg. okł. brosz.
120,Odbito w nakładzie 225 egzemplarzy, oferowany nosi nr 180. Dramat Zygmunta Lubicz-Zaleskiego
(1882-1967), historyka literatury, poety i publicysty, wybitnego działacza delegowanego do Francji przez
polski rząd na uchod stwie, w 1943 r. aresztowanego przez Niemców i zesłanego do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, po uwolnieniu pozostającego na emigracji. Drzeworytowe ilustracje
Konstantego Brandla (1880-1970). Egzemplarz nieobcięty. Zagniecenia, stan dobry.

689. Zawadzka Halina. Śniegi wiosenne. Okładka i kierunek artystyczny prof. Ferdynanda Ruszczyca. Wilno [1921]. Nakład Księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie,
s. 119, [1], przednia oryg. okł. brosz. wg. rys. F. Ruszczyca; adl.:
Kleszczyński Zdzisław. Podróż poślubna. Poemacik. Warszawa 1920. Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, s. 29, [1], przednia oryg. okł. brosz.; adl.:
Salmonowiczówna Marja. Bajka o sonacie. Wilno 1920. Drukarnia „Znicz”, s. 54;
adl.:
Wierzyński Stefan. Żołnierka. Kraków-Wilno 1921. Nakład Harcerskiej Spółki
Wyd. w Krakowie, s. 30, [2]; adl.:
Wierzyński Stefan. Śmietnik. Wilno 1921. Nakładem i drukiem L. Chomińskiego,
s. 91, [5], 14,5 cm, adl., opr. z epoki pł.
180,Klocek tomików poetyckich z księgozbioru Stanisława Cywińskiego (1887-1941), filozofa, krytyka literackiego, dziennikarza, zamordowanego w łagrze w 1941 r. Na karcie przedtyt. „Śmietnika”
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689. Z księgozbioru St. Cywińskiego. 1921.

690. J. Zawieyski. Rozdroże miłości. 1947.

odręczna dedykacja Stefana Wierzyńskiego dla Stanisława Cywińskiego. Niewielkie zaplamienia
oprawy, poza tym stan dobry. Opr.: czerwone pł., w dolnej partii grzbietu superekslibris literowy „S. C.”
Zachowane okł. brosz.

690. Zawieyski Jerzy. Rozdroże miłości. Dramat w 3 aktach. Warszawa-Kraków [1947].
Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana, s. 114, [2], 21 cm, opr. luksusowa skóra
z tłocz.
500,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru Andrzeja Szczepki (pieczątka). Dramat Jerzego Zawieyskiego
(1902-1969) – prozaika, dramatopisarza. Utwór powstał w 1940 r., po raz pierwszy został wystawiony
w Teatrze Starym w Krakowie 20 listopada 1946 r., w głównych rolach wystąpili m.in.: Władysław
Hańcza, Tadeusz Burnatowicz, Lidia Korwin, Zofia Rysiówna. Oprawa luksusowa: skóra cielęca
w kolorze brązowym z tłoczoną na ślepo tytulaturą i liniowymi zdobieniami, górny brzeg kart barwiony.
Stan dobry. Ładny egzemplarz.

691. Zegadłowicz Emil. U dnia, którego nie znam, stoję bram. Poema symfoniczne wysnute z misterii snów nadrannych, noc pierzchliwą doganiających, dzień
zdmuchujący gwiazdy witających z pod szczelin wpółprzymkniętych powiek [...]
Warszawa 1921. Nakładem Zdroju Poznań. Warszawa: Księgarnia „Ogniwo”.
Lwów: Księgarnia „Oświata”, Poznań: Fiszer i Majewski, s. 27, [5], 23,5 cm, oryg.
okł. brosz.
150,Wyd. 1. Odbito w nakładzie 300 numerowanych egzemplarzy, oferowany z odręcznym podpisem
autora nosi nr 258. Zbiór wierszy Emila Zegadłowicza (1888-1941), poety i dramatopisarza. Wśród
utworów: „Bezwietrzna cisza…”; „Mówisz – twe słowa giną w martwej mgle”; „Przemknęła ziemia…”;
„Zastygło światło szklaną bezdnią w krąg” i inne. Składki niezszyte. Zagniecenia, poza tym stan
dobry. Rzadkie.
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691. E. Zegadłowicz. U dnia. 1921.
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694. Apulejusz. Amor i Psyche. 1911.

692. Zielenkiewicz Mieczysław. Na uboczu. Kraków 1938. Księgarnia S. A. Krzyżanowski, s. 47, 24,5 cm, oryg. okł. brosz.
70,Tomik wierszy Mieczysława Zielenkiewicza (1878-1950), poety, publicysty, redaktora „Ilustrowanego
Kuriera Codziennego”. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Ubytek rogu okł., grzbiet podklejony paskiem pap. Stan dobry.

LITERATURA XIX I XX WIEKU
693. Aide Charles Hamilton. Wycieczka po za Atlantyk. Powieść na tle amerykańskich
obyczajów. Warszawa 1893. Drukiem Noskowskiego, s. 229, acc.;
Zibeker Edward. Matka. [Warszawa 1893. Drukiem Noskowskiego], s. 9, 19 cm,
opr. z epoki, płsk.
80,Wydana jako dodatek do „Słowa” powieść Charlesa Hamiltona Aide (1826-1906), pisarza, dramaturga
i autora piosenek. Jej akcja osadzona jest w USA. Na końcu z osobną paginacją dołączone opowiadanie Edwarda Zibekera. Otarcia opr., zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

694. Apuleius. Amor i Psyche. Przekład Lucjana Rydla. Kraków 1911. S.A. Krzyżanowski, s. [6], 151, [5], tabl. ilustr. 13 (w tym 2 rozkł.), 24 cm, opr. tektur. ze tłocz.
i złoc., górne obcięcie kart barwione.
120,Efektownie wydany utwór Apulejusza (125-170), rzymskiego pisarza, retora i filozofa, w przekładzie
Lucjana Rydla (1870-1918), młodopolskiego poety i dramatopisarza. Dzieło łączy wątki fantastyczno-romantyczne z realistyczno-komicznymi, jest ródłem informacji o obyczajowości świata antycznego.
Każda strona tekstu ozdobiona ramką ze stylizowanymi elementami roślinnymi i zwierzęcymi. Na
13 tablicach przedstawiono freski Rafaela w pałacu Farnese w Rzymie. Ciekawa oprawa tekturowa z elementami płóciennymi z tłoczeniami i złoceniami na grzbiecie i licu. Przetarcia oprawy,
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696. K. Brodziński. Wiesław. 1886.

697. Dante. Boska komedia. 1921.

ekslibris z prywatną dedykacją oraz pieczątka i naklejka księgarń lwowskich, wewnątrz stan bardzo
dobry. Ładny egzemplarz.

695. Baudelaire Charles. Les fl eurs du mal. Paris (Paryż) [1888]. Alphonse Lemerre,
s. [4], 382, [1], portret 1, 16 cm, opr. z epoki, płsk.
360,Pierwszy tom poetycki (uzupełniony o cykl będący jego kontynuacją) Charlesa Baudelaire’a (18211867), jednego z najważniejszych poetów francuskich, uważanego za prekursora symbolizmu i dekadentyzmu, który szokował współczesnych śmiałością i erotyzmem swojej poezji. „Kwiaty zła” ukazały
się po raz pierwszy w 1857 r. Treść niektórych utworów stała się powodem wytoczenia poecie procesu
o obrazę moralności i nałożenia kary grzywny oraz konfiskatą zakazanych wierszy. Opr.: brązowy płsk,
na grzbiecie stylizowany tłocz. i złoc. ozdobnik z motywem roślinnym z aplikacjami z innej skóry, na
licach i wyklejkach pap. marm. Zachowana oryg. okł. brosz. Nieaktualny podpis własnościowy. Otarcia
opr., poza tym stan dobry.

696. Brodziński Kazimierz. Wiesław. Sielanka. Warszawa 1886. Nakład Maurycego
Orgelbranda, s. [4], XXI, [3], 25, [1], tabl. ilustr. 5 (cynkotypie wg Juliusza
Kossaka), portret 1, winietki i finaliki w tekście, 37,5 cm, opr. wyd. pł. brązowe
z bogatymi złoc. i tłocz., brzegi kart złoc.
1200,Egzemplarz z księgozbioru Andrzeja Szczepki (pieczątka). Jeden z ważniejszych poematów Kazimierza Brodzińskiego (1791-1835) – poety, historyka, żołnierza Księstwa Warszawskiego. Sielanka
idylliczna z życia polskich zamożnych włościan, której pierwsze wydanie, pełne refl eksji o egzystencji
i śmierci, ukazało się w 1820 r. Tekst w ozdobnej ramce, przed tekstem ilustracja przedstawiająca
pomnik K. Brodzińskiego w kościele PP. Wizytek w Warszawie, na tablicach piękne nastrojowe
ilustracje według rysunków Juliusza Kossaka. Efektowna oprawa wydawnicza: płótno brązowe
ze złoconą tytulaturą na grzbiecie oraz bogatymi złoceniami i tłoczeniami na licu, brzegi kart złocone,
papier wyklejek opalizujący. Przetarcia i zaplamienia płótna oprawy, miejscami na kartach niewielkie
zabrudzenia i charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 810.
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697. Dante Alighieri. Boska komedja. Przełożył Edward Porębowicz. Warszawa 1921.
Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, s. [4], 799, 19,5 cm, luksusowy wariant
opr. wyd., skóra z tłocz. i złoc.
300,Wydano w nakładzie 1500 numerowanych egzemplarzy w 600. rocznicę śmierci Dantego (egz. nr 28).
Jedno z najwybitniejszych dzieł literatury światowej w znakomitym przekładzie Edwarda Porębowicza
(1862-1937), poety, rektora Uniwersytetu Lwowskiego. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej:
miękka skóra w kolorze wiśniowym, na licu tłoczony na ślepo medalion z podobizną autora, na grzbiecie złocona tytulatura i bogate zdobienia, górny brzeg kart złocony, zachowana przednia okładzina
broszurowa. Złocenia na grzbiecie częściowo przetarte, niewielkie przetarcia skóry na krawędziach,
poza tym stan dobry.

698. Dembiński Olgierd. Burza nad lasem. Warszawa 1942. „Wydawnictwo Polskie”,
s. 132, 25,5 cm, opr. pó niejsza, ppł.
150,Antysemicka, antykomunistyczna i antysanacyjna powieść napisana pod pseudonimem przez nieznanego autora kolaborującego z Niemcami, wydana w okupowanej Warszawie przez „gadzinowe” Wydawnictwo Polskie. Akcja powieści rozgrywa się na Wileńszczy nie, na pograniczu polsko-białoruskim
w 1939 i 1940 r. Opr. poluzowana, poza tym stan dobry.

699. Flaubert Gustave. Kuszenie świętego Antoniego. Przełożył z francuskiego
Antoni Lange, Lwów 1907, frontispis, s. [4], 156, [4], 23,5 cm, opr. pó niejsza,
płsk.
120,Słynne dzieło napisane w formie dramatu, autorstwa Gustave’a Flauberta (1821-1880), pisarza, jednego
z najważniejszych twórców literatury francuskiej. Flaubert pracował nad nim przez prawie całe dorosłe
życie, zmieniając kolejne wersje tekstu zawierającego rozważania filozoficzne i znakomite obserwacje
historyczno-kulturowe. Opr.: czarny płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc., na licach pł., na wyklejkach pap.
marm. Stan bardzo dobry.

700. Gawalewicz Marian. Poezye. Kraków 1896. Spółka Wydawnicza Polska, s. 268,
19 cm, opr. z epoki, pł.
300,Wyd. 2. Zbiór utworów poetyckich Mariana Gawalewicza (1852-1910), dramatopisarza, poety, powieściopisarza i publicysty. Opr. wykonana w krakowskim zakładzie M. Żenczykowskiego (sygn.
ślepym tłokiem na tylnej okł.): czerwone pł., bogate tłocz., złoc. i barwienia. Stan bardzo dobry.
Efektowny egzemplarz.

701. Goethe Johann Wolfgang. Faust. Tragedia. Cz. 1-2 (w 2 wol.). Przekład Emila
Zegadłowicza. Wadowice 1926-1927. Nakład i druk Franciszka] Foltina, s. 238,
portret 1, ilustr. w tekście; 356, [2], ilustr. w tekście, 24 cm, jednolite opr. pł. z tłocz.
i złoc.
350,Odbito w nakładzie 1050 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi nr 703, z odręcznymi podpisami Emila Zegadłowicza i Franciszka Foltina. Fundamentalne dzieło w tradycji literatury europejskiej,
ukazujące kondycję człowieka buntującego się przeciwko własnym ograniczeniom, w przekładzie Emila
Zegadłowicza, oddającym chyba najpiękniej metafizyczne przesłanie oryginału. Ilustrację muzyczną
wykonał Ludomir Różycki. W pracy tej zamieszczono czternaści ilustracji (w formie wklejek) z tego
przedstawienia, wg rysunków Zbigniewa Pronaszki. Portret wg akwaforty Franciszka Siedleckiego.
Niewielkie przetarcia opraw. Stan dobry.

702. Goszczyński Seweryn. Dzieła zbiorowe. Wydał Zygmunt Wasilewski. T. 1-4
(1 wol.). Lwów [1911]. Nakład Księgarni H. Altenberga, s. 346, portret 1, faksymile 1; [6], 395, portret 1, tabl. ilustr. 1; [6], 292 [właśc. 392], portret 1; [6], 381,
portret 1, tabl. ilustr. 1; 19 cm, opr. z epoki, skóra.
360,Druk na papierze biblijnym. Pierwsze całościowe wydanie dzieł Seweryna Goszczyńskiego (1801-1876),
poety, działacza politycznego, jednego z inicjatorów romantyzmu w literaturze polskiej, prekursora
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699. Kuszenie św. Antoniego.

700. M. Gawalewicz. Poezje. 1896.

wprowadzenia do literatury polskiej tematyki tatrzańskiej. Edycja zawiera: t. 1 – Poezje liryczne; t. 2 –
Powieści; t. 3 – Podróże i rozprawy literackie; t. 4 – Pisma polityczne oraz bibliografia pism autora.
Opr.: czarna skóra, tłocz. i złoc., brzegi k. barw., papier wyklejek marm. Drobne defekty opr., tabl.
poluzowana.

703. Hoﬀmanowa Klementyna z Tańskich. Amelia matką. Dzieło za dalszy ciąg Pamiątki po dobrey Matce służyć mogące, przez tęż samą Autorkę. Część pierwsza
obeymuiąca ogólny obraz religii prawdziwey. T. 1-2 (2 wol.). Warszawa 1822.
W Drukarni ątkiewicza przy ulicy Senatorskiey Nro 467, s. [4], LVIII, [1], 60-320,
[5], tabl. ryc. 1 (akwaforta J. F. Piwarskiego); [2], 490, [5], finaliki (drzeworyty),
18,5 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. napisami na grzbiecie, brzegi kart marm. 120,Ciąg dalszy słynnego podręcznika dla matek napisanego przez Klementynę z Tańskich Hoﬀmanową
(1798-1845) – poetkę, powieściopisarkę. Dzieło dedykowane przez autorkę Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej. Część pierwsza omawia kwestie religii, m.in.: Ogólny obraz religii prawdziwej; O potrzebie
i obowiązku uczenia się gruntownie religii; Rys dziejów chrześcijaństwa. Przed kartą tytułową tomu
pierwszego akwaforta Jana Feliksa Piwarskiego. Odbarwienia i naddarcia płótna oprawy, w tomie
drugim ślady zawilgocenia, na kartach charakterystyczne zażółcenia, nieaktualne pieczątki i zapiski
własnościowe. W 1824 r. ukazała się jednotomowa część druga.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 99.

704. Hoﬀmanowa Klementyna z Tańskich. Wybór pism. Nowe oryginalne wydanie,
przeyrzane i poprawione przez Autorkę. T. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Wrocław 1833.
U Wilhelma Bogumiła Korna, s. [4], 344, [1], tabl. ryc. 1 (miedzioryt); [6], 407,
[1], tabl. ryc. 1 (miedzioryt); [6], 299, [1], tabl. ryc. 1 (miedzioryt); [6], 275, [1],
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703 (2 wol.). 704 (7 wol.). K. Hoﬀmanowa. Pisma. 1833.
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705. Homer. Odyseja. 1935.

tabl. ryc. 1 (miedzioryt); [6], 311, [1], tabl. ryc. 1 (miedzioryt); [6], 204, tabl. ryc. 1
(miedzioryt); [6], 299, [1], tabl. ryc. 1 (miedzioryt); 16 cm, opr. jednolita z epoki pł.
ze złoc. napisami na grzbiecie.
450,Siedem tomów [z 10] zbiorowej edycji pism literackich Klementyny z Tańskich Hoﬀmanowej (17981845). Poszczególne tomy zawierają: T. 2: Powieści historyczne; T. 4: Biografie znakomitych Polaków
i Polek z portretem Marii Leszczyńskiej; T. 5: Opis różnych okolic Królestwa Polskiego z widokiem
Puław; T. 7-8: Powieści moralne; T. 9: Listy o wychowaniu z portretem Stanisława Małachowskiego;
T. 10: Rozmaitości z portretem Franciszka Dionizego Knia nina. Zaplamienia, przetarcia i naddarcia
płótna opraw, na kartach charakterystyczne zażółcenia, w tomie 2 brak zbiorczej karty tytułowej,
marginalia w tekście, grzbiet oklejony taśmą, w tomie 7 pierwsza składka luzem, wyklejka odchodzi
od okładki, w tomie 8 ślady zawilgocenia, zaplamienia płótna na tylnej okładce, we wszystkich tomach
nieaktualne pieczątki własnościowe.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 207.

705. Homer. Odysseja. Z 16 ilustracjami według J. Flaxmana. Warszawa 1935. Nakładem Wydawnictwa Ultima Thule, s. X, 308, [1], tabl. ilustr. 16, 22,5 cm, opr. z epoki
płsk ze złoc.
300,Przekład słynnego eposu greckiego z VIII w. p.n.e. w tłumaczeniu Stanisława Mleczki (1851-1943).
Przekład St. Mleczki uznawany jest za jeden z najlepszych w XIX w. Przedmowę napisał St. Fr.
Michalski (1881-1961), encyklopedysta i wydawca. Książka ozdobiona 16 tablicami z ilustracjami. Elegancka oprawa z epoki: półskórek czerwony, grzbiet podzielony na pięć pól, w trzech polach złocona
tytulatura, papier wyklejek marmurkowany, brzegi kart prószone, zachowane obie okładki broszurowe.
Odcięty górny fragment karty przedtytułowej z dedykacją, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

706. Krajewski Franciszek. Xiądz Kordecki w obronie Częstochowy w roku 1655.
Poemat historyczny. (Ozdobiony czterema rycinami). Warszawa 1860. W Drukarni
Alexandra Gins, s. [8], 84, LXXVI, tabl. ryc. 4 (litografie M. Fajansa), 20,5 cm,
opr. płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart marm.
90,Wydanie 1. Egzemplarz szczególny, na wstępie wklejona dodatkowa karta z kaligrafowaną dedykacją autora: „Jaśnie Wielmożnemu Imci Xiędzu Michałowi Marszewskiemu Kujawsko-Kaliskiemu…
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707. I. Krasicki. Dzieła. 1829.

709. J. I. Kraszewski. Chata za wsią.

w hołdzie najgłębszej czci, uszanowania i wdzięczności. Autor”. Książka ozdobiona czterema litografiami wykonanymi w warszawskim zakładzie Maksymiliana Fajansa (portret Augustyna Kordeckiego,
paktowanie ze Szwedami, ks. Kordecki w obronie Częstochowy, pomnik ks. Kordeckiego). Poemat
został rozprzedany natychmiast, gdyż jego prenumerata została narzucona urzędnikom państwowym
(na stronach I-LXXVI znajduje się obszerna lista prenumeratorów). Przetarcia oprawy, na kartach
charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

707. Krasicki Ignacy. Dzieła. Edycya nowa i zupełna podług wydania Franciszka
Dmochowskiego. T. 1-10. Warszawa 1829. Nakład i druk N. Glücksberga, s. [4],
XXIV, 216; [4], 228, [4]; [4], 338, [6]; [4], IV, 294, [10]; [4], IV, [5]-270, [8]; [4], 302,
[1]; [4], 291, [3]; [4], 295, [1]; [4], 292; [4], 254, [1], 17,5 cm, opr. jednolita z epoki
płsk ze złoc., brzegi kart marm.
900,Edycja dzieł biskupa Ignacego Krasickiego (1735-1801), poety, prozaika, tłumacza i dramatopisarza, czołowej postaci polskiego Oświecenia. Tomy powtarzają edycję wydaną w latach 1803-1804,
przygotowaną po śmierci autora przez Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. Poszczególne tomy
zawierają: t. 1: Myszeis; Monachomachia; Antymonachomachia; Wojna chocimska; Pieśni Ossyana;
t. 2: Bajki, przypowieści, satyry, wiersze różne; t. 3: O rymotwórstwie i rymotwórcach; t. 4: Pan podstoli;
t. 5: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki; Historia; Listy o ogrodach; t. 6: Powieści; t. 7: Rozmowy
zmarłych; Lucjan; Rozmowy; Kalendarz obywatelski; t. 8-10: Życia zacnych mężów. Jednolita oprawa
z epoki: półskórek ze złoconym napisem na grzbiecie, brzegi kart marmurkowane. W latach 1830-1832
ukazało się osiem dodatkowych tomów „Dopełnień”, utworów wydanych z rękopisów, którym nadano
ciągłą numerację tomów (XI-XVIII). Przetarcia skóry opraw, w tomie 8 karta przedtytułowa podklejona,
brak części tylnej wyklejki, pojedyncze ślady po owadach, w tomie 10 karty tytułowa i przedtytułowa
podklejone na górnym marginesie, ostatnia karta zdublowana z niewielkim uzupełnieniem, na kartach
wszystkich tomów miejscami ślady zawilgocenia i charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.
Efektowny komplet.

708. Krasiński Zygmunt. Niedokończony poemat (z pośmiertnych rękopisów). Paryż
1860. W Księgarni Polskiej, s. [4], 188, 22 cm, opr. ppł. z tłocz. i złoc. brzegi kart
marm.
180,Wydanie 1 książkowe. Wydana anonimowo z rękopisu pierwsza część „Nie-Boskiej komedii” – jednego
z najważniejszych utworów Zygmunta Krasińskiego (1812-1859). Egzemplarz z księgozbioru J. Krasickiego z Karsewa – pieczątka. Otarcia oprawy, na kartach zaplamienia i zażółcenia, poza tym stan dobry.
Rzadkie.
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710. J. I. Kraszewski. Stara baśń. 1899.
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711. Egz. St. Ostoi-Chrostowskiego. 1846.

– Józef Ignacy Kraszewski –
709. Kraszewski Józef Ignacy. Chata za wsią. Powieść. T. 1-3. Petersburg i Mohylew
1854-1855. Nakładem B.M. Wolﬀa, s. [2], 138; [2], 198; [4], 254, 18 cm, opr. jednolita
z epoki w 2 wol., płsk ze złoc., w tomach 1 i 3 zach. oryg. okł. brosz.
240,Wydanie 1. Powieść ludowa Józefa Ignacego Kraszewskiego powstała w 1842 r., w latach 1853-1854
ukazywała się w odcinkach na łamach „Biblioteki Warszawskiej”. Powieść, zaliczana do najpoczytniejszych w dorobku Kraszewskiego, porusza temat dyskryminacji społeczności cygańskiej. Utwór został
przetłumaczony na kilka języków i kilkakrotnie adoptowany na potrzeby teatru, opery i filmu. Oprawa
tomu 3 po konserwacji, papier wyklejek nowy, w tomie 1 brak karty tytułowej, w tomie 2 brak karty
przedtytułowej, nieaktualne zapiski własnościowe, na kartach charakterystyczne zażółcenia, w tomie 3
intensywniejsze, poza tym stan dobry.

710. Kraszewski Józef Ignacy. Stara baśń. Powieść z IX wieku. Z 24 rysunkami
E. M. Andriollego, z portretem autora. Wydanie nowe. Warszawa-Kraków 1899.
Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 435, portret 1 (staloryt), tabl. ilustr. 24
(cynkografie), 23 cm, opr. wyd. pł. czerwone z bogatymi złoc. i zdob., brzegi kart
złoc.
450,Piękna edycja jednej z najsłynniejszych powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dzieło ozdobione
24 ilustracjami w cynkografii wg rysunków Michała Elwiro Andriollego (1836-1893), znakomitego
rysownika i ilustratora. Przed kartą tytułową portret Józefa Ignacego Kraszewskiego w stalorycie.
Opr. luksusowa Karola Wójcika: czerwone pł. z bogatymi złoceniami i tłoczeniami na grzbiecie
i licach, sygnowana „Karol Wójcik. Introligator. Kraków” (suchy tłok na tylnym licu.). K. Wójcik (18571932), wybitny introligator krakowski, uczeń Marcelego Żenczykowskiego, wielokrotnie nagradzany
na wystawach krajowych i zagranicznych, współzałożyciel Stowarzyszenia Introligatorów w Krakowie.
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Miejscami drobne przebarwienia i zabrudzenia papieru, minimalne przetarcia oprawy, poza tym stan
dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 894.

– Z drzeworytami W. Smokowskiego –
711. Kraszewski Józef Ignacy. Witolorauda. Wydanie drugie przerobione i powiększone. Z 50 drzeworytami oryginalnemi Wincentego Smokowskiego. Wilno 1846.
Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, frontispis (drzeworyt), s. VIII, 284,
tabl. ryc. 9 (drzeworyty), liczne drzeworyty w tekście, 24 cm, opr. XX-wieczna
skóra ze złoc. na grzbiecie, brzegi kart barwione, futerał ochronny.
1600,Egzemplarz z księgozbioru Stanisława Ostoi-Chrostowskiego (ekslibris). Pierwsza część trylogii
„Anafielas”, nawiązującej do podań i dziejów Litwy, ilustrowanej drzeworytami Wincentego Smokowskiego (1797-1876) – malarza, grafika, prekursora nowoczesnego drzeworytu polskiego. „Dzieło
niezwykłe […] zamieszczono w nim 50 ilustracji, inicjałów i winiet, narysowanych i własnoręcznie
wyciętych na klocku przez malarza Wincentego Smokowskiego. Ilustracje Smokowskiego, zestrojone
w sposób bezbłędny z tokiem tekstu, są dziś przedmiotem podziwu.” (J. Wiercińska, Sztuka i książka,
Warszawa 1986, s. 118-120). Oprawa XX-wieczna: skóra brązowa marmurkowana ze złoceniami na
grzbiecie, zachowany futerał ochronny. Na początku brak zbiorczej karty tytułowej oraz karty ze spisem
drzeworytów, brak 8 tablic z nutami Stanisława Moniuszki, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 381.

712. Lenartowicz Teofil. Poezje. T. 1-2 (w 1 wol.). Poznań 1863. Nakładem Księgarni
Jana Konstantego Żupańskiego, s. 216; 304, winietki (drzeworyty), 16,5 cm,
współopr., opr. z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie, brzegi kart marm.
280,Zbiorowa edycja poezji Teofila Lenartowicza (1822-1893), poety, etnografa, działacza konspiracyjnego.
Zawiera utwory nawiązujące do burzliwych dziejów Polski i jej bohaterów, m.in.: Wygnańce do narodu;
Petersburg w ogniu; Sowiński; Wyjątek z poematu o Kościuszce. Naderwanie górnej krawędzi grzbietu,
przetarcia oprawy, nieaktualne zapiski i pieczątki własnościowe, miejscami zażółcenia papieru, poza
tym stan dobry.

713. Lorentowicz Jan. Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył…
Z 12 reprodukcyami obrazów artystów polskich. Warszawa [1912]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], XI, [3], 15-479, [1], tabl. ilustr. 12, 20 cm, opr. z epoki, płsk,
oraz:
Lorentowicz Jan. Ziemia polska w pieśni. Antologia. Warszawa-Lublin- ód -Kraków [1913]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [2], XVI, 527, [1], tabl. ilustr. 12,
20 cm, opr. z epoki, płsk.
450,Dwie antologie polskiej poezji w wyborze i opracowaniu Jana Lorentowicza (1868-1940), publicysty,
czołowego organizatora życia teatralnego i literackiego Warszawy. Zbiory zawierają utwory m.in.: Kochanowskiego, Niemcewicza, Malczewskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida,
Asnyka, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Leśmiana, Staﬀa, Makuszyńskiego. Stan bardzo dobry.

714. Masson Michel. Szyld czyli sierota z placu Chatelet; [acc.:] Bulwer-Lytton
Edward. Młoda dziewczyna z Malines. Przełożona przez F. S. Dmochowskiego.
Warszawa 1835. W Drukarni przy ulicy Nowo-Senatorskiej Nro 476, s. [2], 132,
57, [1], 16 cm, współoprawne, okł. brosz.
80,Dwie powieści z I połowy XIX w. w tłumaczeniu Franciszka Salezego Dmochowskiego (1801-1871),
poety, krytyka literackiego, wydawcy, recenzenta i polemisty Adama Mickiewicza. Michel Masson (18001883), francuski dramaturg, dziennikarz i powieściopisarz. Edward George Bulwer-Lytton, 1 baron
Lytton (1803-1873), angielski polityk, poeta, pisarz. Egzemplarz nieobcięty. Zabrudzenia, poza tym
stan dobry.
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713. J. Lorentowicz. Poezja polska. 1913.

273

714. M. Masson. Powieści. 1835.

– Adam Mickiewicz –
715. Mickiewicz Adam. Konrad Wallenrod. Historiczeskaja Powiest’ iz litewskich
i pruskich sobytii. Moskwa 1832. W Drukarni Uniwersyteckiej, s. 96, tabl. ryc. 2
(litografie), 20,5 cm, opr. współcz., ppł.
10 000,Pierwsze wydanie rosyjskie. Moskiewskie wydanie rosyjskiego przekładu Konrada Wallenroda jednego z najważniejszych dzieł polskiego wieszcza. Mickiewicz pisał powieść poetycką w Petersburgu
i Moskwie od 1825 r. Jej pierwodruk, po ogromnych kłopotach z cenzurą (cenzor Bazyli Anastasewicz,
który wreszcie dopuścił książkę do druku, przypłacił to utratą stanowiska), ukazał się w 1828 r. w nakładzie 200 egzemplarzy. Oferowany przekład rosyjski wierszem był dziełem Afanazija Grigorjewicza
Szpigockiego (1809-1889) ukraińskiego pisarza, poety i tłumacza. Dwie ilustracje – Wallenrod stojący
pod wieżą i Aldona w celi pustelniczej – są wzorowane na litografiach z pierwszego wydania
polskiego, różnią się od nich jednak kompozycją i detalami tła (sygn. E. Skotnikow). Opr.: czerwone ppł. Nieaktualne pieczątki. Zabrudzenia i zaplamienia, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XXXIII)

716. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2 (w 2 wol.).
Wydanie Aleksandra Jełowickiego z popiersiem autora. Paryż 1834. W Typografji A. Pinard, s. 253, [3], portret 1 (staloryt Antoniego Oleszczyńskiego);
300, [4], winietki (drzeworyty, w tym portret Napoleona), 17 cm, opr. płsk
z tłocz. i złoc.
12 000,Wydanie 1. W czerwcu 1834 r. „Pan Tadeusz” ukazał się drukiem nakładem emigracyjnego księgarza
Aleksandra Jełowickiego. Nakład dwutomowej edycji wynosił 3 tys. egzemplarzy. Przez współczesnych
epopeja została przyjęta bardzo ciepło. Słowacki, w liście do matki napisał: „Bardzo piękny poemat,
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716. A. Mickiewicz. Pan Tadeusz. 1834.

719. A. Mickiewicz. Poezje. 1836.

podobny do romansu W. Scotta wierszem napisanego […] Jest to poema zupełnie innego rodzaju
niż wszystkie dotąd Adama utwory”. Zygmunt Krasiński w jednym z pó niejszych swych listów pisał:
„Żaden europejski lud dziś nie ma takiej epopei jak «Pan Tadeusz» […]”. Podobnie, jak przy większości
emigracyjnych dzieł Mickiewicza część egzemplarzy „Pana Tadeusza” została potajemnie przerzucona
do kraju, głównie przez Kraków. „Nieraz ten, co ją przewoził, lub tylko co ją posiadał, szedł do
więzienia lub na wygnanie” (L. Gadon). Na uwagę zasługuje szata typograficzna pierwodruku: „druk
piękny i ozdobny” (Semkowicz). Przed kartą tytułową portret Mickiewicza wg medalionu Davida
d’Angers, wykonany w stalorycie przez Antoniego Oleszczyńskiego, poszczególne księgi zakończone
winietkami drzeworytowymi (na s. 205 portret Cesarza Napoleona). „Jako pierwsze wydanie arcydzieła mickiewiczowskiego jest «Pan Tadeusz» z 1834 r. w wielkiej cenie” (Semkowicz). Na karcie
tytułowej nieaktualny wpis własnościowy, otarcia oprawy, charakterystyczne zażółcenia ślady zawilgocenia, ślady zalania prawego marginesu w tomie drugim, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia, s. 152-157; A. Semkowicz, Bibliografia utworów Adama Mickiewicza, poz. 473; A. Banach, Polska książka ilustrowana,
poz. 222.
(Patrz tablica XXXIII)

717. Mickiewicz Adam. Poezye. T. 3. Paryż 1829. U Przedsiębiercy J. Barbezat, s. [4],
XII, 178, winietki (drzeworyty), 18 cm, opr. z epoki pperg.
2500,Trzeci tom paryskiej edycji poezji Adama Mickiewicza. Tom ten stanowi dalszy ciąg wydania Leonarda Chod ki z 1828 r. Został wydany nie nakładem Klementyny Ostrowskiej (jak tom 2), lecz
nakładem J. Barbezata. Barbezat postanowił uzupełnić edycję Chod ki trzecim tomem zawierającym nowe utwory Mickiewicza wydrukowane w edycji poznańskiej Józefa Muczkowskiego (1828).
W tomie wydrukowano następujące utwory: Konrad Wallenrod, Oda do młodości, Sen, z Lorda
Byrona, Nowy Rok, Panicz i dziewczyna, Wiersz do imionnika Ludwiki Mackiewiczównej, Do Aleksandra Chod ki, Basza, Chór strzelców, Euthanasia, Toasty. Na karcie tytułowej drzeworytowa winietka
przedstawiająca złamaną kolumnę, tarczę i otwartą księgę – na nich wyryte 28 nazwisk bohaterów
polskich, obok sztandary, szabla, lutnia i gałązka lauru. Na początku wprawiono prospekt Barbezeta
reklamujący edycję dzieł Krasickiego, z identyczną winietą (8 s.) Opr.: pperg. naturalny, na licach pap.
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marm. Pieczątka własnościowa, na przedniej wyklejce odręcznie wpisany wiersz Mickiewicza „Zaloty”.
Rzadkie.
(Patrz tablica XXXIII)

718. [Mickiewicz Adam]. Melitele. Noworocznik wydany przez Antoniego Edwarda
Odyńca. [R. 1]. Warszawa 1829. W Drukarni A. Gałęzowskiego i K., s. [8],
255, tabl. ilustr. 2 (litografie, winno być 3), finaliki (drzeworyty), 15,5 cm,
bez opr.
400,Pierwszy rocznik wydawnictwa redagowanego przez Antoniego Edwarda Odyńca. Zawiera trzy pierwodruki Adama Mickiewicza: „Do S.B. W imionniku”; „Czaty. Ballada ukraińska”; „Farys. Powieść
arabska” oraz wczesne przedruki dwóch innych utworów: „Godzina. Elegia”; „Niepewność”. W tomie
ponadto znajdują się utwory m.in.: Aleksandra Chod ki; Aleksandra Fredry („Żeglarz”); Antoniego
Góreckiego, Konstantego Gaszyńskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Antoniego Edwarda Odyńca,
a także „Wiadomość historyczna o zamku nowogródzkim”, „Wiadomość historyczna o zamku trockim”
(z litografią), „Wiadomość historyczna o zamku wileńskim” (z litografią). Brak portretu i tabl. nutowej.
Drobne zabrudzenia i zażółcenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Semkowicz, Bibliografia utworów Adama Mickiewicza, Warszawa 1958, poz. 311; W. ysiak,
Empireum..., t. 2, s. 669.

719. Mickiewicz Adam. Poezye. Wydanie A. Jełowickiego i Spółki. Tom VIII. Paryż
1836. W Księgarni i Drukarni Polskiej, s. [2], 212, [2], winietki, finaliki (drzeworyty),
17 cm, okł. kart. z epoki.
2400,Wydanie 1. Tom poezji Adama Mickiewicza zamykający francuską edycję dzieł Wieszcza. Pierwsze
cztery tomy poezji ukazały się w latach 1828-1832, za tomy 5-6 uznano „Pana Tadeusza” (1834), tom
siódmy serii stanowiło tłumaczenie poezji Byrona (1835). Oferowany tom ósmy zawiera drobne utwory
poetyckie nieogłoszone w poprzednich tomach tej edycji, m.in.: Sen, Farys, Ucieczka, Trzech Budrysów,
Reduta Ordona, Romeo i Julia. W tomie znajdują się także pierwodruki dwóch utworów: „Aryman
i Oromaz” oraz obszerne „Zdania i uwagi. Z dzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka (Angelus Silesius)
i Sę-Martena”. Przetarcia i naddarcia kartonu oprawy, nieaktualne pieczątki i nalepki własnościowe,
na kartach charakterystyczne zażółcenia, na dolnym marginesie końcowych kart stary ślad zacieku.
Lit.: A. Semkowicz. Bibliografia utworów Adama Mickiewicza, poz. 506.

720. Mickiewicz Adam. Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich
i pruskich. Z siedmiu ilustracjami Juliusza Kossaka. Lwów 1890. Nakładem
Księgarni H. Altenberga, s. [2], 88, tabl. ilustr. 7, 23,5 cm, opr. wyd., pł.
240,Jeden z ważniejszych utworów A. Mickiewicza napisany w formie historycznej powieści poetyckiej
osadzonej w końcu XIV w., w czasach kiedy Krzyżacy, podbiwszy ziemie aż po Niemen, zagrozili Litwie
ostateczną zagładą. Wydana po raz pierwszy w 1828 r., została odebrana jako utwór odnoszący się
do czasów współczesnych autorowi i uznana za inspirację do powstania („Słowo stało się ciałem,
a Wallenrod Belwederem – powiedziano po nocy listopadowej. Konrad Wallenrod był bohaterem
pokoleń podejmujących swój czyn i los z poczuciem ich tragicznej nieuchronności, utożsamiających
w sposób ostateczny sprawę ojczyzny ze swym życiem najgłębiej osobistym” – Literatura polska,
przewodnik encyklopedyczny). Dzieło ozdobione ilustracjami Juliusza Kossaka (1824 – 1899), wybitnego malarza słynącego szczególnie z przedstawiania scen historycznych. Opr.: czerwone pł., bogate
tłocz., złoc., barw. Odręczna dawna dedykacja. Brak. k. tyt. i 1 k. nlb. z początku. Drobny ubytek pł.
na górnej krawędzi opr., poza tym stan dobry.

721. Mickiewicz Adam. Grażyna. Konrad Wallenrod. Dwa poematy Adama Mickiewicza z 12-ma illustracyjami kompozycyi Juliusza Kossaka. Lwów 1890. Nakład
H. Altenberga, s. [4], s. 65, [2], s. 88, tabl. ilustr. 12, 24 cm, opr. wyd., pł. 240,Dwa utwory Adama Mickiewicza wydane we Lwowie. Ich ozdobę stanowi kilkanaście ilustracji wykonanych przez Juliusza Kossaka (1865–1942). Malarz batalistyczny w tym samym czasie wykonał
również akwarele do „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza czy „Ballad i romansów” Mickiewicza. Opr.:
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720. Konrad Wallenrod z il. J. Kossaka. 1890.

721. A. Mickiewicz. Poematy. 1890.

niebieskie pł., tłocz., złoc., barw., lico zdobione groteską, wicią roślinną z motywem kandelabrowym,
złocony tytuł w kartuszu. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

722. Mickiewicz Adam. Dzieła wszystkie. T. 1-12 (w 2 wol.). Wydali Tadeusz Pini
i Maryan Reiter. Lwów [1911-1913]. Nakład Księgarni H. Altenberga, s. LVIII, 389,
portret 1, faksymile 1 (rozkł.); [4], 495, portret 1, faksymile 2 (rozkł.); [6], 446,
portret 1, faksymile 1; X, 405, portret 1; XV, [1], 492, portret 1; XIII, [3], 350, portret
1; IX, [1], 278, portret 1; VII, [1], 350, portret 1; VI, 317, [3], portret 1; [4], 274,
portret 1; [4], 520, portret 1; IX, [1], 327, portret 1, 18,5 cm, opr. skóra z tłocz.
i złoc., brzegi kart złocone.
600,Zbiorowa edycja dzieł wszystkich Adama Mickiewicza w opracowaniu Tadeusza Piniego (T. 1-7, 9)
i Mariana Reitera (t. 8, 10-12). Tomy zawierają: T. 1 – Drobne utwory poetyckie; T. 2 – Poematy;
T. 3 – Utwory dramatyczne; T. 4 – Pisma literackie; T. 5-8 – Literatura słowiańska; T. 9 – Pisma polityczne; T. 10-12 – Listy i przemówienia. W każdym tomie portret autora. Oprawa jednolita: czarna
skóra, grzbiet pięciopolowy ze złoconą tytulaturą i numeracją tomów, w pozostałych polach tłoczone
na ślepo ozdobniki, brzegi kart złocone, w obu woluminach na kartach przedtytułowych suchy tłok
„AO”. Niewielkie przetarcia opraw, miejscami lekkie zaplamienia kart. W tomie 5 strony 339-340 z niewielkim ubytkiem dolnego rogu, uzupełnionym papierem, ze szkodą dla tekstu, poza tym stan dobry.
Ładny komplet.

-------------------------------------723. Mierzejewski Lew. Kornelowi Ujejskiemu. 1823-1893. Kraków 1894. Drukarnia
W. L. Anczyca i Spółki, s. 16, [2], ilustracje w tekście, inicjały (drzeworyty), 27 cm,
opr. z epoki, pł.
360,Odbito w nakładzie 201 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi nr 82. Utwór poetycki
napisany z okazji 70 urodzin Kornela Ujejskiego (1823-1897), poety, publicysty, kontynuatora nurtu
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722. A. Mickiewicz. Dzieła. 1913.
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723. L. Mierzejewski. Kornelowi Ujejskiemu. 1894.

romantycznego w poezji. Opr. sygn. nalepką „J. Gadowski. Fabryka wyrobów introligatorskich w Krakowie.”: pł., z tłocz., złoc. i barwieniami, na wyklejkach opalizująca mora. Zabrudzenia, zażółcenia,
otarcia, drobne podklejenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

724. [Monteskiusz]. Montesquieu Charles Louis de Secondat. Świątynia Wenery
w Knidos. Warszawa 1805. Nakładem Michała Melchina, s. [4], 87, 20 cm, ochronna okł. kart. z epoki.
300,Wydany anonimowo słynny poemat mitologiczny Monteskiusza (1689-1755), opublikowany po raz
pierwszy w 1725 r., a pierwszy raz w języku polskim wydany w 1778 r. w przekładzie Józefa Szymanowskiego. W 1807 r. luksusową edycję poematu wydał w Parmie wielki Bodoni, była to jego jedyna
książka w języku polskim. Egzemplarz ze zbioru Ludwika Kowalczewskiego (1866-1954), dyrektora
szkół handlowych w Królestwie Polskim, ziemianina, z pieczątką „Ludwik i Regina Kowalczewscy”.
Egzemplarz nieprzycięty. Ubytki kartonu na grzbiecie, na kartach niewielkie przebarwienia, poza tym
stan dobry. Rzadka edycja.

725. Na pomoc! Wydawnictwo zbiorowe na korzyść powodzian. Warszawa, w Lipcu
1884 roku. [Warszawa 1884]. Odbito w Drukarni M. Ziemkiewicza, s. 28, tabl. nut
4 (lit. F. Kasprzykiewicz), k. [3-inseraty], liczne ilustr. w tekście; adl.:
Ziarno. Wydawnictwo zbiorowe dla głodnych. Warszawa 1880. Drukiem S. Lewentala, Jana Noskowskiego, S. Orgelbranda synów i Józefa Ungra, s. 52, liczne
ilustr. w tekście, 39,5 cm, współopr., opr. z epoki pł. ze złoc. na licu i tłocz., zach.
oryg. okł. brosz.
300,Poz. 1. Jednodniówka charytatywna na rzecz powodzian w Królestwie Polskim zawierająca antologię
utworów literackich kilkudziesięciu autorów, przeważnie warszawskich (m.in.: Józef Ignacy Kraszewski,
Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz) oraz reprodukcje obrazów i rysunków 12 artystów (m.in.: Franciszek Kostrzewski, Stanisław Witkiewicz). W części muzycznej faksymilia autografów
15 kompozytorów polskich z zapisem nutowym ich utworów (m.in.: Ignacy Jan Paderewski). Poz. 2.
Jednodniówka wydana w Warszawie poświęcona akcji charytatywnej spowodowanej klęską nieurodzaju
w Królestwie Polskim w 1879 r. Zawiera utwory literackie ponad stu autorów, w tym wielu czołowych
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724. Monteskiusz. Świątynia Wenery. 1805.

726. C. K. Norwid. Poezje. 1911.

pisarzy polskich z autografami oraz reprodukcje prac 46 malarzy i rysowników (m.in. Michał Elwiro
Andriolli, Juliusz Kossak, Jan Matejko, Henryk Siemiradzki, Leon Wyczółkowski). Przetarcia i zaplamienia płótna oprawy, wewnątrz stan dobry.
Lit.: A. Banach. Polska książka ilustrowana, poz. 801 (poz. 1).

726. Norwid Cyprian Kamil. Wybór poezyi. Zebrał i objaśnieniami opatrzył Roman
Zrębowicz. Wydanie drugie przejrzane i pomnożone. Lwów 1911. Nakładem
Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, s. [4], 259, [1], portret 1, 18 cm, opr. wyd. pł.
z tłocz. i złoc., górny brzeg kart barwiony.
120,Wybór poezji Cypriana Kamila Norwida (1821-1883), podzielony na następujące działy: Epoka warszawska; Na tułaczce; Pierwsza epoka paryska; Z Ameryki; Druga epoka paryska. Oprawa wydawnicza wykonana wg projektu Antoniego Stanisława Procajłowicza: płótno beżowe, na grzbiecie
i licu tłoczona tytulatura, na licu barwna secesyjna kompozycja, górny brzeg kart barwiony. Naklejka:
Księgarnia Polska Fr. Eberta w Krakowie. Niewielkie przebarwienia oprawy, nieaktualny wpis własnościowy. Stan bardzo dobry.

727. Noworocznik (Kalendarz) Illustrowany dla Polek na rok 1862. Rok drugi. Warszawa 1862. Nakładem Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Spółki, frontispis
(litografia L. Piechaczka), s. [26], [XIII]-XXVIII, 290 [właśc. 299], VIII, [8], tabl.
ryc. 15 (litografie A. Dzwonkowskiego), tabl. nut 1 (rozkł.), 19,5 cm, opr. wyd.
pł. ze złoc. i tłocz.
650,Na przedniej wyklejce odręczna dedykacja wydawcy Adama Dzwonkowskiego dla Karola Szajnochy. W treści m.in.: Wspomnienie [o F. Chopinie]; Niewiasty polskie w XVI wieku; Z przejażdżek
po Ukrainie; Kilka słów o rodzinie Adama Mickiewicza (z czterema portretami). Periodyk ozdobiony
litografowanym frontispisem (wg Wojciecha Gersona) oraz 15 litografiami wykonanymi w warszawskiej
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727. Z dedykacją dla K. Szajnochy. 1862.
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729. Pismo dla Ludu Polskiego. 1845.

litografii A. Dzwonkowskiego. Wśród litografii 8 portretów, m.in.: Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Celiny Mickiewiczowej, Marii z Mickiewiczów Góreckiej, Heleny Mickiewiczówny, Anny Jagiellonki.
Oprawa wydawnicza wykonana w warszawskiej introligatorni Adolfa Kantora (sygnowana na
oprawie złotym i ślepym tłokiem): płótno szare ze złoceniami na grzbiecie i licu, brzegi kart złocone.
Przetarcia płótna oprawy na krawędziach, brak kart ze stronami V-XII zawierających „Wykaz alfabetyczny świętych z oznaczeniem dnia i miesiąca ich uroczystości”, blok nieco poluzowany, poza tym
stan dobry.

728. Ossendowski Ferdynand Antoni. Biały kapitan. Powieść. 6-10 tysiąc. Poznań
[1939]. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, s. [4], 315, [5], 20 cm, oryg. okł.
brosz.
120,Powieść marynistyczna Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego (1878-1945), publicysty, powieściopisarza, podróżnika, działacza społecznego i politycznego, autora słynnej biografii Lenina. Akcja powieści rozgrywa się na pokładzie norweskiego szonera „Wite ”. Okładka broszurowa projektu Ernesta
Czerpera (1899-1933). Egzemplarz nierozcięty, okładka zakurzona i zaplamiona, poza tym stan bardzo
dobry. Ładny egzemplarz.

729. Pismo dla Ludu Polskiego. R. 1, z. 1-9/10. Poznań 1845, A. Woykowski, s. 290,
19 cm, opr. ppł. z epoki, przednia oryg. okł. pierwszego zesz. zach.
180,Miesięcznik pod red. Ewarysta Estkowskiego, wydawany przez Antoniego Woykowskiego (1815-1850).
Zawiera artykuły o treści patriotyczno-historycznej, umoralniające i rozmaitości „ku zabawie i rozrywce
duchowej”. Zwalczane przez władze duchowne Wielkopolski ze względu na ostrą krytykę wad kleru. Na przednim licu tłocz. złotem kompozycja z symboliką pracy i walki. Liczne zbrązowienia pap.
Komplet, więcej nie wydano.

730. Plejada polska, wydana staraniem Bolesława Maurycego Wolﬀa. Wydanie
ozdobione drzeworytami. Petersburg 1857. Nakładem i drukiem wydawcy, s. [6],
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730. Plejada polska. 1857.

732. W. Pol. Antologia. 1875.

220, tabl. ryc. 11 (drzeworyty, winno być 13), liczne ilustr. w tekście (drzeworyty, w tym całostronicowe), 26,5 cm, opr. wyd. pł z tłocz. i złoc. brzegi kart
złocone.
900,Antologia utworów wybitnych pisarzy polskich XIX w. Wśród utworów m.in.: W. Pola Przygody JP
Benedykta Winnickiego w podróży jego z Krakowa do Nieświeża (do księcia Radziwiłła Panie Kochanku), S. Goszczyńskiego Sobótka (legenda góralska o obronie Tatr przed napadami Tatarów w Dolinie
Kościeliskiej). „Sobótka jest jednym z pierwszych wybitnych dzieł tatrzańskich, ponieważ przynosi
opisy autentycznych krajobrazów górskich i prezentuje rzeczywisty lud podhalański” (Encyklopedia
Tatrzańska). Dzieło ozdobione ok. 200 drzeworytami wykonanymi wg rysunków Juliusza Kossaka,
Franciszka Kostrzewskiego, Leonarda Straszyńskiego. Książka stanowi jedno z najwybitniejszych polskich osiągnięć edytorskich XIX wieku, tekst literacki i drzeworytowe ilustracje łączą się harmonijnie
w artystycznie dopracowaną całość. „Jest to może najładniejsza polska książka ilustrowana stulecia”
(A. Banach, s. 333). Efektowna oprawa w niebieskie płótno z tłoczoną i złoconą tytulaturą oraz postacią
anioła z harfą ujętą w ramki z bogatą ornamentyką roślinną. Grzbiet reperowany, fragment starego
naklejono na nowy, podklejone naderwanie pierwszej karty bez szkody dla tekstu, charakterystyczne
zażółcenia i zabrudzenia w tekście i na tablicach, ubytki papieru na marginesach kilku kart oraz tablic,
poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, poz. 528.

731. Pol Wincenty. Pieśń o ziemi naszej. Z illustracyami Juliusza Kossaka. Poznań-Kraków 1887. Nakład i własność J. K. Żupańskiego, s. [4], 62, tabl. ilustr. 8
(cynkotypie), 22,5 cm, opr. wyd., pł.
360,Ilustrowane wydanie najsłynniejszego utworu Wincentego Pola (1807-1872), poety, geografa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fragmenty wydrukowano w „Orędowniku Naukowym” w 1842 r.,
całość ukazała się po raz pierwszy w Poznaniu w 1843 r. „Utwór ten zyskał gorącą aprobatę Edwarda
Dembowskiego. Rozpowszechniany po wszystkich zaborach, wywarł wielki wpływ na rozbudzenie
umiłowania piękna przyrody i krajobrazu ziemi ojczystej” (PSB, t. XXVII, s. 257). Edycja ozdobio-
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734. Z dedykacją J. Tuwima. 1931.
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735. St. W. Reymont. Ziemia obiecana. 1927.

na frontispisem i 7 malowniczymi ilustracjami Juliusza Kossaka. Opr.: brązowe pł., na przednim
licu bogato tłocz. i barwna dekoracja. Nieaktualny podpis własnościowy. Drobne otarcia, zaplamienia
i przebarwienia, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 822.

732. Pol Wincenty. Wincenty Pol i jego poetyczne utwory przez Lucjana Siemieńskiego
Kraków 1875. Nakł. Księgarni J.M. Himmelblaua, s. [4], 272, 19 cm, opr. wyd.
z tłocz. i złoc.
90,Liryki i wiersze okolicznościowe; gawędy i dramat. Opr. wyd.: tytuł tłocz. złotem na grzbiecie i licu,
z bogatą dekoracją na przedniej okładzinie. Karta tyt. podklejona, pieczęć. Drobne otarcia grzbietu,
złocenia zachowane, stan dobry.

733. Przybyszewski Stanisław. Nad morzem. Kraków 1899. Nakładem Gebethnera
i Sp., s. 49, [1], 27,5 cm, opr. pó niejsza płsk z tłocz.
240,Wydanie 1. Na kartę przedtytułową naklejona karta przedtytułowa drugiego wydania z 1901 r. z odręczną dedykacją Stanisława Przybyszewskiego. Rapsod Stanisława Przybyszewskiego (1868-1927),
pisarza, poety, dramaturga, teoretyka, reprezentującego w literaturze polskiej nurt dekadentyzmu,
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli okresu Młodej Polski. Utwór, napisany pod wpływem wyprawy nad norweskie fiordy, dedykowany przez autora żonie, Dagny Juel Przybyszewskiej (1867-1901).
Winietki Stanisława Wyspiańskiego. Stan dobry.

734. Puszkin Aleksander. Je dziec miedziany. Opowieść petersburska. Przekład
Juljana Tuwima. Studjum Wacława Lednickiego. Warszawa [1931]. Instytut
Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, s. [2], 115, [2], 26 cm, opr. z epoki, pł.
280,Z odręczną dedykacją Juliana Tuwima i Wacława Lednickiego. Poemat Aleksandra Puszkina
(1799-1837), jednego z najwybitniejszych poetów i pisarzy rosyjskich. Polski przekład Juliana Tuwima
z obszernym studium krytyczno-literackim Wacława Lednickiego. Opr. niebieskie pł., na przednim licu
naklejona oryg. okł. brosz. Stan dobry.
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736. L. Rydel. Ilustr. Wł. Tetmajera. 1906.

737. W. Scott. Czarny karzeł. 1826.

– Oprawa Roberta Jahody –
735. Reymont Władysław Stanisław. Ziemia obiecana. Powieść. T. 1-2 (w 2 wol.).
Warszawa [1927]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [6], 459, [1]; [4], 424, 18 cm,
opr. jednolita płsk z tłocz. i złoc.
950,Jedna z najgłośniejszych powieści w twórczości Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925).
Powieść pierwotnie drukowana była w odcinkach na łamach „Kuriera Codziennego”. Opisuje życie
rozwijającej się przemysłowej odzi w latach 90. XIX wieku. Wzbudziła duże zainteresowanie, doczekała się dwóch adaptacji filmowych (1927 i 1975) oraz kilkunastu przekładów na języki obce. Tomy
to odpowiednio VI i VII z wydania zbiorowego zupełnego pism Reymonta ze wstępem Adama Grzymały-Siedleckiego. Oprawa luksusowa R. Jahody: jasnobrązowy półskórek (sygnowana pieczątką:
„Zakład introligatorski R. Jahoda, Kraków Gołębia l. 4”). Charakterystyczne zażółcenia w tekście,
poza tym stan dobry.

736. Rydel Lucjan. Betleem Polskie. Kraków 1906. D.E. Friedlein w CX rocznicę
założenia firmy. Odbito w Drukarni Literackiej w Krakowie, s. 91, [5], tabl. ilustr.
19 (kolor.), nuty w tekście, 32,5 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.
180,Wydanie 1. Praca Lucjana Rydla (1870-1918), poety i dramatopisarza, czołowego przedstawiciela
Młodej Polski. Książka wydana w 110 rocznicę powstania firmy Daniela Edwarda Friedleina i dedykowana przez wydawcę hr. Róży Tarnowskiej. Dzieło edytorsko utrzymane w stylistyce sztuki młodopolskiej, drukowane na papierze kredowym, ozdobione 19 kolorowymi ilustracjami Włodzimierza
Tetmajera. Niewielkie przebarwienia oprawy. Na kartach miejscami zabrudzenia i zaplamienia, poza
tym stan dobry.
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739. H. Sienkiewicz. Na polu chwały. 1906.
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741. Qvo vadis. I. wyd. książkowe. 1896.

737. Scott Walter. Czarny karzeł. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 1826. W Drukarni
przy ulicy Krakowskie Przedmieście No 385, frontispis (litografia), s. XXI, 147;
frontispis (litografia), s. 167, 18 cm, oryg. okł. brosz.
240,Pierwsze polskie wydanie powieści Waltera Scotta (1771-1832), szkockiego poety, twórcy powieści
historycznych, które na trwałe wpisały się w dorobek literatury światowej. Angielski pierwodruk ukazał
się w 1816 r. i otworzył serię „Powieści mojego gospodarza”. Nieaktualne pieczątki własnościowe.
Bloki nieobcięte. Otarcia i defekty okł., poza tym stan dobry.

– Henryk Sienkiewicz –
738. Sienkiewicz Henryk. Humoreski z teki Worszyłły. T. 1-2 (w 1 wol.) Warszawa
1872. Nakładem Redakcyi „Przegladu Tygodniowego”, s. [2], 76; 120, 14 cm, opr.
współcz., skóra.
240,Wydanie 1. Jedne z pierwszych publikowanych utworów Henryka Sienkiewicza, humoreski zatytułowane „Nikt nie jest prorokiem między swymi” i „Dwie drogi”. Opr.: szara skóra, na przednim licu
aplikacja z czerwonej skóry z tłocz. i złoc. tytulaturą. Stan dobry.

739. Sienkiewicz Henryk. Na polu chwały. Powieść historyczna z czasów króla Jana
Sobieskiego. Z illstracyami Stanisława] Sawiczewskiego. Warszawa [1906].
Nakład i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów, s. [4], 351, tabl. ilustr. 8, 24,5 cm,
opr. płsk z tłocz. i złoc. zach. lico opr. wyd. broszur.
400,Wydanie 1 książkowe. Powieść historyczna Henryka Sienkiewicza (1849-1916), której akcja rozgrywa
się w czasach panowania króla Jana III Sobieskiego na kilka miesięcy przed bitwą pod Wiedniem.
Edycja ozdobiona ośmioma tablicami z ilustracjami Stanisława Sawiczewskiego (1866-1943), który
również zaprojektował kartę tytułową. Z księgozbioru Jana Sasa Zubrzyckiego (pieczątki). Przetarcia
oprawy, ślady zalania na wyklejkach, poza tym stan dobry.
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740. Sienkiewicz Henryk. Ogniem i mieczem. Powieść. T. 1-4 (w 2 wol.). Lwów 1939.
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, s. 288; 307; 331;
247, 18,5 cm, oprawa jednolita, płsk czarny ze złoceniami na grzbiecie, papier
wyklejek marm.
450,Pierwsza część „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, opisująca perypetie Jana Skrzetuskiego i pięknej
Heleny Kurcewiczówny, na tle wydarzeń na Ukrainie od wybuchu powstania Bohdana Chmielnickiego
po bohaterską obronę Zbaraża w sierpniu 1649 r. Oprawa jednolita z epoki w 2 woluminy: półskórek
czarny ze złoceniami na grzbiecie, papier wyklejek marmurkowany. Przetarcia kartonu oprawy, na
kartach miejscami drobne zaplamienia, stan dobry.
(Patrz tablica XXXII)

– Pierwsze wydanie –
741. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. T. 1-3 (w 3 wol.).
Warszawa 1896. Gebethner i Wolﬀ, Kraków – G. Gebethner i Spółka, s. 309, 253,
345, 19 cm, opr. z epoki ppł. z tłocz. i złoc.
600,Wydanie pierwsze książkowe. Najbardziej poczytna polska powieść, która „stała się sukcesem
nieprześcignionym do dziś przez żadną książkę polską; przełożono ją na przeszło 40 języków (niekiedy wielokrotnie); ok. r. 1900 nakłady tłumaczenia angielskiego sięgały miliona egzemplarzy, we
Francji w r. 1900 była książką najlepiej się sprzedającą”. Nadrzędny jej temat – triumf siły duchowej
chrystianizmu nad siłą materialną zdegenerowanego moralnie państwa cezarów – był podporządkowany idei Sienkiewicza, który uważał, że „celem powieści jest krzepić życie, nie zaś podkopywać,
uszlachetniać je, nie zaś plugawić” (PSB). Pieczątka księgarni „Jakubowski i Zadurowicz Lwów”.
Przetarcia oprawy, nieaktualny wpis własnościowy. Miejscami zabrudzenia papieru, lu ne strony.
Stan dobry.

742. Sienkiewicz Henryk. Rabski Władysław. Światła i kwiaty. Myśli zebrane z utworów Henryka Sienkiewicza. Poznań 1912. Nakładem K. Kozłowskiego, portret 1,
s. 182, 16 cm, opr. z epoki, pł. z tłocz. i złoc.
90,Zbiór cytatów, maksym i sentencji wybranych z utworów Henryka Sienkiewicza przez Władysława Rabskiego (1865-1925), pisarza, publicystę, krytyka literackiego i teatralnego. Stan bardzo
dobry.

743. [Sienkiewicz Henryk]. Tygodnik Ilustrowany. Redaktor Józef Wolﬀ. 1899. T. 1-2
(w 2 wol.). Nr 1-53 (1 stycznia-30 grudnia). Warszawa 1899. Druk Emila Skiwskiego, s. [4], 105, 516; [4], 518-1056, liczne ilustr. w tekście, 38,5 cm, jednolita opr.
wyd. pł. brązowe z bogatymi złoc. i tłocz.
900,Na początku I półrocznika znajduje się 105 stronicowa odbitka „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, zawierająca tom I i fragment tomu II. Odbitka ta stanowiła pierwsze osobne wydanie powieści,
przeznaczona była dla nowych prenumeratorów „Tygodnika Ilustrowanego”. W kolejnych numerach
ukazywały się następne części powieści. W treści rocznika m.in.: Dawne pałace warszawskie z drugiej
połowy XVIII wieku (A. Kraushar); Konkurs na kolumnę Mickiewicza we Lwowie; Nieznane listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej; Pierwsze dzieło Paderewskiego; Pamiętnik hrabiny Potockiej
(A. Rembowski); Mickiewicz jako myśliwy; Jasne noce (St. Przybyszewski); Pałac pod Blachą; Z kart
żałobnych rodziny Słowackich; Z dziejów Warszawy (W. Gomulicki); Stanisław Witkiewicz i krytyka
subiektywna; Pamięci Chopina; Szwoleżerowie polscy w obrazach Juliusza Kossaka; Z roku 1812;
Pamiętniki Dezyderego Chłapowskiego (A. Rembowski); Słowacki i sztuka nowoczesna. Jednolita
oprawa wydawnicza wykonana w warszawskiej introligatorni Jana Franciszka Pugeta (sygnowana
ślepymi tłokami): płótno brązowe z bogatymi złoceniami i tłoczeniami na grzbiecie i licu. Niewielkie
otarcia krawędzi oprawy, brak kart ze stronami: 783-786 i 1023-1026 (zawierały rozkładane ilustracje),
poza tym stan dobry. Efektowny rocznik!
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746. J. Słowacki. Listy do matki. 1920.
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743. H. Sienkiewicz. Krzyżacy. 1899. 1. wyd.

– Juliusz Słowacki –
744. Słowacki Juliusz. Lilla Weneda. Tragedja w 5 aktach. Warszawa 1859. Nakładem
i drukiem S. Orgelbranda, s. XIV, 193, [1], 14 cm, opr. z epoki, płsk.
400,Wydanie 2 (wyd. 1 ukazało się w 1840 r.) Oparta na wzorach antycznych tragedia stanowiła rozrachunek z rzeczywistością polityczną, w której żył poeta, odnosiła się do aktualnych spraw politycznych – „Słowacki oskarżał w niej naród o bierność, niezdolność do bohaterstwa, poddawał
w wątpliwość zbawczą siłę poezji” (PSB). Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap., brzegi k. marm.
Otarcia opr., na kartach miejscami drobne zaplamienia, nieaktualny podpis własnościowy z epoki,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

745. Słowacki Juliusz. Wybór pism. Wydanie drugie przerobione i uzupełnione.
Warszawa 1906. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 548, 11 cm, opr. wyd., płsk
z tłocz. i złoc., brzegi kart złoc.
280,Tomik wydany w ramach serii biblioteki miniaturowej wydawnictwa Gebethnera i Sp. w luksusowych oprawach półskórkowych. Wybór utworów Juliusza Słowackiego. W tomie znalazły się m.in.
różne wiersze, fragmenty „Lilii Wenedy”, poematy „Anhelli”, „Ojciec zadżumionych”. Opr.: brązowy
płsk, szyldziki, na licach i wyklejkach pap. marm., brzegi k. złoc. Drobne otarcia i zaplamienia oprawy,
nieaktualna pieczątka własnościowa, pojedyncze zaplamienia w tekście, poza tym stan bardzo dobry.

746. Słowacki Juliusz. Korespondencya... to jest listy do matki i wszystkie inne.
Wydanie zupełne pierwsze illustrowane w setną rocznicę narodzin poety. Zebrał
ks. Kamil Juliusz Kantak. T. 1-2. Mikołów-Warszawa 1920. Nakładem Karola
Miarki, s. 3-383, [1], tabl. ilustr. 16; 419, [1], tabl. ilustr. 16, 16 cm, współopr., opr.
wyd. pł. niebieskie z bogatymi złoc. i tłocz.
180,Dwutomowy zbiór korespondencji Juliusza Słowackiego zawierający przede wszystkim listy do matki
Salomei Bécu i Teofilostwa Januszewskich, ponadto do Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Andrzeja Towiańskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Teofila Januszewskiego, Aleksandry Bécu,
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747. J. Słowacki. Dzieła. 1909.

749. St. Trembecki. Dzieła. 1828.

Antoniego Edwarda Odyńca, Ignacego Domeyki, Eustachego Januszkiewicza, Leonarda Chod ki,
Michała Wiszniewskiego, Joanny Bobrowej. Oprawa wydawnicza: płótno jasnoniebieskie z bogatymi złoceniami i tłoczeniami, na licu portret matki w owalu, górny brzeg kart barwiony. W tomie
pierwszym brak karty tytułowej i przedtytułowej, ślady zawilgocenia na pierwszych kartach, oprawa nieco zakurzona, podpis własnościowy, poza tym stan dobry. Ładnie zachowana oprawa
wydawnicza.

747. Słowacki Juliusz. Dzieła. Wydał Tadeusz Pini. T. 1-2 (w 2 wol.) (Biblioteka Klasyków Polskich. T. 1-2). Lwów [1909]. Nakładem Księgarni H. Altenberga, s. XLI,
[1], 626; [6], 691, [2], 23,5 cm, opr. jednolita z epoki płsk ze złoc. napisami na
grzbiecie.
1400,Druk dwuszpaltowy. Dwutomowa edycja dzieł Juliusza Słowackiego w opracowaniu Tadeusza Piniego
(1872-1937) – wybitnego krytyka i historyka literatury, wydawcy dzieł romantyków polskich. Tom pierwszy zawiera: Drobne utwory poetyczne; Poematy; Proza. Tom drugi zawiera: Utwory dramatyczne;
Pamiętniki; Listy do matki i rodziny. Jednolita oprawa z epoki: półskórek brązowo-zielony, w dwóch
polach złocona tytulatura i numeracja tomu, papier wyklejek marmurkowany, brzegi kart barwione.
W obu tomach brak kart przedtytułowych i tablic z portretami, niewielkie przetarcia skóry na krawędziach, obca dedykacja, stan dobry. Efektowny egzemplarz.

748. Szumowicz Wandalin. Poezye. Warszawa 1853. W drukarni Stanisława Strąbskiego, s. [8], 201, 17,5 cm, opr. pó niejsza, płsk.
90,Tom poetycki Wandalina Szumowicza (1819-1888), poety i pisarza, który w swej twórczości często
poruszał tematykę kresową. Główną część tomu stanowi „Piotr na Książu. Powieść z dziejów Słowian
Zachodnich w XII wieku”. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Stan bardzo dobry.

749. Trembecki Stanisław. Dzieła poetyczne. T. 1-2 (w 2 wol.). Nowe zupełnie wydanie
z popiersiem autora. Wrocław 1828. U Wilhelma Bogumiła Korna, s. [2], VIII,
232, portret 1 (litografia); s. [2], 214, [4], 16,5 cm, opr. jednolita z epoki skóra
z szyldzikami i bogatymi złoc.
2500,-
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751. K. Ujejski. Poezje. 1893.
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752. K. Ujejski. Skargi Jeremiego. 1848.

Egzemplarz z księgozbioru Elżbiety z Okuliczów Szułdrzyńskiej, żony Józefa Szułdrzyńskiego,
ziemianina, współpracownika K. Marcinkowskiego (podpisy). Edycja dzieł poetyckich Stanisława Trembeckiego (1739-1812), poety, historyka, dramatopisarza, czołowego pisarza epoki Oświecenia. Zawiera m.in. utwory: Zofiówka; Listy; Bajki; Wiersze rozmaite. Przed tekstem portret autora w litografii.
Efektowna jednolita oprawa z epoki: skóra marmurkowana, na grzbiecie dwa szyldziki ze złoconą
tytulaturą, grzbiety opraw bogato złocone, brzegi kart złocone i cyzelowane, papier okładek marmurkowany. Stan dobry. Bardzo ładny komplet.

750. Tuwim Juljan tłum. Lutnia Puszkina. Warszawa 1937. Wydawnictwo J. Przeworskiego, s. XV, [1], 139, [1], portret 1, winietki, 25 cm, opr. wyd., pł. z tłocz.
i złoc.
120,Wydanie 1. Antologia wierszy i fragmentów poematów Aleksandra Puszkina w tłumaczeniu Juliana
Tuwima. Opracowanie graficzne książki Antoniego Wajwóda. Na wstępie życiorys A. Puszkina i przedmowa Juliana Tuwima na temat pracy nad przekładem. Wiersze ułożone chronologicznie, dodatkowo
na początku wiersz „Przypomnienie” w przekładzie A. Mickiewicza. Stan bardzo dobry.

751. Ujejski Kornel. Melodye biblijne. Wydanie trzecie pomnożone. Przemyśl 1893.
Nakładem Księgarni Jelenia i Langa, s. 102, [2], adl.;
Ujejski Kornel. Wiersze różne. Drugie wydanie pomnożone. Przemyśl 1893. Nakładem Księgarni Jelenia i Langa, s. 195, [5], adl., 18 cm, opr. z epoki, pł. 90,Współoprawne dwa tomy poezji Kornela Ujejskiego (1823-1897) – poety, publicysty, kontynuatora
nurtu romantycznego w poezji. Opr. wykonana w lwowskim zakładzie M. Żenczykowskiego (sygn.
ślepym tłokiem na tylnym licu): zielone pł. z bogatymi tłocz. barwionymi i złoc. Zażółcenia, naddarcie
k. tyt. poz. 2, poza tym stan bardzo dobry.

752. Ujejski Kornel. Skargi Jeremiego. Londyn (właśc. Paryż) 1848. B.w., s. [10], 96,
17,5 cm, opr. z epoki, pł.
120,-
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Z odręczną dedykacją autora dla Erazma Czajkowskiego. Tom poetycki Kornela Ujejskiego (18231897), kontynuatora nurtu romantycznego w poezji. Opr.: szare pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. Nieaktualna
pieczątka. Blok częściowo poluzowany. Drobne otarcia, poza tym stan dobry.

753. Ulbach Louis. L’homme aux cinq Louis d’or. T. 1-2 (w 1 wol.). Bruxelles et Leipzig
1855. Kiessling, Schnée et Compie, s. 193; 213, 13 cm, opr. z epoki, pł.
400,Z księgozbioru hrabiny Zofii z Chodkiewiczów Ossolińskiej (ekslibris). Powieść Louisa Ulbacha
(1822-1889), francuskiego pisarza i krytyka literackiego. Opr.: szare pł., brzegi k. marm. Na przedniej
wyklejce ekslibris heraldyczny w miedziorycie z hrabiowską odmianą h. Chodkiewicz, odręczne noty
własnościowe „Sophie Ossolinska”. Zofia z Chodkiewiczów Ossolińska (1803-1874), malarka, żona
hr. Wiktora Maksymiliana Ossolińskiego, adiutanta ks. Józefa Poniatowskiego, która ze względu na
nieudane małżeństwo większą część życia spędziła w rodzinnym majątku Chodkiewiczów w Młynowie.
Drobne zażółcenia, poza tym stan dobry.

754. Wereszczyński Józef. Pisma polityczne. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Biblioteki Polskiej, s. XVI, 184, facsim. (rozkł.); adl.:
Gwagnin Aleksander. Z kroniki Sarmacyi Europejskiej... opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, Ziemie Ruskiej, Ziemie Pruskiej, Ziemie Infl antskiej, Ziemie Żmudzkiej.
Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1860. Wyd. Biblioteki Polskiej,
s. IV, 5-375, 19,5 cm, adl., opr. z epoki ppł.
380,Egzemplarz ze zbiorów Lucjana Rydla. Poz. 1. Zbiór pism politycznych Józefa Wereszczyńskiego
(1530-1598), biskupa kijowskiego, pisarza, polemisty, kaznodziei i moralisty. Poz. 2. Wybór fragmentów słynnej „Kroniki Sarmacyi Europejskiej” Aleksandra Gwagnina z opisem Polski i ziem ościennych.
Na przedniej wyklejce ekslibris, na k. tyt. nota własnościowa Lucjana Rydla (1870-1918), poety
i dramatopisarza okresu Młodej Polski, pierwowzoru Pana Młodego z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Karta ze stronami 331-332 rozerwana. Niewielkie odbarwienia i zabrudzenia opr. Stan dobry.

755. Wolska Maryla. Pawlikowski Michał. Arthur i Wanda. Dzieje miłości Arthura
Grottgera i Wandy Monné. Listy – Pamiętniki. T. 1-2 (w 2 wol.). Medyka-Lwów
[1928]. Nakładem „Biblioteki Medyckiej”, s. [4], 484, tabl. ilustr. 6; [4], 367, tabl.
ilustr. 5, liczne ilustr. w tekście, 24 cm, opr. wyd. ppł. z tłocz. i złoc., górne obcięcie
kart barwione.
240,Pięknie wydany, bogato ilustrowany zbiór listów miłosnych Artura Grottgera (1837-1867) i miłości jego
życia Wandy Monné (1850-1923). Praca opublikowana w serii „Biblioteka Medycka” – nienagannych
edytorsko publikacji wydawanych w latach 1925-1939 przez Michała Pawlikowskiego (1887-1970).
Doskonale zachowana oprawa wydawnicza w białe półpłótno z tytulaturą oraz tłoczonymi i złoconymi
portretami w formie owalnego medalionu na licach. Nieaktualny wpis własnościowy, w tomie I niewielkie
ubytki złoceń na licu, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

756. Wołoszynowski Julian. Słowacki. Powieść. Ze wstępem Stanisława Wasylewskiego (Bibljoteka Autorów Polskich). Poznań [1929]. Wydawnictwo Polskie
R. Wegner, s. XV, [1], 312, [1], 20 cm, opr. z epoki płsk ze złoc., górny brzeg kart
barwiony.
180,Wydanie 1. Powieść o życiu Juliusza Słowackiego napisana przez Juliana Wołoszynowskiego (18981977), poetę, powieściopisarza, krytyka teatralnego. Oprawa z epoki: czerwony półskórek, na grzbiecie
złocona tytulatura i złocone ozdobniki, górny brzeg kart barwiony, papier okładek marmurkowany. Stan
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

757. Woronicz Jan Paweł. Świątynia Sybilli. Poema historyczne w IV pieśniach.
[Kraków] 1828. [Karol Mecherzyński], s. [6], 117, tabl. ryc. 1 (litografia); [2], 28,
20 cm, opr. jednolita współcz. płsk ze złoc. napisem na grzbiecie, papier okładek
marm.
800,-
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755. Artur i Wanda. 1928

756. J. Wołoszynowski. Słowacki. 1929.

757. J. P. Woronicz. Świątynia Sybilli. 1828.

758. T. Zieliński. Mity greckie. 1930.
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Drugie, poprawione wydanie słynnego poematu historycznego Jana Pawła Woronicza (1757-1829)
– poety, kaznodziei, mówcy. Wydanie pierwsze ukazało się w 1818 roku, opublikowane bez wiedzy
autora przez Feliksa Bentkowskiego. Oferowane wydanie drugie wydał z autografu Karol Mecherzyński.
Dzieło, nawiązując do znajdującej się w parku puławskim świątyni Sybilli, przedstawia w wielu obrazach
historię naszego państwa. Na stronach 99-103 wymienione są cenniejsze pamiątki w Puławach. „Są
podwójne egzemplarze. Obcięte przez cenzurę i nie obcięte, te tajnie odbite nie będące w obiegu”
(Estreicher). Przed tekstem litografia „Świątynia Sybilli w Puławach”, wykonana w krakowskiej
litografii Józefa Dębskiego (1801-1844), jednej z pierwszych litografii działających w Krakowie. Na
kartach charakterystyczne zażółcenia, na s. 71 tekst z ingerencją cenzury. Osobno oprawiony, współwydany poemat „Zjawienie Emilki”. Rzadkie wydanie z zachowaną ryciną.
Lit.: A. Banach. Polska książka ilustrowana, poz. 161.

758. Zieliński Tadeusz. Starożytność bajeczna (Świat Antyczny. Część pierwsza).
Warszawa-Kraków 1930. Wydawnictwo J. Mortkowicza, s. [4], 464, [8], tabl. ilustr.
12, 23 cm, opr. wyd. skóra ciemnozielona ze złoc. na grzbiecie i licu.
240,Zbiór mitów greckich w opracowaniu Tadeusza Zielińskiego (1859-1944) – historyka kultury antycznej,
profesora Uniwersytetu Petersburskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z najwybitniejszych
filologów klasycznych. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: skóra ciemnozielona ze złoceniami
na grzbiecie i licu. Grzbiet poluzowany, na kartach miejscami drobne zabrudzenia i ślady zawilgocenia,
stan dobry.

– Stefan Żeromski –
759. Żeromski Stefan. Duma o hetmanie. Warszawa 1909. Nakładem Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, s. 207, 22 cm, opr.
z epoki, płsk.
120,Wyd. 3. Poemat epicki Stefana Żeromskiego powstały na skutek fascynacji pisarza postacią hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Edycja ozdobiona inicjałami, winietkami i barwną okładką Edwarda
Okunia. Na odwrocie k. przedtyt. naklejony ekslibris wyd. z wizerunkiem Ikara, autorstwa Edwarda
Okunia, z adnotacją Stefana Żeromskiego: „1123 S”. Zachowana oryg. okł. brosz. Nieaktualna pieczątka biblioteczna. Stan dobry.

– Pierwsze wydania –
760. Żeromski Stefan. Międzymorze. Warszawa-Kraków 1924. Wydawnictwo J. Mortkowicza, nakład T-wa Wydawniczego w Warszawie, s. [8], 143, [1], tabl. ilustr. 1
(portret i faksymile autografu autora), 20 cm, opr. pł. z szyldzikiem, zach. okł. wyd.
brosz.
180,Wydanie pierwsze. Tłoczono w drukarni Naukowej Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie na
bezdrzewnym papierze Mirkowskim. „Międzymorze” Stefana Żeromskiego (1864-1925) to jeden z jego
ostatnich szkiców krajoznawczych, napisanych piękną prozą, prawdziwy hymn na cześć Pomorza, dedykowany harcerzom z drużyny im. Adama Żeromskiego w Sejnach. Portret autora wykonany w rotograwiurze w Drukarni Narodowej w Krakowie. Drobne otarcia oprawy, niewielkie zabrudzenia, stan dobry.

761. Żeromski Stefan. Międzymorze. Warszawa-Kraków 1924. Wydawnictwo J. Mortkowicza, nakład T-wa Wydawniczego w Warszawie, s. [8], 143, [1], tabl. ilustr. 1
(portret i faksymile autografu autora), 20 cm, oprawa skóra.
450,Wydanie 1. Tłoczono w drukarni Naukowej Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie na bezdrzewnym
papierze Mirkowskim. Luksusowa oprawa: skóra z tłocz. i złoc. na przednim licu i grzbiecie, wyklejki
z białej mory, górne obcięcie k. złoc. Niewielkie przetarcia oprawy, nieliczne przebarwienia papieru,
poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz tablica XXXII)
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764. St. Żeromski. Uroda życia. 1912.

762. Żeromski Stefan. Popioły. Powieść historyczna. Wydanie ósme. (Pisma Stefana
Żeromskiego. Pierwsze wydanie zbiorowe).T. 1-3 (w 3 wol.). Warszawa – Kraków
1932. Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie,
s. [4], 345; [4], 366; [4], 354, 18,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
240,Kolejne wydanie najsłynniejszej powieści historycznej Stefana Żeromskiego, której akcja rozgrywa się
w schyłkowym okresie XVIII w. oraz w okresie wojen napoleońskich. Pierwsze wydanie książkowe
ukazało się w 1904 roku (wcześniej powieść drukowana była w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”
w latach 1902-1903). Niewielkie przebarwienia i przetarcia opraw. Stan dobry.
(Patrz tablica XXXII)

763. Żeromski Stefan. Sułkowski. Tragedya. Kraków [1910]. Spółka Nakładowa
„Książka”, s. [4], 255, tabl. ryc. 1 (litogr. kolor.), 20,5 cm, opr. z epoki,
płsk.
120,Wyd. 1. opatrzone na odwrocie litografii odręcznym monogramem i numerem (450) przez Stefana
Żeromskiego. Tytułowy bohater, kapitan Sułkowski (adiutant Bonapartego) jest ucieleśnieniem idei
posłannictwa ofiarnych, samotnych jednostek, które poprzez swój heroiczny wysiłek mogą poprowadzić
naród do walki o wolność. Sztuka była wystawiona w 1917 r. w Kijowie, a w 1923 r. w Teatrze Polskim
w Warszawie. Na odwrocie k. tyt. oryginalna litografia kolorowa autorstwa Kazimierza Młodzianowskiego (1880-1928), malarza, legionisty, przyjaciela Żeromskiego. Opr.: czerwony płsk, na licach pł.
Zabrudzenia opr., poza tym stan bardzo dobry.

764. Żeromski Stefan. Uroda życia. Powieść w dwóch tomach. T. 1-2 (w 2 wol.). Kraków
[1912]. Spółka Nakładowa „Książka”, s. [6], 259, tabl. ilustr. 1 (winieta wg rys. Anny
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765. F. Bentkowski. Literatura polska. 1814.

766. A. Brückner. Literatura polska. 1924.

Zawadzkiej); 256, 19,5 cm, opr. jednolita z epoki płsk ze złoc. napisami na
grzbiecie, brzegi kart marm, zach. przednie okł. brosz.
180,Egzemplarz z księgozbioru Ludwika i Reginy Kowalczewskich (inicjały na grzbiecie). Tom 1 z wydania pierwszego, tom 2 z wydania drugiego (opublikowanego z tym samym roku z tego samego
składu). Powieść historyczna Stefana Żeromskiego opisująca losy Piotra Rozłuckiego, syna Jana
Rozłuckiego – powstańca styczniowego wymienionego w „Echach leśnych”. Piotr, jako oficer carski
wychowany przez stryja w duchu wierności wobec Rosji i caratu, dowiedziawszy się o tragicznym
losie ojca-powstańca zabitego przez Rosjan, postanawia wrócić do swoich polskich korzeni. Na kilku
kartach wykropkowane fragmenty tekstu usunięte przez cenzurę. Ślady po owadach w oprawie, w tomie 2 brak karty przedtytułowej, kilka kart z krótszym bocznym marginesem, poza tym stan dobry.

WIEDZA O LITERATURZE
765. Bentkowski Feliks. Historya literatury polskiey. Wystawiona w spisie dzieł drukiem
ogłoszonych. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa-Wilno 1814. Nakładem Zawadzkiego
i Komp., s. XXIV, 712; XII, 830, 20 cm, jednolita opr. z epoki, płsk z szyldzikami
z tłocz. i złoc.
400,Główne dzieło Feliksa Bentkowskiego (1781-1852), historyka, filologa i bibliografa. „Historia”, opracowana na podstawie wykładów licealnych Bentkowskiego przy pomocy wybitnych ówczesnych uczonych
(J.S. Bandtkie, J.W. Bandtkie, H. Juszyński, A. Grabowski, J. Lelewel, A. Chodkiewicz), jest pierwszą
próbą bibliografii piśmiennictwa polskiego. Praca ta zachęciła współczesnych do poszukiwań bibliograficznych i do gromadzenia książek, przyczyniła się także do powstania polskiej szkoły bibliograficznej, zwieńczonej monumentalną bibliografią Karola Estreichera. Oprawy reperowane z otarciami
i ubytkami, nieaktualne wpisy i pieczątki własnościowe, ubytki w kartach tytułowych obydwu tomów
(w drugim podklejone) oraz na ostatniej karcie tomu drugiego, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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766. Brückner Aleksander. Dzieje literatury polskiej w zarysie. T. 1–2 (w 2 wol.).
Warszawa [1924]. Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, s. [3], 467, s. [3] 520,
k. [3], 23,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
240,Syntetyczny zarys dziejów literatury polskiej od powstania państwa do początku XX wieku, opracowany
przez Aleksandra Brücknera (1856-1939), wybitnego slawistę, edytora, historyka literatury i języka
polskiego. Jednolite efektowne oprawy w brązowy półskórek z tłoczoną i złoconą tytulaturą oraz
monogramem S.M. na grzbiecie. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

767. Brückner Aleksander. Mikołaj Rej. Studjum krytyczne. Kraków 1905. Odbito
w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. VI, 418, 25 cm, opr. współcz. płsk
z dwoma szyldzikami, złoc. i tłocz.
180,Wydanie 1. Obszerna biografia Mikołaja Reja (1505-1569), wzbogacona analizą jego głównych dzieł
literackich: Postylli, Wizerunku, Zwierzyńca, Zwierciadła. W końcowych dodatkach m.in.: Znaczenie
i zasługi Rejowe; Szkoła Rejowa; Rysy zasadnicze talentu i twórczości; Seneka i Cycero u Reja; Litewskie tłumaczenie „Postylli” Rejowej. Na karcie tytułowej zapiski i pieczątki własnościowe, ostatnia
karta zakurzona, poza tym stan dobry.

768. Brzozowski Franciszek Korab. Przysłowia polskie. Kraków 1896. Czcionkami
Drukarni Aleksandra Słomskiego, s. XVIII, 191, 28,5 cm, opr. z epoki pł. ze złoc.
napisem na grzbiecie.
150,Zbiór ponad 7000 przysłów polskich uporządkowanych alfabetycznie według słów kluczowych, opracowany przez Franciszka Korab-Brzozowskiego (1787-1880). Na początku „Wiadomość o życiu i pismach Franciszka Korab-Brzozowskiego” pióra Karola Estreichera. Zaplamienia płótna oprawy, grzbiet
poluzowany, dwie pierwsze karty wzmocnione paskiem papieru na bocznym marginesie, ostatnia karta
tekstu we współczesnej kopii, nieaktualne pieczątki własnościowe.

769. Chmielowski Piotr. Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Zarys literacki. Wydanie drugie pomnożone. Warszawa 1881. Nakładem Księgarni Ludwika
Polaka, s. 304, [2], 18 cm, opr. z epoki płsk z tłocz. i złoc.
180,Wyd. 1 ukazało się w 1873 r. Jedna z najgłośniejszych prac Piotra Chmielowskiego. Wnikliwe studium
postaci kobiecych opisywanych przez trzech wieszczów. Zawiera m.in. rozdziały: Strona uczuciowa
Mickiewicza; Juliusz Słowacki i miłość; Jak Krasiński pojmował miłość; Ideały. Opr. płsk z tłocz. i złoc.
z monogramem Z.L., na okł. i wyklejkach pap. marm. Przetarcia opr., miejscami zażółcenia papieru,
poza tym stan dobry.

770. Darowski Aleksander Weryha. Przysłowia polskie odnoszące się do nazwisk
szlacheckich i miejscowości. Poznań 1874. Nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, s. XII, [2], 219, [1], 22 cm, opr. z epoki ppł. ze złoc. napisami na grzbiecie,
brzegi kart marm.
120,Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja Zenona Rawicz Rojka dla Tadeusza Habdank Czarkowskiego (1850-1945), właściciela ziemskiego, ordynata zamku w Wysuczce. Cenny zbiór przysłów
polskich związanych z nazwiskami szlacheckimi, opracowany przez Aleksandra Weryhę Darowskiego
(1815-1874). Otarcia i naddarcia płótna oprawy, brak jednej karty ze stronami 209/210, brak połowy
przedniej i tylnej wyklejki, karty ze stronami 5-13 naddarte na marginesie, na kartach miejscami
niewielkie zabrudzenia.

771. Górski Artur. Klechdy. Warszawa 1925. Nakład i druk M. Arct, s. 205, [1], 23 cm,
opr. pó niejsza, płsk.
90,Zbiór baśni i legend zaczerpniętych z różnych tradycji i opracowanych przez Artura Górskiego (18701959), pisarza, krytyka literackiego, historyka, autora cyklu artykułów „Młoda Polska”, od którego nazwę
wzięła epoka literacka. Zachowana oryg. okł. brosz. Stan bardzo dobry.
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772. J. Lorentowicz. Młoda Polska. 1909.

776. Rozprawa o ortografii polskiej. 1830.

772. Lorentowicz Jan. Młoda Polska. II. Stanisław Przybyszewski. Władysław St.
Reymont. (Nowości Literackie). Warszawa 1909. Druk L. Bogusławskiego, s. [8],
207, [1], 17,5 cm, opr. wyd. pł.
120,Tom drugi prac krytyczno-literackich poświęcony polskim pisarzom modernistycznym, w tym woluminie
Przybyszewskiemu i Reymontowi. Autorem był Jan Lorentowicz (1868-1940), krytyk teatralny i literacki,
czołowy organizator życia teatralnego i literackiego Warszawy. Stan bardzo dobry.

773. Matuszewski Ignacy. Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studjum krytyczno-porównawcze.
T. 1-2 (1 wol.) (Bibljoteka Sfinksa, t. 4-5). Warszawa 1911. Druk A. Pęczalski
i K. Marszłakowski, s. 216, portret; 208, [4], 17 cm, opr. z epoki, płsk.
90,Monografia krytyczno-literacka poświęcona recepcji poezji Słowackiego przez twórców modernistycznych. Napisana przez Ignacego Matuszewskiego (1858-1916). Stan dobry.

774. Mecherzyński Karol. Historya języka łacińskiego w Polsce. Kraków 1833.
W Drukarni Uniwersytetu, s. [6], 169, 21 cm, oryg. okł. brosz.
180,Historia użycia i rozwoju łaciny w Polsce opracowana przez Karola Mecherzyńskiego (1800-1881),
profesora historii literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Blok nieobcięty. Zabrudzenia i drobne
defekty okł., zażółcenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

775. [Orzeszkowa Eliza]. Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej
(1866-1891). Kraków-Petersburg 1893. G. Gebethner i Spółka, Br. Rymowicz,
s. [6], 611, portrety w tekście, 29,5 cm, opr. ppł. z tłocz. i złoc.
240,Księga pamiątkowa ofiarowana Elizie Orzeszkowej (1841-1910) z okazji 25-lecia twórczości literackiej.
Księga zawiera teksty najwybitniejszych polskich poetów, pisarzy, publicystów, naukowców i history-
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ków działających w drugiej połowie XIX w. Wśród autorów znajdują się m.in.: Jan Kasprowicz, Maria
Konopnicka, Zygmunt Gloger, Wojciech Gerson, Henryk Sienkiewicz. Przy każdym tekście dołączony
portret autora. Otarcia i przebarwienia oprawy, nieaktualne pieczątki, miejscami zażółcenia papieru,
poza tym stan dobry.

776. Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej przez Deputacyą od Król. Towarzystwa
Warsz. Przyjaciół Nauk wyznaczoną. Warszawa 1830. W Drukarni Józefa Węckiego, s. XXIII, 584, 19,5 cm, opr. współcz. płsk z zach. oryg. szyldzikiem.
240,Deputacja Towarzystwa Naukowego Warszawskiego powołana w 1827 r. w celu reformy, ujednolicenia
i ustalenia zasad pisowni. W jej skład weszli: Wojciech Szwejkowski, Ludwik Osiński, Feliks Bentkowski,
Jan Kruszyński, Kazimierz Brodziński i Józef Mroziński. Brak 2 ostatnich kart. Stan dobry. Rzadkie.

777. Sierzputowski Tadeusz. Romantyzm polski. Jego fazy, istota i skutki. Lwów 1905.
Księgarnia Narodowa, s. [8], 278, portret 1, 21 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.
napisem na grzbiecie.
90,Pierwsza w literaturze polskiej próba syntezy teoretycznej romantyzmu polskiego. Autor omawia m.in.
romantyzmy europejskie wpływające na nurt polski, literaturę przedmiotu od okresu romantyków do
końca XIX wieku, poszczególne fazy romantyzmu polskiego, wpływy bajronizmu i walterscotyzmu,
istotę romantyzmu europejskiego, estetyczną stronę romantyzmu. Przed tekstem portret autora. Otarcia skóry na krawędziach, na kilku początkowych i końcowych kartach charakterystyczne zażółcenia,
poza tym stan dobry.

778. Słowacki Euzebiusz. Prawidła wymowy i poezyi. Wilno1826. Józef Zawadzki
własnym nakładem, s. VIII, 326, 17,5 cm, opr. z epoki kart.
150,Praca E. Słowackiego (1772/73-1814), teoretyka i historyka literatury, tłumacza i pedagoga, ojca
Juliusza Słowackiego. Wymowy i poezji uczył w Gimnazjum Krzemienieckim. W swoim opracowaniu
wykorzystał głównie dorobek innych, także polskich estetyków i teoretyków literatury. Jest to próba
pogodzenia autorytetów klasycznych z nowym duchem. Otarcia oprawy. Liczne podkreślenia w tekście,
marginalia. Nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

779. Święcicki Julian Adolf. Historya literatury żydowskiej. Cz. 1-2 (1 wol.). Warszawa
[1903]. Drukarnia A. T. Jezierskiego, s. 263, [1]; 288, ilustracje w tekście, 18,5 cm,
opr. z epoki, płsk.
120,Dwuczęściowa monografia historii literatury i piśmiennictwa żydowskiego opracowana przez Juliana
Adolfa Święcickiego (1850-1932), pisarza, tłumacza, krytyka i historyka literatury. Praca wydana w serii
wydawniczej Święcickiego pt. „Historia Literatury Powszechnej w monografiach”, stanowiła t. 6 zbioru.
Otarcia opr., miejscami zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

– Pierwsze polskie wydanie –
780. Zamenhof Ludwik [Dr. Esperanto pseud.]. Język międzynarodowy. Przedmowa
i podręcznik kompletny. Por Poloj. Warszawa 1887. Druk i Lit. Ch. Keltera, s. 40,
19 cm, oryg. okł. brosz.
240,Pierwsze wydanie polskie. Pierwszy polskojęzyczny podręcznik języka esperanto opracowany
przez Ludwika Zamenhofa (1859-1917), lekarza okulistę, twórcę esperanto. Książka została wydrukowana w warszawskiej drukarni Chaima Keltera w małym formacie umożliwiającym wysyłkę pocztą.
Pierwsze wydanie odbito w języku rosyjskim, do końca 1887 r. ukazały się także wersje: polska, niemiecka i francuska, w 1888 r. wersja hebrajska. Podręcznik zawiera obszerną przedmowę wyjaśniającą
budowę języka i zawierającą przykładowe teksty, osiem blankietów dla subskrybentów, alfabet i 16 reguł
gramatycznych. Na osobnej tablicy wydrukowano słowniczek złożony z ok. 900 podstawowych rdzeni
wyrazowych do tworzenia wyrazów. Naddarcia, zaplamienia i ubytki okładki, brak tablicy na końcu,
wewnątrz stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXXIV)
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782. Biblia dla polskich ewangelików. 1810.

783. Książka do nabożeństwa. 1836.

LITERATURA RELIGIJNA
781. [Archidiecezja Gnieźnieńska]. Directorium O cii Divini ad usum Almae Eccles[iae] Metropolitanae et Archi-Dioec[esis] Gnesnensis pro Anno Domini MDCCCLX
a Carolo Wojczyński dispositum. Gnesnae (Gniezno) [1860]. Typis J. B. Lange,
s. [4], 51; acc.:
Elenchus Universi Cleri Archi-Dioecesis Gnesnensis pro Anno Dmni 1860. Gnesnae [1860]. Typis J. B. Lange, s. 36; acc.:
Elenchus Universi Cleri Archidioec. Posnaniensis pro Anno Domini 1860. Posnaniae (Poznań) [1860]. Typis Guil. Deckeri et Societatis, s. 48; 7, 16,5 cm,
współopr., opr. z epoki skóra czerwona ze złoc. i tłocz., brzegi kart złoc., papier
wyklejek opalizujący.
180,Rubrycela Archidiecezji Gnie nieńskiej na rok 1860 zawierająca porządek roczny świąt i godzin kanonicznych mszy, ponadto listę wszystkich duchownych archidiecezji gnieźnieńskiej oraz listę
wszystkich duchownych archidiecezji poznańskiej. Brak ryciny, przetarcia skóry na krawędziach, nieaktualna pieczątka własnościowa zatarta, pierwsza część interfoliowana, poza tym stan dobry. Rzadkie
(„Bibliografia polska XIX stulecia” notuje tylko jeden egzemplarz!).

782. Biblia to iest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. [Berlin] 1810.
[C. F. E. Späthen], s. [2], 968; 240; [2], 307, [3], winietki (drzeworyty), 22,5 cm,
współopr., opr. z epoki z metalowymi ramkami na okładzinach.
300,Druk dwuszpaltowy. Biblia przeznaczona dla polskich ewangelików, ułożona na podstawie edycji
gdańskiej z 1632 r. i edycji królewieckiej z 1738 r. Oprawa z epoki: jedwabna mora, na obu okładzi-
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nach zdobione metalowe ramki zapinane, na tylnej okładzinie zachowanych pięć guzów, brzegi kart
złocone. Brak grzbietu, na licu ślad po medalionie, ubytek dolnego narożnika karty tytułowej, podpis
własnościowy.

783. Hoﬀmanowa z Tańskich Klementyna. Książka do nabożeństwa dla Polek,
przez autorkę Pamiątki po dobrej matce [pseud.]. Kraków-Warszawa 1836.
Nakładem i drukiem D. E. Friedleina, frontispis (staloryt), s. 420, VIII, tabl.
ryc. 3 ( staloryty), 17,5 cm, opr. z epoki skóra ze złoc. i bogatymi tłocz., brzegi
kart złoc.
1200,Wydanie 1. Pierwsza książka do nabożeństwa adresowana do kobiet polskich, napisana przez
Klementynę z Tańskich Hoﬀmanową (1798-1845), wybitną pisarkę, pionierkę patriotyczno-obywatelskiego wychowania kobiet. Oprawa z epoki w stylu katedralnym: skóra brązowa, na grzbiecie
złocona tytulatura otoczona girlandami, na obu okładkach tłoczone na ślepo motywy architektoniczne,
zachowany fragment mosiężnej zapinki. Otarcia oprawy i przetarcia złoceń, pojedyncze ślady po owadach, na kartach zabrudzenia, zaplamienia i charakterystyczne zażółcenia, tylna wyklejka uzupełniona
współcześnie. Rzadkie.

784. Książka do nabożeństwa dla uczniów i uczennic wydana staraniem i nakładem
ks. St. Niewiarowskiego, prefekta Szk. Real. Warszawskiej. Warszawa 1886,
druk St. Niemiery, s. 359, tabl. il. 1 (staloryt), 10,5 cm, opr. sk. ze złoc., brzegi
kart złoc.
150,Modlitewnik dla młodzieży opracowany przez księdza Stanisława Niewiarowskiego (1849-1910). Zawiera modlitwy (w tym za cara Aleksandra III), rozważania na wszystkie dni miesiąca, części Mszy
Świętej. Przed tekstem wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Oprawa w pełną skórę ze złoc.
krzyżem na licu i tyt. na grzbiecie. Egz. nieznacznie przycięty przez introligatora, zabrudzenia, drobne
przetarcia złoc.

785. Kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu. W przekładzie i z wstępem Leopolda
Staﬀa. Warszawa 1948. Wyd. „ uk”, s. 352, [1], tabl. ilustr. 1 (drzeworyt) oraz 118
inicjałów Marii Hiszpańskiej, 21,5 cm, opr. ppł. z perg.
450,Dzieło, przetłumaczone i opatrzone obszernym wstępem przez Leopolda Staﬀa, jest jednym z najpiękniejszych zbiorów tekstów o św. Franciszku i jego towarzyszach, powstałym w kręgach franciszkańskich w XIV w., a spisanych w formie 53 pełnych uroku „kwiatków” przez brata Ugolina da
Montegiorgio. Pierwotny, zaginiony tekst dzieła, zachował się do naszych czasów w przekładzie na
dialekt toskański i należy do wielkiej klasyki średniowiecznego piśmiennictwa chrześcijańskiego.
Tekst ozdobiony portretem św. Franciszka w drzeworycie oraz dużymi czarno-czerwonymi inicjałami
figuralnymi autorstwa Marii Hiszpańskiej-Neumannowej. Egzemplarz w ozdobnej oprawie: grzbiet
szare pł. z trzema szerokimi, płaskimi zwięzami, tytuł wpisany ręcznie; obie okładziny pergaminowe, przednia nawiązująca do ornamentyki gotyckiej, z bogatym reliefowym motywem kwiatowym
na całej powierzchni oraz ręcznie wpisanym tytułem na okrągłym medalionie pośrodku. Niewielkie zabrudzenia okładek, charakterystyczne przebarwienia papieru, poza tym stan dobry. Ładny
egzemplarz.

786. [Leszczyński Jan Tomasz]. Ojciec Prokop. Miesiąc Maryi dla odprawiających
to nabożeństwo ułożony, a na szczególną cześć Niepokalanego Poczęcia Boga-Rodzicy ofiarowany przez x. Prokopa k. (Wydanie piąte pomnożone). Warszawa
1860. Nakład i własność XX. Missyonarzy u ś. Krzyża, s. XII, [1], 14-131, [1], 295,
[3], 97, [5], 80 15,5 cm, opr. z epoki płsk.
120,Książeczka do nabożeństwa majowego odprawianego ku czci Matki Bożej. Autorem był żarliwy patriota,
prowincjał kapucynów ojciec Prokop (1812-1895). Wydawano ją corocznie w nowym opracowaniu.
Pierwsze nabożeństwo wprowadzili w Warszawie księża misjonarze w kościele św. Krzyża (1852).
Książkę tłoczono w przykościelnej drukarni, a była do nabycia w mieszczącej się nieopodal Księgarni
i Składzie Nut Maurycego Orgelbranda. Przetarcia i zaplamienia oprawy, notatki na początku i końcu
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786. Miesiąc Maryi. 1860.

788. A. M. Rathgeber. Święty Franciszek. 1931.

dzieła, nieaktualny wpis i pieczątka własnościowa, ślady zalania, zaplamienia i zażółcenia, poza tym
stan dobry. Rzadkie.

787. [Modlitewnik]. Złoty ołtarzyk wonnego kadzenia przed stolicą bożą; to jest modlitwy rozmaite. Lwów [185-]. Nakładem Franciszka Pillera. W Wiedniu w wytłoczni
A. Pichlera zm. Wdowy, s. XXIV, 600, [6, w miejsce 8], tabl. ryc. 2 (drzeworyty),
13,5 cm, opr. z epoki skóra ze złoc. i tłocz., brzegi kart złoc.
300,Modlitewnik wydany we Lwowie nakładem Franciszka Pillera, na tablicach dwa drzeworyty (jeden
zdublowany przed kartą tytułową). Otarcia krawędzi oprawy, brak jednej karty rejestru, w oprawie brak
klamerki, na kartach charakterystyczne zażółcenia (miejscami intensywne), na kartach ochronnych
marginalia. Rzadka edycja!

788. Rathgeber Alphons Maria. Święty Franciszek. Norymberga [1931]. Nakładem
Sebaldusverlag T. z o.p, k. [8], s. 256, tabl. ilustr. 32 (w tym 8 kolorowych),
31 cm,opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc., brzegi kart złoc.
300,Dzieło religijne przeznaczone do lektury rodzinnej w szerokich warstwach społeczeństwa. Na końcu
dołączono szablon prowadzenia kroniki rodzinnej (daty urodzin, śmierci, ślubów członków rodziny
oraz miejsce na spisanie najważniejszych wydarzeń). Przetarcia oprawy, poza tym stan dobry. Ładny
egzemplarz.

789. Reusch Henryk. Biblja i natura. Zestawienie biblijnego opowiadania o pierwotnych
dziejach ziemi z rezultatami nauk przyrodniczych. Nakładem tłumacza. Warszawa
1872. W Drukarni Czerwińskiego i Spółki, s. VII, [1], 492, VIII, 23 cm, opr. z epoki
płsk ze złoc. napisem na grzbiecie, brzegi kart marm.
120,-
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790. P. Skarga. Żywoty świętych. 1899.

Rozprawa Franza Heinricha Reuscha (1823-1900), niemieckiego teologa, przedstawiciela starokatolicyzmu. Autor charakteryzuje ujęcie natury i nauk przyrodniczych w Biblii, ponadto omawia wpływy
astronomii i geologii w Biblii, a także teorię Darwina o pochodzeniu gatunków. Przetarcia skóry na
krawędziach, na karcie tytułowej zaklejony podpis własnościowy, wewnątrz stan dobry.

790. Skarga Piotr. Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez
cały rok. Wydanie dwudzieste piąte. T. 1-12. Kraków 1899. Czcionkami Drukarni
A. Koziańskiego, s. 413; 271, [2]; 363; 358; 431; 429; 444; 440; 346; 376; 418;
444, 15 cm, jednolita opr. wyd. pł. zielone z tłocz. i złoc. napisami, brzegi kart
marm.
380,Monumentalne dzieło Piotra Skargi (1536-1612), jezuity, pisarza kontrreformacyjnego, rektora kolegium jezuickiego w Wilnie i pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego, kaznodziei nadwornego
Zygmunta III Wazy. „Żywoty świętych” były najpopularniejszym dziełem Piotra Skargi i rozsławiły jego
imię w I Rzeczypospolitej. Ułożone na polecenie przełożonego polskiej prowincji jezuitów doczekały się kilkudziesięciu wydań, będąc najpełniejszym staropolskim zbiorem żywotów świętych.
Przystosowane do walki z protestantyzmem, zajmowały jedno z najważniejszych miejsc w polskim
piśmiennictwie kontrreformacyjnym. W oferowanym wydaniu poszczególne tomy odpowiadają kolejnym miesiącom. Efektowna oprawa wydawnicza: płótno zielone ze złoconą tytulaturą na grzbiecie
i czarnymi, secesyjnymi ozdobnikami na licu i grzbiecie. Miejscami przetarcia płótna oprawy, tom 4
w odmiennym wariancie oprawy wydawniczej, nieaktualne pieczątki i zapiski własnościowe, poza tym
stan dobry.

791. Szczepański Władysław. Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów. Nowy, synoptyczny przekład czterech ewangelii w jednej na podstawie tekstu greckiego
z objaśnieniami. Rzym 1914. Papieski Instytut Biblijny, s. XL, 467, [1], tabl. ilustr.
34 (w tym 12 chromolitografii), mapa 1 (kolor., rozkł.), ilustr., winietki, inicjały
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791. Wł. Szczepański. Bóg-Człowiek. 1914.

w tekście, 27 x 32 cm, opr. pł. ze złoc. napisem na licu, zach. przednia okł. brosz.,
futerał ochronny.
360,Efektownie wydane, chronologicznie zharmonizowane opowiadanie o życiu Jezusa Chrystusa napisane
na podstawie czterech Ewangelii słowami samych Ewangelistów. Książka ozdobiona mapą Palestyny,
34 tablicami, w tym 12 chromolitografiami wg obrazów Fra Angelico, włoskiego malarza wczesnego renesansu, oraz licznymi winietkami i kolorowymi inicjałami. Przedmowę napisał arcybiskup
metropolita lwowski Józef Bilczewski (1860-1923), święty Kościoła katolickiego. Dwie ostatnie karty
podklejone, poza tym stan bardzo dobry.
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792. Amicis Edmund de. Serce. Przekład z włoskiego J. Drzewieckiej. Z ilustracjami.
Warszawa 1938. Nakład Księgarni J. Przeworskiego, s. 374, [1], tabl. ilustr. 7,
23 cm, opr. wyd. ppł. z tłocz. i złoc., ilustr. na okładce.
120,Słynna powieść dla młodzieży autorstwa włoskiego pisarza Edmondo de Amicisa (1846-1908), tłumaczona na wiele języków, wielokrotnie wznawiana (pierwsze wydanie ukazało się w 1886 r.). Przedstawiając przygody i doświadczenia ucznia trzeciej klasy szkoły podstawowej, wpaja młodym czytelnikom
najważniejsze wartości i zasady, którymi należy kierować się w życiu. Przetarcia i przebarwienia
oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

793. Brzechwa Jan. Ptasie plotki. Ilustrował Eryk Lipiński. Warszawa-Kraków
[1946]. Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana, s. 32, ilustr. w tekście, 29,5 cm, opr.
wyd. ppł.
120,Wydanie 1. Zbiór wierszy dla dzieci napisanych przez Jana Brzechwę (1900-1966), poetę, satyryka,
autora znanych i lubianych utworów dla dzieci i młodzieży. Zbiór zawiera m.in. wiersze: Entliczek-pentliczek; Samochwała. Książka ilustrowana przez Eryka Lipińskiego (1908-1991). Niewielkie przetarcia
kartonu na krawędziach oprawy, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

794. Bukowiecka Zofia. Historya o Janku Górniku. Warszawa – Kraków 1907. Gebethner i Wolﬀ, s. 299, tabl. ilustr. 10, 18 cm, opr. wyd., pł.
90,Powieść dla młodzieży Zofii Bukowieckiej (1844-1920). Ilustracje Władysława Jasieńskiego. Egzemplarz wręczony jako nagroda dla uczennicy Zakładu Naukowego Haliny Gepnerówny w Warszawie,
z odręcznym podpisem tejże przełożonej zakładu i innych nauczycieli (dat. 19 czerwca 1909). Oprawa
poluzowana, poza tym stan dobry.

795. Carroll Lewis [pseud., właśc. Charles Lutwidge Dodgson]. W zwierciadlanym
domu. Powieść dla młodzieży. Autoryzowany przekład Janiny Zawisza-Krasuckiej.
Warszawa 1936. Wydawnictwo J. Przeworskiego, s. 178, [1], tabl. ilustr. 3 (kolor.),
ilustr. w tekście, 21 cm, opr. wyd. ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie i barwną ilustr.
na licu.
200,Tytuł oryginału: „Through the Looking-Glass”. Powieść stanowi kontynuację najbardziej znanego utworu
autora: „Alicji w krainie czarów”. Po raz pierwszy ukazała się w Londynie w 1871 r. Edycja ozdobiona
ilustracjami angielskiego malarza Johna Tenniela. Niewielkie otarcia i zaplamienia oprawy, nieaktualne
pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży. 1918-1939, poz. 902.

796. Chrząszczewska Jadwiga. Czary nie czary. Opowiadania. Ryciny i okładkę
wykonała Molly Bukowska. Warszawa 1927. Wydawnictwo M. Arcta, s. 140, [2],
ilustr. w tekście, 20 cm, opr. wyd. ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie.
120,-
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794. Z. Bukowiecka. O Janku Górniku. 1907.

796. J. Chrząszczewska. Czary nie czary. 1927.

795. L. Carroll. W zwierciadlanym domu. 1936.

797. J. F. Cooper. Pilot. 1929.

KSI ŻKI DLA DZIECI I M ODZIEŻY

799. A. Domańska. Powieść. 1939.
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800. D. Defoe. Robinson Kruzoe. 1939.

Zbiór opowiadań napisanych przez Jadwigę Chrząszczewską (1870-1935), pisarkę, autorkę książek dla
dzieci i młodzieży. Zawiera m.in. opowiadania: Królestwo grzybów; Szare kaczątko; Bal u pani żaby;
Czarodziejska kukułka; Noc majowa; Historia o młodym juhasie i starym dziadku. Projekt okładki
i ilustracje w tekście wykonała Molly Bukowska (1883-1970). Nieznaczne zaplamienia okładki,
na kartach miejscami drobne zabrudzenia, trzy ilustracje amatorsko podkolorowane, obca dedykacja,
poza tym stan dobry.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 1080.

797. Cooper James Fenimore. Pilot. Powieść. Przełożył z angielskiego Jerzy Bohdan
Rychliński (Świat Podróży i Przygód pod redakcją Czesława Kędzierskiego. T. 6).
Poznań [1929]. Wydawnictwo Polskie R. Wegner, s. [4], 381, [2], 20 cm, oryg. okł.
brosz.
120,Powieść marynistyczna Jamesa Fenimore’a Coopera (1789-1851), amerykańskiego powieściopisarza,
autora powieści przygodowo-awanturniczych. Utwór w tłumaczeniu wybitnego marynisty okresu międzywojennego, Jerzego Bohdana Rychlińskiego (1892-1974). Okładka broszurowa projektu Tadeusza
Lipskiego. Egzemplarz nierozcięty, ślad zawilgocenia na przedniej okładce, poza tym stan bardzo
dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 1231.

798. D’Annunzio Gabriele i inni. Nowele włoskie. Przekład Anny Andrieu. (Bibljoteka
Książek Błękitnych No 29). Warszawa [1928]. Zakłady Graficzne „Polska Zjednoczona”, s. 82, [2], ilustr. w tekście, 18 cm, opr. wyd., ppł.
60,Zbiór włoskich nowel wydany w serii książek przeznaczonej dla młodzieży – tzw. „Książki Błękitne”. Okładkę i ilustrację projektowała Maria Litanerówna. Drobne otarcia i zabrudzenia, poza tym
stan dobry.
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799. Domańska Antonina. Historia żółtej ciżemki, Powieść z czasów panowania
Kazimierza Jagiellończyka. Z 7 ilustracjami i okładką Leli Pawlikowskiej. Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1939, s. 322, [2], tabl. ilustr. 8 (w tym 7 ilustr. Leli
Pawlikowskiej), 19 cm, opr. wyd. ppł. z tłocz. i złoc.
300,Słynna powieść historyczna dla młodzieży Antoniny Domańskiej (1853-1917), autorki książek dla dzieci
i młodzieży, tłumaczki, ciotki Lucjana Rydla. Edycja ozdobiona okładką i siedmioma ilustracjami
Leli (Anieli) Pawlikowskiej (1901-1980). Niewielkie otarcia grzbietu i krawędzi okładki. Nieaktualne
pieczątki własnościowe. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 1561

800. Defoe Daniel. Przypadki Robinsona Kruzoe. Opracował Władysław Ludwik
Anczyc. Wydanie XXI. [Warszawa 1939]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 383, [1],
ilustr. w tekście, 20 cm, opr. wyd., ppł., papierowe obwoluty.
150,Polskie opracowanie powieści Daniela Defoe (1660-1731), angielskiego pisarza, publicysty, komentatora wydarzeń politycznych, pamfl ecisty, dziennikarza i szpiega. „Przypadki Robinsona Crusoe” są
jego najsłynniejszym dziełem i przez wielu uważane są za to, które zapoczątkowało popularność
nowożytnej powieści. Wersja Anczyca została skrócona, dostosowana dla młodszych dzieci i wzbogacona o elementy dydaktyczne. Opr. granatowe ppł., na licach ilustracja. Dwie oryg. pap. obwoluty.
Jedna składka lu na, blok nieco poluzowany, poza tym stan dobry.

801. Dzierzkowski Józef. Walek z lasu. (Bibljoteka Książek Różowych No 63). Warszawa [192?]. Zakłady Graficzne „Polska Zjednoczona”, s. 106, [3], 17,5 cm, opr.
wyd., ppł.
70,Opowiadanie przygodowe dla dzieci autorstwa Józefa Dzierzkowskiego (1807-1865), powieściopisarza,
działacza niepodległościowego. Okładkę i ilustrację projektowała Jadwiga Przeradzka. Drobne otarcia
i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

802. Dziwy nad dziwami. Baśnie i legendy. Zebrał Tadeusz Podgórski. Kraków 1943.
Księgarnia D. E. Friedleina, s. 189, [2], tabl. ilustr. 6 (kolor.), liczne ilustr. w tekście,
24 cm, opr. wyd., ppł.
80,Wybór baśni różnych autorów (m.in. Kraszewskiego, Berwińskiego, Rybowskiego) i z różnych tradycji
(polska, słowacka, litewska). Opr.: brązowe ppł., na licu ilustracja. Blok nieco poluzowany, poza tym
stan dobry.

803. German Juliusz. Jak Pan Bóg Niemca pokarał. Lwów-Warszawa 1920. Książnica
Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, s. 20, ilustr. w tekście, 23 cm,
oryg. okł. kart.
80,Bajka o złym Niemcu „który tak długo grzeszył zuchwalstwem, okrucieństwem i pychą, aż przebrała się
boża cierpliwość i kara dosięgła go zasłużona”. Okładka projektu Kazimierza Sichulskiego, ilustracje
w tekście rysował Zygmunt Harland. Przetarcia i zaplamienia okładki, pierwsza składka poluzowana,
niewielki ślad zacieku na dolnym marginesie kart.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 2078.

804. Glass Henryk. Na szlaku chudego wilka. Z podziemi ku Polsce. Z przedmową
generała Józefa Hallera b. przewodniczącego Z.H.P. Poznań-Warszawa-Wilno-Lulin [1932]. Nakład Księgarni Św. Wojciecha, s. [8], 356, 19,5 cm, oryg. okł.
brosz.
120,Wydanie 1. Zbeletryzowane wspomnienia Henryka Glassa (1896-1984), harcmistrza Rzeczypospolitej, współtwórcy skautingu i harcerstwa polskiego. Wspomnienia podzielone są na trzy części: W tajnikach konspiracji (tu m.in. Współpraca z P.O.W.); Wśród dziejowej zawieruchy (tu m.in.
o Legionach); W służbie wolnej Rzeczypospolitej (tu m.in.: Harcerze w 1920 roku). Na wstępie,
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803. J. German. Bajka o złym Niemcu. 1920.
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805. S. Kisielewska. O zwierzętach. 1929.

w formie przedmowy, wydrukowany list gen. Józefa Hallera do autora. Okładka projektu Wacława Świerczyńskiego (1895-1987). Egzemplarz nierozcięty. Okładka lekko zabrudzona z otarciami, wewnątrz
stan dobry.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 2154
(Patrz tablica XXXVI)

805. Kisielewska Salomea. Bal pod płotem. (Bibljoteka Książek Różowych No 69).
Warszawa [1929]. Zakłady Graficzne „Polska Zjednoczona”, s. 87, [7], 17,5 cm,
opr. wyd., ppł.
60,Opowiadania dla dzieci o zwierzętach autorstwa Salomei Kisielewskiej (1882-1867). Okładkę i ilustrację
projektowała Helena Iranka. Drobne otarcia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

806. Kłosowski Józef. Moje dzieciństwo. (Bibljoteka Książek Błękitnych No 68).
Warszawa [1929]. Zakłady Graficzne „Polska Zjednoczona”, s. 86, [4], ilustracje
w tekście, 17,5 cm, opr. wyd., ppł.
70,Autobiograficzne opowiadania Józefa Kłosowskiego (1904-1956), poety, pisarza, pedagoga, działacza
społecznego i ludowego. Okładkę i ilustracje projektował Stanisław Prauss. Drobne otarcia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

807. Konopnicka Maria. Psałterz dziecka. Wydanie trzecie. Warszawa [1930]. Wydawnictwo M. Arcta, k. nlb. 16, tabl. ilustr. 3 (kolor.), 20 cm, opr. wyd. ppł. 120,Wydanie 3 (wyd. 1 ukazało się w 1914 r.). Tekst w ozdobnych ramkach. Na osobnych tablicach trzy
kolorowe ilustracje Antoniego Gawińskiego (1876-1954), malarza, ucznia Wojciecha Gersona i Jacka
Malczewskiego. Zbiór niewydanych wcześniej utworów Marii Konopnickiej. Zawiera m.in.: O co się
modlić; Za rodziców; W smutku; Za rodzinną wioskę; Modlitwa sieroty; Wieczorny pacierz; Modlitwa
wiosenna; Na cmentarzu; Z sierocych gniazd. Nieaktualny wpis własnościowy. Niewielkie przebarwienia
oprawy, miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 3414.
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807. M. Konopnicka. Psałterz dziecka. 1930.

809. Z dedykacją autorki. 1927.

808. Konopnicka Maria. The Brownie Scouts. Translated from the Polish by K[ate]
Żuk-Skarszewska. Illustrated by Molly Bukowska. Warsaw (Warszawa) 1929.
M. Arct, s. 250, [5], tabl. ilustr. 9 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, 25 cm, opr. wyd.
pł. ze złoc. napisami na grzbiecie i licu.
300,Angielskojęzyczny przekład bajki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Książka ilustrowana 9 barwnymi
tablicami i licznymi rysunkami w tekście Molly Bukowskiej (1883-1970), malarki, ilustratorki książek
dla dzieci i młodzieży, żony malarza Stefana Bukowskiego. Niewielkie zaplamienia i przetarcia płótna
oprawy, podpis własnościowy na karcie tytułowej, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

809. Kossak-Szczucka Zofja. Wielcy i mali. Kraków 1927. Nakładem Krakowskiej
Spółki Wydawniczej, s. [4], 225, [1], 20 cm, opr. z epoki, pł.
350,Z odręczną dedykacją autorki: „Dla człowieka pióra miłującego przede wszystkiem misję pisarską nie
ma większej radości jak widzieć młode pokolenie autorów pnące się śmiało i wspaniale w górę. Zofja
Kossak”. W tomie cztery opowiadania: Wielcy i mali; Ostatnia księżna Cieszyńska; Historia Ondraszka
Szebesty, zbójnika; Imko Wisełka. Opr.: czerwone pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. tyt. Zachowane lico
oryg. okł. brosz. Stan bardzo dobry.

810. Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian. Awantury i wybryki małej małpki
Fiki-Miki. Kraków 1967. Wydawnictwo Literackie, s. 70, [2], 20,5 x 30 cm, opr.
wyd., ppł.
60,Trzy księgi przygód małpki Fiki-Miki. Tekst napisał Kornel Makuszyński (1884-1953), ilustracje przygotował Marian Walentynowicz (1896-1967). Opr. poluzowana, poza tym stan bardzo dobry.

811. Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian. Przygody Koziołka Matołka.
Kraków 1966. Wydawnictwo Literackie, s. 90, 21 x 30 cm, opr. wyd., ppł.
60,Cztery księgi Przygód Koziołka Matołka. Tekst napisał Kornel Makuszyński, ilustracje przygotował
Marian Walentynowicz. Stan bardzo dobry.
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810. Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki. 1967.
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811. Przygody Koziołka Matołka. 1966.

812. Młynarska Kazimierzowa. Przy kominku. Zbiór bajek dla dzieci. Warszawa 1901.
Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [6], 233, [2], tabl. ilustr. 6 (kolor.), 17,5 cm, opr.
wyd. pł. niebieskie z tłocz. i złoc. napisami.
120,Zbiór sześciu bajek: Bajka o dobrej królowej i żabie błotnej; Bajka o królowej gnomów; Bajka o srebrnej
rybce; Życie i sen kwiatów; Wędrowne myśli; Stach bohater. Książka ozdobiona sześcioma kolorowymi
ilustracjami Henryka Piątkowskiego (1853-1932), malarza, grafika, współzałożyciela ugrupowania
artystycznego Pro Arte. Przetarcia płótna oprawy, blok po konserwacji, na kartach miejscami zaplamienia i zabrudzenia.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917, poz. 2807.

813. Ossendowski Ferdynand Antoni. Szympansiczka. Ilustracje Tadeusza Lipskiego. Poznań [1936]. Wydawnictwo Polskie R. Wengera, s. [16], 20 cm, oryg. okł.
brosz.
80,Opowiadanie dla dzieci autorstwa Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego (1878-1945), pisarza,
dziennikarza, podróżnika, działacza politycznego. Kolorowe ilustracje T. Lipskiego. Blok poluzowany,
zabrudzenia, poza tym stan dobry.

814. Ossendowski Ferdynand Antoni. Zwierzyniec. Z 8 ilustracjami T[adeusza]
Rojana. Poznań [1931]. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, s. [6], 213, [2], tabl.
ilustr. 8, 20,5 cm, opr. wyd. pł. niebieskie ze złoc. tyt. i barwną ilustr. na licu, zach.
pudełko ochronne z naklejoną barwną ilustr.
360,Powieść dla młodzieży Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego, podróżnika, działacza społecznego
i politycznego, antykomunisty, autora słynnej monografii „Lenin”. Powieść dedykowana przez autora
Marii z Nakwaskich Biernackiej. Niewielkie zaplamienia płótna oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz z zachowanym pudełkiem ochronnym.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 5790.
(Patrz tablica XXXVI)

815. Piętka Bronisław. Czerwony lampas i niebieskie kepi. Wspomnienia i wrażenia
szkolne za czas od 1859 do 1869 roku. T. 1-2 (2 wol.) (Bibljoteka Książek Błękitnych No 16-17). Warszawa [1927]. Zakłady Graficzne „Polska Zjednoczona”,
s. 105, [1]; 98, 17,5 cm, jednolite opr. wyd., ppł.
120,Przeznaczone dla młodzieży wspomnienia z czasów szkolnych Bronisława Piętki (1831-1887), autora
kilku książek dla dzieci i młodzieży, w których opisywał opowieści i legendy zasłyszane za młodu
w domu rodzinnym. Okładkę i ilustrację projektował Leon Chejfec. Drobne otarcia i zabrudzenia,
poza tym stan dobry.
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812. K. Młynarska. Przy kominku. 1901.

815. B. Piętka. Wspomnienia z czasów szkolnych.

814. F. A. Ossendowski. Zwierzyniec. 1931.

817. W. Sieroszewski. Bajka o żelaznym wilku. 1911.
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816. Sapieżyna Teresa. Wilczyca czyli zima boru. Warszawa 1929. Nakładem Księgarni F. Hoesicka, s. 125, tabl. ilustr. 6, ilustr. w tekście, 19 cm, opr. pł. z tłocz.
i złoc.
80,Opowiadanie autorstwa księżnej Teresy z Lubomirskich Sapiehy (1888-1964), żony ks. Eustachego
Sapiehy, dedykowane jej dzieciom. Ilustracje autorstwa Józefa Świrysz Ryszkiewicza (1888-1942),
malarza – batalisty. Przetarcia oprawy, miejscami nieliczne zaplamienia, poza tym stan dobry.

817. Sieroszewski Wacław. Bajka o żelaznym wilku. Z 14 rycinami i winietą okładkową
Jana Rembowskiego. Kraków [1911]. Spółka Nakładowa „Książka”, s. [4], 192,
[1], tabl. ilustr. 14 (w tym 6 kolor.), 25 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i barwną ilustr.
na licu.
90,Wydanie 1. Jeden z najbardziej znanych utworów dla młodzieży w twórczości Wacława Sieroszewskiego (1858-1945), pisarza, podróżnika, działacza niepodległościowego, zesłańca syberyjskiego. Ilustracja
na oprawie oraz czternaście kolorowych tablic Jana Rembowskiego (1879-1923), malarza, grafika,
rze biarza. Naddarcia płótna oprawy, blok podklejony w kilku miejscach, brak kilku bibułek ochronnych,
na odwrocie kilku tablic dziecięce rysunki, zapiski własnościowe.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917, poz. 4232.

818. Sobańska Helena. Skąd krasnoludki dostały swoje czerwone kapturki. Z ilustracjami Zofii Stryjeńskiej. Warszawa [1922]. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”,
s. 82, tabl. ilustr. 5 (kolor.), 29,5 cm, opr. wyd. ppł.
100,Bajka dla dzieci. Okładka oraz 5 całostronicowych ilustracji autorstwa Zofii Stryjeńskiej. Na
przedniej wyklejce obca dedykacja ołówkiem. Drobna plamka na przednim licu opr., poza tym stan
bardzo dobry.
Lit.: Krassowska i Grefkowicz, poz. 7123.
(Patrz tablica XXXVI)

819. Stevenson Robert Louis. Porwany za młodu. Z 8 ilustracjami. Przełożył z angielskiego Józef Birkenmajer (Świat Podróży i Przygód pod redakcją Czesława
Kędzierskiego. T. 5). Poznań 1927. Nakładem Wydawnictwa Polskiego, s. [8], 317,
[3], tabl. ilustr. 8, 20 cm, oryg. okł. brosz.
120,Powieść przygodowa Roberta Louisa Stevensona (1850-1894), szkockiego pisarza, poety, eseisty
i podróżnika. Okładka broszurowa projektu Ernesta Czerpera (1899-1933). Egzemplarz nierozcięty,
okładka lekko zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 7261.
(Patrz tablica XXXVI)

820. Stevenson Robert Louis. Wyspa skarbów. Przełożył z angielskiego Józef Birkenmajer. Wydanie drugie, przejrzane przez tłumacza. Z 5 ilustracjami (Świat Podróży
i Przygód. T. 1). Poznań [1938]. Wydawnictwo Polskie R. Wegner, s. [8], 299, [3],
tabl. ilustr. 5, 20 cm, oryg. okł. brosz.
120,Najsłynniejsza powieść przygodowa Roberta Louisa Stevensona. Okładka broszurowa projektu Ernesta
Czerpera. Egzemplarz nierozcięty, stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 7265.

821. Szczęsny Aleksander. Baśnie wiosenne. Warszawa 1914. Nakładem Kasy
Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, s. [4], 74, [1],
tabl. ilustr. 4 (kolor.), 27 cm, opr. wyd. ppł. ze złoc. i tłocz napisami oraz barwną
ilustr. na licu.
120,Zbiór bajek młodopolskiego poety Aleksandra Szczęsnego (1885-1929). Zawiera utwory: O złym czarowniku i cudownej gęśli; O siostrze Dziewannie, braciszku Wędrotku i staruszce Tęsknicy; Śpiący
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820. R. L. Stevenson. Wyspa skarbów.

821. A. Szczęsny. Baśnie wiosenne. 1914.

królewicz; Historia o złotym królewiczu i złotym kluczu. Ilustracja na okładce oraz cztery barwne
tablice Zofii Plewińskiej (1888-1944), malarki, graficzki i pisarki, która podając się za mężczyznę
służyła w Legionach Polskich. Otarcia i zaplamienia oprawy, blok poluzowany, na kartach miejscami
zabrudzenia, obca dedykacja na przedniej wyklejce.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917, poz. 4584.

822. Themerson Stefan. Narodziny liter. Warszawa, b.r. [1932], b.w., Drukarnia
Współczesna, s. [16], 20,5 cm, opr. wyd. karton.
150,Dzieje komunikacji międzyludzkiej napisane w humorystyczny sposób, dla dzieci przez Stefana Themersona (1910-1988), pisarza, filozofa, poetę, autora filmów awangardowych, od 1938 r. działającego
na emigracji. Ilustracje wykonała jego żona i współpracowniczka Franciszka Themerson (1907-1988),
rysowniczka, malarka, scenografka. Stemple Biblioteki Powiatowej w Śniatynie (przed wojną woj. stanisławowskie). Egzemplarz przycięty (niewielka strata tekstu na okładce), przewiązany sznureczkiem,
poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXXV)

823. Tuwim Julian. Lokomotywa, Rzepka, Ptasie radio. Warszawa 1938. Wydawnictwo
J. Przeworskiego, s. [48], 18,5 x 26,5 cm, opr. wyd. kart, oryg. obwoluta. 300,Wyd. 1. Słynny zbiór wierszy dla dzieci, które weszły do klasycznego dorobku polskiej literatury
dziecięcej. Odbito techniką oﬀsetową w Zakładach Graficznych „Technigraf”. Ilustrowali Levitt i Him.
Obwoluta reperowana i uzupełniana. Stan dobry. Ładny egzemplarz.

824. Verne Jules. Skarby wulkanu. Powieść fantastyczna. Poznań – Warszawa – Wilno
– Lublin [ok. 1928]. Nakład Księgarni św. Wojciecha, s. [4], 498, tabl. ilustr. 12,
19 cm, opr. wyd., ppł.
180,Powieść fantastyczno-naukowa Julesa Verne’a (1829-1905), niezwykle poczytnego pisarza francuskiego, jednego z protoplastów gatunku fantastyki naukowej. W Polsce dzieło ukazywało się także
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823. J. Tuwim. Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio. 1938.

825. Zaklęta królewna oraz inne bajki.

826. H. Zakrzewska. Płomień na śniegu. 1929.
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pod tytułami „Wulkan złota”, „Złoty wulkan”. Opr.: brązowe ppł., na grzbiecie złoc., na licu ilustracja.
Odręczna dawna dedykacja. Drobne zabrudzenia i otarcia, poza tym stan dobry.

825. Zaklęta królewna oraz inne bajki. Przełożył Franciszek Mirandola [właśc. Franciszek Pik]. Warszawa [193-]. Księgarnia Literacka, s. 79, tabl. ilustr. 3 (kolor.),
17 cm, opr. wyd. ppł.
70,Zbiór pięciu bajek w przekładzie Franciszka Mirandoli (Pika). Zawiera bajki: Zaklęta królewna; Co robiły
myszy; Wilk i siedm ko ląt; Cudowny stolik, osieł i kij; Bałwan ze śniegu. Oprawa po konserwacji, na
kartach zaplamienia, zabrudzenia i miejscami podkreślenia, podpis własnościowy. Rzadkie.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 8338 (wymienia tylko 2 ilustracje).

826. Zakrzewska Helena. Płomień na śniegu. Warszawa [1929]. Bibljoteka Groszowa, s. 156, [1], ilustr. w tekście (w tym całostronicowe), 24 cm, oryg. okł.
brosz.
80,Powieść dla dzieci o losach znajdy – sieroty Michasia, który w końcu stał się bogaczem. Egzemplarz
nieobcięty i nierozcięty. Drobne zagniecenia, zabrudzenia, poza tym stan dobry.
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827. Bohdanowicz Antoni E. Biarritz dla chorych i zdrowych. Warszawa 1902. Druk
„Gazety Rolniczej”, s. 102, [2], 19 cm, opr. z epoki, pł. z tłocz. i złoc.
80,Przewodnikowy opis francuskiego kurortu Biarritz, położonego nad Zatoką Biskajską. Autorem był
dr Antoni E. Bohdanowicz, polski lekarz pracujący w tamtejszym uzdrowisku. Zachowana oryg. okł.
brosz. Stan bardzo dobry.

828. Carr John. A Northern Summer or Travels round the Baltic, through Denmark,
Sweden, Russia, Prussia and part of Germany in the year 1804. London 1805.
Printed for Richard Phillips, no. 6, Bridge Street. Blackfriars by T. Gillet, Salisburys-quare, s. XII, 480, tabl. ryc. 11 (akwatinty kolorowane ręcznie, w tym 1 rozkł.),
27,0 cm, opr. z epoki, skóra ze złoceniami i szyldzikiem na grzbiecie, obcięcia kart
marmurkowane.
800,Język angielski. Opis podróży po krajach wokół Morza Bałtyckiego, odbytej w 1804 r. przez sir Johna
Carra (1772–1832), angielskiego adwokata, który ze względów zdrowotnych zmuszony został do podróżowania po świecie. Zawierające liczne szczegóły opisy podróży do Paryża (1803), Irlandii (1805),
Szkocji (1807), południowej Hiszpanii i Balearów (1811) cieszyły się uznaniem odbiorców, chcących
wcześniej mieć informacje o kraju planowanej podróży. Autor opisał również Polskę, zamieszczając
m.in. uwagi na temat rozbiorów Polski, twierdząc, że Polacy pod zaborami ostatecznie mają lepiej
– naród przestał być targany wewnętrznymi i zewnętrznymi niepokojami, biedą czy ustrojem z liberum
veto, konstytucją i elekcyjnymi królami na czele. Dzieło zawiera 11 dekoracyjnych rycin przedstawiających m.in. widok Kopenhagi, Sztokholmu, Hagi, Uppsali, Bramy Brandenburskiej w Berlinie oraz
rozkładany widok Petersburga. Książka zawiera opis miejsc w Polsce, które odwiedził autor: Fromborka
i grobu Kopernika, Elbląga, Malborka, Gdańska, Królewca. Oprawa po konserwacji, przetarcia i drobne
ubytki oprawy, zabrudzenia (miejscami intensywniejsze), stan dobry.

829. Dymarski Franciszek. Hoﬀmann Zygmunt. Berlin i okolice. Dodatek rozmówki
i słowniczek polsko niemiecki. (Polski Przewodnik, t. IV). Poznań 1935. Nakł.
własny, s. XVI, 151, plan złoż., 16 cm, oryg. okł. brosz.
90,Jeden z serii popularnych przewodników po stolicach europejskich, zawierający praktyczne rady dla
turysty polskiego wraz historią miasta, opisem kultury i miejsc godnych uwagi. Na okł. Brama Brandenburska ze swastyką, symbolem III Rzeszy. Naddarcie planu, poza tym stan dobry.

– Monumentalne dzieło o Bliskim Wschodzie –
830. Guérin Victor. La Terre Sainte, son histoire, ses sovenirs, ses sites, ses monuments. T.1-2 (w 2 wol.). Paris (Paryż) 1882-1884. E. Plon, frontispis ryt. (staloryt),
s. [6], 468, tabl. ryc. 22 (staloryty), plan Jerozolimy (staloryt rozkł.), 310 rycin
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827. A. Bohdanowicz. Biarritz. 1902.

830. V. Guérin. Ziemia Święta. 1882-1884.

w tekście (drzeworyty), winietka tyt. ryt. (drzeworyt); s. [4], 512, tabl. ryc. 19
(staloryty), mapy 3 (staloryty), w tekście ryc. 327 (drzeworyty), winietka tyt. ryt.
(drzeworyt), 45 cm, opr. artystyczna marokin czerwony ze złoc. i tłocz. na grzbiecie
i obu licach, brzegi kart złocone.
15 000,Egzemplarz nr 9. Jeden z kilkunastu egzemplarzy luksusowych, w znacznie większym formacie,
odbitych na papierze japońskim. Szczegółowy opis geograficzno-historyczny Palestyny, Libanu, Fenicji, Syrii, Synaju i Egiptu, obejmujący zabytki, przyrodę i życie codzienne. 41 całostronicowych
stalorytów i ponad 600 dużych drzeworytów ze scenami rodzajowymi i widokami. Oprawa luksusowa sygnowana na dublurze przedniej okładziny tomu II („Courmont”. H. Courmont, introligator
działający w Paryżu w końcu XIX w. Opr. czerwony marokin, grzbiet sześciopolowy z tłoczonym
złotem tyt. w jednym z pól oraz bogatymi złoc. w pozostałych polach; lustra okładek w podwójnych
złoc. ramkach, podkreślonych w narożnikach elementami fl orystycznymi; wewnętrzne brzegi okł. podkreślone szeroką złoc. bordiurą; wyklejki marmoryzowane. Minimalne przetarcia opraw. Stan bardzo
dobry. Piękny, wyjątkowy egzemplarz.
(Patrz tablica XXXII)

831. Johnston Robert. Travels through part of the Russian Empire and the Country of
Poland; along the southern shores of the Baltic, by…, A.M. Illustrated with maps
and numerous coloured plates. Dedicated, by permission, to His Royal Highness
the Prince Regent. London (Londyn) 1815. Printed for J.J. Stockdale, s. VII, [3],
XIV, [3], 18-460, tabl. ryc. 20 (akwatinty ręcznie kolor.), mapy 2 (miedzioryty),
tabl. ryc. 1 (miedzioryt), 30,5 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc., brzegi kart barwione,
etui płsk.
5000,-
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Wydanie 1. Egzemplarz z kompletem rycin. Barwna relacja Roberta Johnstona (1783-1839) z podróży po terenach Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego. Swą wyprawę autor rozpoczął w czerwcu
1814 r. Przez Skandynawię i Morze Bałtyckie przybył do Gdańska. Następnie zwiedził miasta pomorskie: Oliwę, Elbląg, Frombork. Dalej ruszył na Wschód, przez Królewiec, Tylżę, Kłajpedę, Kronsztad
dotarł do Petersburga. Szczegółowo opisał miasto, jego klimat, historię, zabytki, muzea, kościoły,
monety oraz podmiejskie okolice. Następnie przez Nowogród i Twer dotarł do Moskwy. Opisał jej
kościoły oraz Kreml. We wrześniu ruszył w podróż powrotną. Przejeżdżając przez Możajsk, Borodino, Smoleńsk, Berezynę, Borysów, Mińsk, Nowogródek, Grodno, Ostrołękę, w pa dzierniku stanął
w Warszawie. Na stronach 425-437 znajduje się szczegółowy opis Warszawy w 1814 r. Opuszczając
miasto udał się na Zachód. Mijając Błonie, owicz, Poznań, Frankfurt nad Odrą, pod koniec miesiąca
dotarł do Berlina, gdzie zakończył swą podróż. Dzieło ozdobione dwiema całostronicowymi mapami
oraz 20 kolorowanymi ręcznie, urokliwymi akwatintami przedstawiającymi widoki i zabytki odwiedzanych miast (m.in. Hamburg, Kopenhaga, Klasztor w Oliwie, Frombork, Tylża, Kazań, Petersburg,
Moskwa, Kreml, Borodino, Smoleńsk, Borysów). Przetarcia oprawy i etui, na kartach miejscami drobne
zażółcenia, poza tym stan dobry. „Bibliografia polska XIX wieku” notuje tylko dwie polskie biblioteki
posiadające ten druk. Ładny i efektowny egzemplarz. Rzadkie.

832. Kaden-Bandrowski Juliusz. Europa zbiera siano. Lwów b.r. [1927]. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 248, [1], tabl. ilustr. 5, 19 cm, opr. brosz. wyd.
180,Wydanie 1. Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja autora, dat. 24 sierpnia 1931 r., dla
Tadeusza Malickiego („Kochanemu Artyście i Budowniczemu”). Zbiór reportaży z podróży po Europie
(Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii), autorstwa Juliusza Kaden-Bandrowskiego (18851944), legionisty, adiutanta Piłsudskiego, kronikarza I Brygady (pó niejszego uczestnika walk Powstania
Warszawskiego, w którym zginął). Okładka oraz 5 efektownych ilustracji na osobnych tablicach zaprojektowanych przez wybitnego grafika Tadeusza Gronowskiego (1894-1990). Egzemplarz nierozcięty.
Nieznaczne uszkodzenia oprawy, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

833. Kijewskij Władimirskij Sobor. Albom fot. G. azowskago w Kijewie. Kijów i ód
1897. Wyd. G. azowski w Kijowie i B. Wilkoszewski w odzi, s. [2], tabl. ilustr. 24;
16 x 23,5 cm, opr. wyd. pł. z bogatymi tłocz. i zdobieniami.
120,Album z widokami Soboru św. Włodzimierza (obecnie należącego do Kościoła Prawosławnego Ukrainy), wydany tuż po uroczystym poświęceniu świątyni przez Mikołaja II. Wyklejki nowe. Stan dobry.
Ładny egzemplarz.

834. [Kijów]. Przewodnik po Kijowie z poglądowym planem miasta. Kijów – Warszawa [1913]. Leon Idzikowski, s. [16] (inseraty), XXX, 128, [6] (inseraty), 158, [2]
(katalog), ilustr., pl. (33 x 37 cm, luzem), 17 cm, oryg. okł. brosz. tłocz.
300,Przewodnik po Kijowie składający się z części historycznej, statystyki, opisu miasta i jego zabytków oraz
części informacyjno-adresowej. Z kolorowym planem poglądowym Kijowa obejmującym 110 obiektów oraz spisem alfabetycznym ulic zaznaczonych na planie. Dołączono z osobną paginacją Katalog
dzieł rolniczych na składzie w Księgarniach Leona Idzikowskiego w Kijowie i Warszawie (2000 pozycji
książkowych) i oryg. pocztówki do wysłania zamówień drogą pocztową, w jęz. pol. i ros.. Tytuł tłocz.
na licu okł., częściowo kolorowany. Blok książki poluzowany, poza tym stan bardzo dobry.

835. Kraszewski Józef Ignacy. Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku. Dziennik
przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września. T. 1-3 (w 3 wol.). Wilno
1845-1846. Nakład i druk T. Glücksberga, s. [4], 296; 313, [3]; 280, [3], winietki,
inicjały, finaliki (drzeworyty), 21 cm, opr. jednolita z epoki pł. z szyldzikiem i złoc.,
brzegi kart marm.
850,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru Aleksandra Gołęmbowskiego (pieczątki heraldyczne). Książka
dedykowana przez autora Aleksandrowi hr. Przezdzieckiemu. Dziennik podróży nad Morze Czarne,
odbytej przez Józefa Ignacego Kraszewskiego w dniach 22 czerwca-11 września 1843 r. Autor opisuje
m.in.: Krasne, Tulczyn, Odessę (wygląd miasta, zabytki, historię, obyczaje, życie towarzyskie, kąpiel
w Morzu Czarnym, okolice miasta, ogród botaniczny, roślinność), żeglugę po Dniestrze, Kiszyniów.
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834. Przewodnik po Kijowie. 1913.

835. J.I. Kraszewski. Wspomnienia. 1846.

837. W. Miś. Z Ziemi Świętej. 1914.
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Na końcu tomu trzeciego dwa dodatki: „Prawa wołoskie w Polsce” oraz „Obwód oczakowski od 1790
do 1840”. Przetarcia i naddarcia płótna oprawy, ubytki szyldzików, na kartach charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

836. Meyera Uniwersum czyli opisanie najgodniejszych widzenia i uwagi przedmiotów
natury i sztuki po całej ziemi. Z rycinami na stali. T. 1-2 (w 1 wol.). Hildburghausen
i New-York w Instytucie Bibliograficznym. Warszawa 1834-1835. August Emmanuel Glücksberg, s. 104, tabl. ryc. 45 (staloryty, winno być 46); s. 58 (winno być
136), tabl. ryc. 23 (staloryty, winno być 48), 19 x 28 cm, opr. płsk z epoki ze złoc.
na grzbiecie.
450,Estr. III, 103. Album ilustrowany stalorytami z widokami oraz z opisami najpiękniejszych miejsc na
świecie. Wśród nich znalazła się Wenecja, Rzym, Marienbad, Koblencja, Oxford, Florencja, Delhi, Agra,
Ateny, Amsterdam, Konstantynopol, Edinburg, Korfu, Sintra, Kadyks, Malta, Moguncja. Joseph Meyer
(1796-1856), sławny niemiecki wydawca i leksykograf, założyciel Instytutu Bibliograficznego w Gotha,
który swój sukces edytorski w dużej mierze zawdzięcza wprowadzeniu nowych form sprzedaży opartych na subskrypcji i publikacjom zeszytowym. Jego „Meyer’s Uniwersum” liczył 17 woluminów i był
wydawany w latach 1833-1858. Polską wersję opublikował w Warszawie A. E. Glüksberg. W tomie
1 brak widoku Amsterdamu; w tomie 2 winno być s. 136 i 48 rycin. Otarcia oprawy, zabrudzenia,
zbrązowienia na rycinach i w tekście, na karcie tyt. wpis własnościowy. Rzadkie.

837. Miś Wincenty. Z Ziemi Świętej. Wspomnienia i wrażenia. Z 8miu ilustracyami
i planem Jerozolimy. Poznań 1914. Nakładem i czcionkami drukarni i księgarni
Św. Wojciecha, s. [4], 260, tabl. ilustr. 8, plan 1, 21 cm, opr. wyd. pł. zielone ze
złoc., tłocz. i naklejoną ilustr. na licu, brzegi kart marm.
90,Interesująca relacja z drugiej pielgrzymki polskiej do Ziemi Świętej, zorganizowanej przez Ojców Reformatów w 1909 r., spisana przez Wincentego Misia (1865-1937), teologa, katechetę szkół powszechnych
w Stanisławowie. Na tablicach najważniejsze zabytki oraz plan Jerozolimy. Oprawa wydawnicza:
płótno zielone z tłoczeniami i złoceniami, na lico naklejona ilustracja przedstawiająca widok Jerozolimy
od strony zachodniej. Niewielkie otarcia oprawy, nieaktualna pieczątka własnościowa, na części kart
nieznaczne zaplamienia, poza tym stan dobry.

838. Odessa. Album fotografii. Dresden u. Berlin [1898-1902]. Strengel & Co., tabl. 19
(fotografie), 17,0 x 11,5 cm, opr. wyd., czerwone pł. z tłocz. i złoc.
180,Zawiera 19 widoków Odessy, w tym portu, miasta od strony morza, budynków użyteczności publicznej
(biblioteka, dworzec, poczta, sąd, teatr i zarząd miasta), pomników, świątyń (cerkwie i kościół katolicki),
bulwarów i ulic. Fotografie o wym. 14 x 10 cm naklejone na oryg. kartony wyd. połączone w harmonijkę
płótnem, z opisem w jęz. ros. i niem. na zdjęciach oraz po franc. na kartonach. Na przednim licu
opr. tłocz. złoc. tytuł z bogatą ornamentyką o motywach roślinnych. Gdzieniegdzie zbrązowienia na
krawędziach kartonu; lu ne składki z powodu przerwania połączenia pł. Stan fotografii bardzo dobry.

839. Potocki Jan. Podróż do Turcyi i Egiptu. Z wiadomością o życiu i pismach Autora
przez Żegotę Paulego. Przedmowa Przecław Smolik. Kraków 1924. Nakład Towarzystwa Miłośników Książki, s. VIII, 102, 19,5 cm, opr. współcz., szeroki płsk
z bogatymi tłocz. i złoc., papier okładek i wyklejek marm., zach. przednia okł.
brosz.
350,Egzemplarz z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok). Wydano w nakładzie 300 numerowanych egzemplarzy na papierze bezdrzewnym (egz. nr 72). Bibliofilskie wydanie opisu podróży
do Turcji i Egiptu Jana hr. Potockiego (1761-1815), podróżnika, publicysty, historyka, literata, działacza
i pisarza politycznego, autora słynnej powieści „Rękopis znaleziony w Saragossie”, pioniera archeologii słowiańskiej. Pierwsze wydanie w języku polskim ukazało się w 1789 r., drugie, w opracowaniu
Żegoty Paulego, w Krakowie w 1849 r. Oprawa Marka Świdy: szeroki półskórek w kolorze czarnym,
na grzbiecie szyldzik ze złoconą tytulaturą, w górnej części lica odbity złotem herb Pilawa Potockich,
papier okładek i wyklejek marmurkowany – barwiony ręcznie, zachowana przednia okładka broszurowa.
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839. J. Potocki. Podróż do Turcji i Egiptu. 1924.

841. Kraj bohaterów Jacka Londona. 1929.

Niewielkie zabrudzenia i ubytki okł. brosz. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. Lit.: Bibliografia
wydawnictw TMK w Krakowie, poz. 20.

840. Sieroszewski Wacław. Korea (Klucz Dalekiego Wschodu). Z 28 rysunkami
i mapą. Warszawa 1905. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 423, [1], X, [2], tabl.
ilustr. 28, mapa 1 (rozkł.), 18 cm, opr. z epoki ppł., brzegi kart marm.
150,Wydanie 1. Monografia Korei autorstwa Wacława Sieroszewskiego (1858-1945), pisarza, podróżnika,
działacza niepodległościowego, zesłańca syberyjskiego. Zawiera informacje na temat historii, geografii,
ludności, wierzeń, etnografii, obrządków pogrzebowych, przemysłu, handlu, myślistwa. Ostatni rozdział
poświęcony Seulowi. Na końcu rozkładana mapa Półwyspu Koreańskiego. Przetarcia płótna oprawy,
mapa naddarta, na kartach miejscami zabrudzenia, podpis własnościowy, poza tym stan dobry.

841. Sobotka Henryk Andrzej. Kraj bohaterów Jacka Londona. Stany Zjednoczone
Północnej Ameryki w prawdziwem świetle. Lwów 1929. S.A. Książnica-Atlas,
s. 494, tabl. ilustr. 3 (kolor), ilustracji w tekście 226, map 2, 24,5 cm, oryg. opr.
wyd., ppł.
120,Relacja z podróży odbytej w latach dwudziestych po Stanach Zjednoczonych, wzbogacona szerokim
komentarzem krajoznawczym i etnograficznym. Opr.: zielone ppł., na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura,
na licu ilustr. Blok poluzowany, zażółcenia krawędzi, poza tym stan dobry.

842. Szyszłło Witold. Małe Antylle i Jamajka. Warszawa 1911. Księgarnia i Skład Nut
Stanisława Sadowskiego (Nowości Literackie, t. 51), s. [4], 252, k. [1]: portr., oraz:
Romer Eugeniusz. Japonia i Japończycy Japonja. Kilka wrażeń i rozmyślań z podróży na Daleki Wschód. Warszawa 1911. Gebethner i Wolﬀ (Odb. z „Ziemi”), s. 72,
współopr., opr. współcz. imit. pł., 19 cm, przednie okł. obu brosz. zach.
80,-
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844. T. Tripplin. Podróż po Europie. 1852.

Egzemplarz Henryka ks. Korybut-Woronieckiego (1886-1948), ziemianina z Lubelszczyzny (ekslibris).
Opisy i relacje z podróży zamorskich autorstwa Witolda Szyszłło (1881-1963), podróżnika, geografa
i przyrodnika oraz Eugeniusza Romera (1871-1954), geografa i kartografa. Projekt kolor. okł. pierwszej
pozycji autorstwa M. Borucińskiego. Okładka pierwszej brosz. lekko przybrudzona, druga reperowana,
wewnątrz czysty egz. w dobrym stanie.

843. [Uniwersytet w Nancy]. L’Université de Nancy (1572-1934). Avant-Propos Louis
Bruntz. Préface Charles Adam. Nancy 1934. Édition du „Pays Lorrain”, s. XVI, 199,
tabl. ilustr. 6, oleatów 4, plan 1 (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 28 cm, luksusowa
opr. wyd., skóra, ze złoc., futerał ochronny.
450,Egzemplarz z księgozbioru Stanisława Lorentza (ekslibris). Pięknie wydana, bogato ilustrowana
historia uniwersytetu w Nancy od XVI wieku do 1934 r., ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych wydziałów i biblioteki. Efektowna oprawa wydawnicza wykonana w introligatorni Charles’a
Mullera w Nancy (sygnowana złotym tłokiem): marokin wiśniowy ze złoceniami na grzbiecie i licu,
górny brzeg kart złocony, papier wyklejek i kart ochronnych marmurkowany, zachowana przednia
okładka broszurowa, futerał ochronny. St. Lorentz (1899-1991), wybitny historyk sztuki, wieloletni
dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, wielce zasłużony dla ratowania dóbr kultury polskiej
podczas okupacji niemieckiej i odzyskiwania ich po wojnie. Grzbiet oprawy nieco wyblakły, poza tym
stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.

844. Tripplin Teodor. Wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portugalii,
Hiszpanii i Państwie marokańskim. Tom VII (Hiszpania). Warszawa 1852. W Drukarni Gazety Codziennej, s. 206, 21,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie,
brzegi kart prószone.
450,Egzemplarz z księgozbioru hr. Potockich (w zwierciadle lica tłoczony na ślepo superekslibris
z herbem Pilawa i dewizą rodową „Scutum opponebat scutis”). Relacja z podróży po Skandynawii,
Anglii i Półwyspie Iberyjskim spisana przez Teodora Tripplina (1812-1881), lekarza, podróżnika, pisarza, jednego z prekursorów polskiej literatury fantastycznonaukowej. Oferowany tom VII obejmuje
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845. M. Wied-Neuwied. Amazonia. 1822.

846. Włochy. Album fotografii. 1900.
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w całości opis wyprawy do Hiszpanii. Nieaktualne pieczątki i zapiski własnościowe, stan dobry. Ładny
egzemplarz.

– Podróż do Amazonii –
845. Wied-Neuwied Maximilian. Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817.
Mit zwei und zwanzig Kupfern, neunzehn Vignetten und drei Karten. 2 woluminy.
Frankfurt a. M. (Frankfurt nad Menem) 1820-1821, Gedruckt und verlegt bei
Heinrich Ludwig Brönner, s. XXIV, [2], 380, [5], tabl. ryc. 11 (miedzioryty); XVI,
[2], 345, [1], tabl. ryc. 8 (miedzioryty), 31,5 cm, opr. tekt. z epoki;
Wied-Neuwied Maximilien. Voyage au Brésil, dans les années 1815, 1816 et
1817, par... Traduit de l’allemand par J.-B.B. Eyriès. Atlas. Paris (Paryż) 1822,
chez Arthus Bertrand, karta tyt., k. [1 – spis rycin], tabl. ryc. 30 (miedzioryty,
w tym 5 kolor.), folio, opr. z epoki płsk ze złoc. i szyldzikami.
8000,Dwa tomy tekstu (język niemiecki) oraz atlas rycin (wersja francuska). Praca księcia Maksymiliana
Wied-Neuwied (1782-1867), niemieckiego podróżnika i przyrodnika, poświęcona fl orze, faunie oraz
rdzennej ludności Brazylii. Książę, po służbie w wojsku pruskim w okresie napoleońskim, poświęcił
się studiom przyrodniczym i geograficznym, m.in. korespondując z Aleksandrem von Humboldtem.
W latach 1815-1817 odbył podróż naukową do Brazylii, której plonem była rozprawa opublikowana
pierwotnie w języku niemieckim w latach 1820-1821. Autor opisał w niej po raz pierwszy wiele plemion
Amazonii, poza tym położył wielkie zasługi dla badań nad przyrodą tego kraju. Dwa tomu opracowania
(w języku niemieckim) oraz atlas zawierają widoki krajobrazów brazylijskich oraz wizerunki podróżników
i tubylców (wraz z wytworami ich rzemiosła, przedmiotami codziennego użytku, biżuterią, bronią). Brak
3 map w atlasie. Na karcie tyt. atlasu wpis własnościowy. Uszkodzenia opraw, wewnątrz zabrudzenia
(miejscami intensywniejsze), blok nieco poluzowany. Rzadkie.

846. Włochy. Zbiór 2000 artystycznych zdjęć włoskich widoków, typów ludowych oraz
włoskich skarbów sztuki. Pod redakcją Michała Rollego. Tom II. Lwów b.r. [ok.
1900], nakładem Księgarni H. Altenberga, s. 257-480, 31,0 x 41,5 cm, opr. wyd.
pł. ze zdobieniami, obcięcie kart barwione.
360,Tom drugi monumentalnego wydawnictwa ukazującego się pod redakcją Michała Rolle (1865-1932),
lwowskiego historyka, dziennikarza i pisarza. Publikowane w zeszytach od 1900 r., zawiera wysokiej
klasy zdjęcia zabytków włoskich, od starożytności po XIX w., typy ludzkie, pejzaże (wraz z opisami).
Na licu oprawy secesyjna kompozycja (sygnowana: „Hohenstein 99” – Adolf Hohenstein (1854-1928),
malarz niemiecki, uznawany za twórcę plakatu włoskiego, jeden z głównych artystów tworzących w tym
kraju w stylu secesji). Otarcia i zabrudzenia oprawy, stan dobry.

847. Zieliński Bolesław. Ostatni wigwam. Opowiadania o życiu i zwyczajach Indian
Ameryki Północnej na tle listów z podróży Geo. Catlina oraz urzędowych materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych A. P. za rok 1933.
Warszawa 1939. Główna Księgarnia Wojskowa, s. [4], 199, map 3, 24,5 cm, oryg.
opr. wyd., ppł.
150,Z odręczną dedykacją autora dat.: „8/9 1939”. Praca poświęcona Indianom Północnoamerykańskim,
opracowana na podstawie listów George’a Catlina (1796-1872), malarza, który przemierzał wielokrotnie
prerię Ameryki Północnej, malując i opisując życie rdzennych mieszkańców tych terenów. Opr. przygotowana w atelier Girs-Barcz: czerwone ppł., na licu ilustracja. Stan bardzo dobry.
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848. Chmielowski Janusz. Przewodnik po Tatrach. T. 2-4 (w 1 wol.). Lwów 1908-1910
oraz 1912. Nakład i własność Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego, s. X,
[2], 205, ilustr. w tekście 8; XIV, [2], 186, [2], ilustr. w tekście 17; [2], X, 74, ilustr.
w tekście 6, 15,5 cm, opr. pł. z tłocz.
180,Tomy 2 i 4 z wydania pierwszego, tom 3 z wydania drugiego (1912). Słynny przewodnik dla taterników, opracowany przez Janusza Chmielowskiego (1878-1968), jednego z najwybitniejszych taterników
polskich, współtwórcę pierwszej organizacji taterniczej. Pisano o nim, że został Królem Tatr po Tytusie
Chałubińskim. Oferowany „Przewodnik po Tatrach” stanowi najwybitniejsze osiągnięcie autora. „Był
to pierwszy w tatrzańskiej literaturze przewodnik dla taterników, a nie tylko dla zwykłych turystów [...]
przewodnik Chmielowskiego był pozycją przełomową w tatrzańskiej literaturze przewodnikowej i odegrał wielką rolę nie tylko w rozwoju taternictwa, ale również i w poznawaniu topografii Tatr,
w ustalaniu ich nazewnictwa i terminologii topograficznej. Podkreślić należy, że pierwsze przewodniki
taternickie w innych językach pojawiły się pó niej” (Wielka Encyklopedia Tatrzańska). Do kompletu
brak tomu pierwszego. Rzadkie.

849. Eljasz-Radzikowski Walery. Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic.
Z 68-ma illustracyami, planem Zakopanego i mapą Tatr. Wyd. szóste znacznie
zmienione i powiększone. Kraków 1900. Nakładem autora, s. XII, 395, XXXVIII,
ilustr. 68 (drzeworyty i fotografie), plan Zakopanego oraz przełomu Dunajca, 6 rozkł. panoram Tatr, 15,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc., brzegi kart
marm.
180,Ostatnie, najobszerniejsze wydanie słynnego, wielokrotnie wznawianego, przewodnika Walerego
Eljasza-Radzikowskiego (1840-1905), malarza, wybitnego działacza Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i popularyzatora Zakopanego i góralszczyzny (wyd. 1. 1870). Obejmuje obszar Tatr Polskich
i Słowackich oraz Pienin. Praca powstała przy dużym udziale syna autora – Stanisława Eljasza-Radzikowskiego, który dostarczył ojcu wiele nowych opisów szlaków tatrzańskich oraz dodał (pod własnym
imieniem) obszerny artykuł naukowy „O Tatrach w ogólności”. Okładka, karta tyt. oraz ilustracje wg
rysunków autora. Oprawa: czerwone płótno bogato tłoczone i złocone, z tytulaturą i przedstawieniem
kozła. Niewielkie przetarcia oprawy i przebarwienia papieru, marginalia ołówkiem, poza tym stan dobry.

850. Góry wołają. Wędrówka z obiektywem od Olzy po Czeremosz. Opracowanie
redakcyjne Adam K. Zieliński. Wstęp literacki: Rafał Malczewski. Projekt okładki:
Franciszek Seifert, obwoluta z obrazu prof. Wł. Jarockiego. Lwów [1939]. Księgarnia „Książka” Aleksander Mazzucato, s. XXXIV, [2], 191, [7], tabl. ilustr. 4 (kolor.),
liczne ilustr. w tekście, 28,5 cm, opr. wyd. pł. z niebieskimi tłocz., zach. barwna
obwoluta i pudełko ochronne.
180,-
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849. W. Eljasz-Radzikowski. Przewodnik. 1900.
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850. Góry wołają. Od Olzy po Czeremosz.1939.

Albumowe wydawnictwo przedstawiające piękno polskich gór (Beskidy Śląskie, Beskidy Wysokie
i Gorce, Podhale, Tatry, Pieniny i Beskid Sądecki, Bieszczady, Gorgany, Huculszczyzna, Czarnohora,
Góry Czywczyńskie i Hryniawskie). Wstęp literacki pióra Rafała Malczewskiego. Oprawa wydawnicza
projektu Franciszka Seiferta: płótno beżowe z niebieskimi tłoczeniami, zachowana barwna obwoluta
z fragmentem obrazu Władysława Jarockiego oraz pudełko ochronne. Obwoluta z naddarciami i podklejeniami na marginesach, pudełko ochronne z naddarciami, poza tym stan bardzo dobry. Ładny
egzemplarz.

851. Hołub-Pacewiczowa Zofia. Osadnictwo pasterskie i wędrówki w Tatrach i na
Podtatrzu. Z 11 mapami i 99 rycinami. Kraków 1931. Nakładem Polskiej Akademii
Umiejętności, s. XX, 508, tabl. ilustr. 33, map 11, ilustr. w tekście, 25,5 cm, oryg.
okł. brosz.
140,Egzemplarz ze zbioru Dzieduszyckich (pieczątka Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie).
Szczegółowa, klasyczna już monografia etnograficzna, opracowana przez Zofię Hołub-Pacewiczową
(1895-1979), wykładowczynię geografii i etnografii, członkinię Polskiego Towarzystwa Naukowego na
Obczy nie. Praca cenna ze względu na bogactwo zawartych materiałów ródłowych, ilustracyjnych
oraz liczne szkice architektoniczne i plany bacówek. Egzemplarz nieprzycięty i częściowo nierozcięty,
zabrudzenia okładek, stan dobry.

852. Janota Eugeniusz. Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczy nie.
Cieszyn 1859. Nakł. Redakcji Gwiazdki Cieszyńskiej, s. X, XXX, [6], 105, err.,
20 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.
240,Zarys geografii i historii Ziemi Żywieckiej autorstwa E. Janoty (1823-1879), przyrodnika, taternika,
badacza folkloru góralskiego, współzałożyciela Towarzystwa Tatrzańskiego, autora „Przewodnika w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin”. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Otarcia opr. (złoc. na
grzbiecie zach.), okładka zabrudzona, wewnątrz zbrązowienia, poza tym stan dobry.
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852. E. Janota. O Żywiecczy nie. 1859.

853. E. Kováts. Sposób zakopiański. 1899.

853. Kováts Edgar. Sposób zakopiański / Manière de Zakopane / Die Art Zakopane.
Wien (Wiedeń) b.r. [1899]. Verlag von Anton Schroll & Co, s. [8], tabl. ilustr. 24,
40 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i tłocz.
450,Tytuł i tekst równolegle w języku polskim, francuskim i niemieckim. Praca opublikowana przez Edgara
Kovátsa (1849-1912), architekta, malarza, dyrektora Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem
i twórcy tzw. sposobu zakopiańskiego, będącego swoistą alternatywą dla rozwijanego przez Stanisława Witkiewicza stylu zakopiańskiego. W 1900 r. Kováts zaprojektował na Wystawie Powszechnej
w Paryżu pawilon w oparciu o własne formy zakopiańskie, za co otrzymał złoty medal. Publikacja
„Sposobu” wywołała ostrą polemikę w prasie lwowskiej i krakowskiej na przełomie wieków. Tablice
przedstawiają wzory snycerstwa, naczynia, sztućce, rze by, meble, motywy dekoracyjne i architektoniczne. Oprawa wyd.: płótno ciemnozielone, na licu i wzdłuż grzbietu złocona tytulatura. Drobne
otarcia i zarysowania oprawy, poza tym stan dobry.

854. Malczewski Rafał. Tatry i Podhale. Poznań b.r. Wydawnictwo Polskie R. Wegner,
s. 206, [10], 2 mapki, liczne ilustr. w tekście, 21 cm, opr. wyd. pł. beżowe z ilustr.
na licu i bogatymi zdobieniami na grzbiecie, obwoluta.
150,Z serii „Cuda Polski”. Bogato ilustrowany opis historii, przyrody, topografii i eksploracji Tatr i Podhala,
autorstwa Rafała Malczewskiego (1892-1965), malarza, pisarza i taternika, wielkiego popularyzatora
Tatr. Seria „Cuda Polski” opracowana przez wybitnych autorów, w starannej szacie graficznej, z wielką
ilością znakomitych ilustracji uchodzi za najbardziej lubianą serię książek krajoznawczych dwudziestolecia międzywojennego. Opr. pł. z tłoczeniami projektu E. Czerpera, obwoluta kolorowa wg obrazu
autora książki. Niewielkie przetarcia obwoluty, poza tym stan bardzo dobry.

855. Matlakowski Władysław. Zdobienia i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarys
życia ludowego. Warszawa 1901. Z zapomogi Kasy im. Mianowskiego. Skł. gł.
Księg. E. Wendego i S-ki, s. [12], XCI, [3], 176, [2], tabl. ilustr. 65 (z opisem;
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855. Wł. Matlakowski. Sztuka Tatr i Podhala. 1901.
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856. Wycieczka do Morskiego Oka. 1830.

w tym 2 barwne), [3], ilustr. w tekście 158, 30 cm, opr. z epoki ppł. z naklejonymi
oryg. okł. brosz.
360,Wydanie 1. Prekursorskie dzieło poświęcone ludowej sztuce użytkowej Tatr i Podhala, a także
kulturze i życiu codziennemu górali. Obejmuje detale architektoniczne, meble, narzędzia, noże, łyżki,
naczynia, okucia, formy do oscypków, spinki i biżuterię, pasy skórzane, elementy strojów, pojazdy, instrumenty muzyczne i in. Przedstawiono także wnętrza chat góralskich wraz z ich wyposażeniem. Praca
zawiera obszerny życiorys autora (jedynie w tym wydaniu), W. Matlakowskiego (1850-1895), lekarza
i etnografa, miłośnika Podhala, należącego do grona najwybitniejszych postaci naukowo-artystycznego
środowiska Zakopanego. Mimo ciężkiej choroby, udało się autorowi ukończyć dzieło, wraz z całą ogromną częścią ilustracyjną. Ozdobna okładka broszurowa z wizerunkiem Sabały. Nieaktualne pieczątki
własnościowe. Zabrudzenia i przetarcia oprawy, miejscami niewielkie przebarwienia papieru, stan dobry.

856. [Morskie Oko]. Grabowski Ambroży. Kraków i jego okolice. Wydanie drugie.
Kraków 1830. Nakład i druk Józefa Czecha, s. [4], 432, [2], tabl. ryc. 4 (litografie,
w tym 1 rozkł.), tabl. ryc. 9 (miedzioryty, w tym 7 rozkł., 6 ręcznie kolor.), winietki,
finaliki (drzeworyty), 18,5 cm, opr. z epoki płsk z tłocz. i złoc.
1200,Drugie wydanie klasycznego przewodnika po Krakowie, opracowanego przez Ambrożego Grabowskiego (1782-1868), wybitnego księgarza, bibliofila, historyka i kolekcjonera. Przewodnik zawiera
szczegółową historię miasta, jego zabytków i okolic. Tylko w tym wydaniu znajduje się najstarszy
opis pięciodniowej wycieczki nad Morskie Oko i Czarny Staw, odbytej w lipcu 1824 r. Dzieło
ozdobione scenami związanymi z wkroczeniem do Krakowa w 1809 r. wojsk napoleońskich, widokami
zabytków, okolicznych miejscowości (m.in. rozkładany widok żup wielickich, rozkładany widok Krakowa od zachodu) oraz 6 kolorowanymi ręcznie miedziorytami (z 12 postaciami), przedstawiającymi
stroje mieszkańców okolic Krakowa. Przetarcia oprawy, wpisy i pieczątka własnościowe, niewielkie
zabrudzenia kart i zaplamienia w tekście, poza tym stan dobry. Rzadkie.

857. [Morskie Oko]. Retinger Józef. Spór o Morskie Oko. Kraków 1893. Nakładem
autora, s. 69, [1], 19 cm, oryg. okł. brosz.
100,-
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857. J. Retinger. Spór o Morskie Oko. 1893.

858. S. Wróblewski. Spór o Morskie Oko. 1902.

Osobne odbicie z „Czasu”. Odsłona sięgającego XVI w. sporu między Węgrami a Polską o Morskie Oko. Rzeczowa odpowied krakowskiego adwokata Józefa Retingera, działającego z polecenia
właściciela dóbr zakopiańskich Władysława Zamoyskiego, na krzywdzące i nieprawdziwe stwierdzenia zamieszczone na łamach czasopisma „Pester Lloyd”. Spór zakończył się ostatecznie w 1902 r.
wyrokiem międzynarodowego sądu rozjemczego, który przyznał stronie polskiej prawie całe sporne
tereny, obejmujące m.in. Morskie Oko i Dolinę Rybiego Potoku. Pieczątka Towarzystwa Tatrzańskiego
w Krakowie. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Zażółcenia, stan bardzo dobry.

858. [Morskie Oko]. Wróblewski Stanisław. Spór Galicyi i Węgier o Morskie Oko.
Kraków 1902. Nakładem Towarzystwa Tatrzańskiego, s. 22, 18 cm, oryg. okł.
brosz.
100,Broszura przybliżająca przedmiot i przebieg sporu o przynależność terytorialną Morskiego Oka, zawierająca wykaz argumentów za przyznaniem terenów stronie galicyjskiej. Napisana i wydana przed
rozstrzygnięciem w 1902 r. sporu przez komisję międzynarodową. Pieczątki własnościowe. Zażółcenia,
zabrudzenia i drobne zagniecenia, poza tym stan dobry.

859. Orłowicz Mieczysław. Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu,
Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Z mapą Galicyi i Tatr, planem Lwowa, Krakowa
i 262 ilustracyami. Wydał Karol Kwieciński. Lwów 1919. Skł. Gł. „Książnica Polska”,
s. 510, [34 – głównie lwowskie inseraty reklamowe], 2 plany i 2 mapy, 262 ilustr.,
17 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.
150,Uzupełniona druga edycja przewodnika po Galicji, wydana tuż po zakończeniu I wojny światowej.
Praca autorstwa Mieczysława Orłowicza (1881-1959), wybitnego działacza turystyki i krajoznawstwa,
autora niezliczonej ilości znakomitych przewodników po Polsce. W książce m.in. opisy Krakowa i okolic,
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861. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. 1877.
Nowego Sącza i Szczawnicy, Beskidów Zach., Śląska Cieszyńskiego, Podhala, Pienin i Tatr. Obszerne
opisy historyczne uzupełniono propozycjami tras wycieczkowych. Reperowana oprawa z zachowaniem
oryginalnego płótna. Minimalne zabrudzenia i przetarcia opr. Miejscami zażółcenia papieru. Stan dobry.

860. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Ozdobiony licznemi drzeworytami. Rok
1876-1877. Wydawnictw Towarzystwa Tom 1-2. Kraków 1876-1877. W Drukarni
Władysława L. Anczyca i Spółki, s. [4], 52, 5-111, [3], drzeworyty w tekście;
s. 122, 26 cm, opr. współcz., pperg.
180,Dwa pierwsze tomy organu Towarzystwa Tatrzańskiego. Pamiętnik ukazywał się w latach 1876-1920.
W tomie 1. m.in.: Statut Towarzystwa Tatrzańskiego, sprawozdanie z działalności od sierpnia 1873
do maja 1876; M. Nowicki, Rze ba Tatr; J. Stolarczyk, Wycieczka na szczyt Gierlachu. W tomie
drugim oprócz części sprawozdawczej m.in.: J. Dziędzielewicz, Wycieczki po Wschodnich Karpatach;
W. Eljasz, Krzyżne, L. Świerz, Wycieczka na Wysoką. Opr.: pperg. naturalny, na licach pap. zdobiony. Nota i pieczątki. Liczne podkreślenia i marginalia długopisem. W t. 2 brak rozkładanej panoramy.
Stan dobry.

861. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok 1877. Tom 2. Kraków 1877. Druk
Wł. L. Anczyca i Spółki, s. [2], 122, panorama 1 (litografia kolor., rozkł.), 26 cm,
opr. XX w., skóra.
400,Tom drugi organu Towarzystwa Tatrzańskiego. Podzielony na dwie części, z których pierwszą stanowi
sprawozdanie z działalności towarzystwa za okres od maja 1876 do maja 1877 r. W drugiej części
m.in.: J. Dziędzielewicz, Wycieczki po Wschodnich Karpatach; S. Witwicki, Zwyczaje, przesądy i zabobony Hucułów, W. Eljasz, Krzyżne (dołączona panorama z widokiem z przełęczy), L. Świerz,
Wycieczka na Wysoką. Opr.: brązowa skóra, na wyklejkach pap. zdobiony. Egzemplarz z biblioteki
gimnazjum w Kocmanie (pieczątki). Podklejony drobny ubytek k. tyt., drobne zagniecenia panoramy,
zażółcenia, poza tym stan dobry.

862. Pawlikowski Jan Gwalbert Henryk. Bajda o Niemrawcu. Z drzeworytami
Władysława Skoczylasa (Biblioteki Medyckiej opus 5). Medyka 1928. Nakładem
„Biblioteki Medyckiej”, s. 149, ryc. w tekście 5 (drzeworyty), winietka, finalik
(drzeworyty), 25,5 cm, opr. płsk, tłocz. i złoc.
600,Wydanie 1. Jedno z najważniejszych dzieł w dorobku Jana Gwalberta Henryka Pawlikowskiego (18911962), literata, taternika, męża Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. „Książka ta, całkowicie swoista
zarówno w realistycznym, jak i legendarnym zobrazowaniu ludu podhalańskiego i przyrody tatrzańskiej,
została przyjęta entuzjastycznie przez licznych recenzentów i uznana za jedną z czołowych pozycji
w całym piśmiennictwie tatrzańsko-podhalańskim. Przyniosła też autorowi w r. 1931 członkostwo honorowe Związku Górali w Zakopanem” (PSB, t. XXV, s. 445). Książka ozdobiona pięcioma całostronicowymi drzeworytami, winietką i finalikiem Władysława Skoczylasa (1883-1934). Oprawa
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864. W. Pol. Opisanie Tatr. 1877.

866. Tatry Wysokie. Fotografie. 1898-1902.

warszawskiego introligatora Marka Świdy (sygnowana nalepką): płsk z szyldzikiem, z tłocz. i złoc.
tytułem. Ładny egzemplarz.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, poz. 504.

863. Pieniążek Józef. Podhale w obrazach. Album barwny. Lwów 1937. Wyd. „Podhale
w obrazach”. Folio, s. 28, [4], tabl. ilustr. 35 (winno być 40, światłodruki barwne), 42 cm, teka płótno brązowe z tłocz. i złoc. i wklejonym oryg. drzeworytem
J. Pieniążka.
900,Wydano w nakładzie 150 egzemplarzy numerowanych i podpisanych przez autora. Oferowany egzemplarz nienumerowany i bez podpisu. Jeden z najpiękniejszych albumów o ludziach, krajobrazach
i zabytkach Podhala, Spisza, Orawy i Sądecczyzny. Dzieło powstało z inspiracji Leona Wyczółkowskiego i jemu jest dedykowane. Zawiera 40 plansz (plansz 35, pięć plansz dublujących się) światłodruków barwnych wg akwarel Józefa Pieniążka, ukazujących typy górali w strojach regionalnych,
pejzaże podhalańskie, najpiękniejsze kościoły drewniane, kapliczki, świątki oraz wnętrza chałup góralskich. Na wstępie zamieszczono artykuły: Tadeusza Szydłowskiego, Przeszłość artystyczna Podhala; Tadeusza Seweryna, Stroje górali polskich; oraz Jana Wiktora, Na odkrywczej drodze – opis
wieloletnich wędrówek artystycznych J. Pieniążka po górach. Autorem plansz jest Józef Pieniążek
(1888-1953), grafik, malarz i pedagog, uczeń J. Pankiewicza i L. Wyczółkowskiego w krakowskiej
ASP, autor m.in. „Teki Sandomierskiej” i „Teki Krzemienieckiej”. Teka zawiera również spis tablic. Brak
5 plansz. Stan większości plansz dobry, drobne uszkodzenia części tekstowej, teka płócienna przetarta
i z zabrudzeniami.

864. Pol Wincenty. Dzieła wierszem i prozą. Pierwsze wydanie zbiorowe. T. 3-5, 8 (4 wol.).
Lwów 1875-1877. Nakładem F. H. Richtera, s. [3], 185, 173, 151; [3], 507, [1]; [3],
367, 60, [4]; [3], XXXII, 430, [1], 22 cm, jednolite opr. z epoki, pł.
450,Cztery tomy z pierwszego zbiorowego wydania dzieł Wincentego Pola (1807-1872), poety, geografa,
etnografa i podróżnika, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oferowane tomy zawierają oprócz dzieł
literackich prace geograficzne: Północny wschód Europy, Obrazy z życia i natury (prace dotyczące
m.in. Tatr, Beskidów, Huculszczyzny, Dniestru i położonych nad nim krain, puszcz mazowieckich
i jezior mazurskich); życiorys autora. Opr.: bordowe pł., z bogatymi tłocz. i złoc., na przednich licach
medalion z popiersiem W. Pola, brzegi k. marm. Nalepki Księgarni Adolfa Kowalskiego w Warszawie.
Drobne otarcia i odbarwienia pł. opraw, poza tym stan dobry.
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867. St. Witkiewicz. Na przełęczy. 1891.

868. T. Zwoliński. Zakopane. 1931.

865. Tarnowicz Julian. Wierchami łemkiwskogo Beskidu. Mandriwnickij prowidnik po
emkiwszczini. Lwiw 1938. Nakł. Ukrainskogo Turisticzno-Krajeznawczogo T-wa
„Płaj”, s. 62, [1], fot., mapa złoż., 17 cm, oryg. okł. brosz.
100,Popularny ukraiński przewodnik wędrowca po Łemkowszczyźnie, od Szczawnicy poprzez Jasło,
Krosno do Leska. Zawiera wiadomości ogólne i szczegółowe, dotyczące poszczególnych miejscowości.
Stan bardzo dobry. Rzadkie.

866. [Tatry Wysokie – album fotografii]. Kozponti Karpatok. Central-Karpathen. Dresden u. Berlin [1898-1902]. Strengel & Co., tabl. 14 (fotografie), 17,5 x 11,5 cm,
opr. czerwone pł. wyd. z tłocz. i złoc.
180,Zawiera 14 widoków Tatr Wysokich, m.in. Chata pod Popradzkim Stawem; omnica; Morskie Oko i Rysy;
Nowy Smokowiec; Smokowiec z Gerlachem, omnica i Sławkowskim Szczytem; Rybi Staw i Rysy;
Szczyrbskie Jezioro; Śląski Dom; Wielki Staw i Granaty i Wodospady Zimnej Wody. Fotografie o wym.
14,5 x 10,0 cm naklejone na oryg. kartony wyd. z opisem w języku węgierskim i niemieckim, album
w formie harmonijki. Pieczęć własnościowa: „B.M. Trzaskacz”. Na przedniej okł. tytuł z bogatą dekoracją. Drobne otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

867. Witkiewicz Stanisław. Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr. Ozdobione
135 drzeworytami w tekście. Warszawa 1891. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4],
254, tabl. ilustr. 1 (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 27,5 cm, opr. wyd. pł. czerwone
z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licu, brzegi kart złoc., zach. oryg. okł. brosz. 600,Wydanie 1. Jedna z najpiękniejszych książek tatrzańskich, nazywana Ewangelią Tatr, autorstwa Stanisława Witkiewicza, jednego z pierwszych propagatorów Tatr, Podhala i góralszczyzny oraz twórcy
stylu zakopiańskiego. Bogato ilustrowana drzeworytami według rysunków autora, opowieść poetycka stanowiąca hymn na cześć Tatr. Drzeworyty wykonali E. Gorazdowski, W. Klein, M. Różański
i in. Książka jest „głównym dziełem tatrzańskim Witkiewicza i zarazem jednym z utworów czołowych
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w całym piśmiennictwie tatrzańskim. Dzieło to daje opis literacki Zakopanego, Tatr i legendowych
postaci (Chałubiński, Sabała, Stolarczyk) oraz kultury góralskiej w powiązaniu z rolą tego rejonu
w społecznym i kulturalnym życiu polskim” (Wielka Encyklopedia Tatrzańska). Oprawa J. Pugeta
(sygnowana ślepym tłokiem na tylnej okł.: „J. Puget. Introligator w Warszawie”). Przebarwienia i niewielkie ubytki płótna oprawy, niewielkie przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 844.

868. Zwoliński Tadeusz. Zakopane. Höhenkurort mit Jahresbetrieb: Zentrum der
Touristik und Wintersportplatz in der polnischen Tatra. Zakopane 1931. Verlag
der Kurverwaltung, s. 62, ilustr., plan, 22 cm, oryg. okł. brosz.
50,Popularny przewodnik propagujący turystyczne uroki Zakopanego jako górskiego kurortu oraz centrum
turystyki i sportów zimowych. Wydany przez Zarząd Tymczasowej Komisji Uzdrowiskowej w Zakopanem w nakł. 50 000 egz. w językach pol., ang., franc. i niem. Okładkę projektował Ludwik Gottlieb
(1879-1934). Grzbiet podklejony pł., zbrązowienia. Egz. przycięty, stan dobry.

869. Zwoliński Tadeusz. Tatry. Mapa turystyczna. Lwów (1936). Książnica-Atlas. Skł.
Gł. w Księgarni L. Zwolińskiego w Zakopanem. Mapa 57,0 x 107,5 cm (kolorowa,
rozkładana), po złoż. 19,5 x 21,5 cm.
160,Skala 1:50.000. Barwna mapa całych Tatr z zaznaczeniem szlaków turystycznych i narciarskich,
schronisk, leśniczówek, gospód, szałasów, kapliczek, krzyży etc. Po obu stronach mapy w górnych
częściach objaśnienia znaków i skrótów dotyczące Tatr Zachodnich i części wschodniej mapy z Tatrami Wysokimi. Objaśnienia 113 punktów na mapie odnoszących się m.in. do grot, przełęczy, turni,
wodospadów itp. Naklejona na płótno w 15 składkach. Ślady używania, stan dobry.
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870. Alma Mater Vilnensis. Czasopismo Akademickie. Zeszyt 9. Wilno 1930. Wydawnictwo Zrzeszenia Kół Naukowych Uniwersytetu Stefana Batorego. Polska
Drukarnia Nakładowa „Lux”, s. 93, [13], liczne ilustr. w tekście, 31 cm, oryg. okł.
brosz.
150,Zeszyt czasopisma kół naukowych Uniwersytetu Wileńskiego. Zawiera m.in. Władysław Mickiewicz,
„Myśli Adama Mickiewicza”; M. Burbianka, „Geneza urzędu wójtowskiego w Wilnie”; S. Szeligowski,
„Rys dziejów obserwatorium wileńskiego”; J. Wierzbicka, „O motywie Smoka-bazyliszka”. Zagniecenia
krawędzi, poza tym stan dobry.

871. Bagiński Wojciech. Rękopism dominikanina prowincyi litewskiej. (1747-1784).
Wydany przez Eustachego Tyszkiewicza. Wilno 1854. Nakładem i drukiem Józefa
Zawadzkiego, s. 166, [1], 22,5 cm, opr. współcz., pł. imitacja skóry.
240,Z księgozbioru Stanisława Lorentza (ekslibris). Zapiski historyczne, przybierające miejscami formę
sylwy, sporządzone przez dominikanina Wojciecha Bagińskiego (1726-1784). Stanisław Lorentz (18991991), historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w latach 1935-1982. Stan dobry.

872. [Beskidy Wschodnie – Gorgany]. Panorama z okien wagonu na szlaku kolejowym Delatyn-Worochta oraz krótki przewodnik po Dolinie Prutu. Stanisławów
1934. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych (St. Chowaniec, Druk. i Litografia
w Stanisławowie), s. 14, tabl. 10,5 x 88 cm (panorama kolor. rozkładana harmonijkowo), ilustr., 11,5 x 11,5 cm, oryg. okł. brosz. wyd.
150,Przewodnik turystyczny po huculskiej dolinie Prutu w Beskidach Wschodnich zawierający podstawowe
informacje turystyczne i opisy szlaków turystycznych (m.in. Jaremcze, Mikuliczyn, Tatarów i Worochta).
Barwna panorama gór z zaznaczeniem obiektów i tras. Na okł. sylwetka Hucuła z fajką na tle gór
i tyt.: „Z okien wagonu Delatyn-Worochta”. Niewielkie zagięcia okł., drobne uszkodzenie grzbietu,
poza tym stan dobry.
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874. I. Chodyniecki. Lwów. 1829.
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875. I. Chod ko. Podania litewskie. 1854.

873. Bukowski Kazimierz. Lwów w pieśni poetów lwowskich. Antologia I/XI 1918 – I/V
1919. Lwów 1919. Nakładem „Placówki”, s. 64, 16,5 cm, oryg. okł. brosz. 50,Antologia lwowskiej poezji patriotycznej z okresu walk o niepodległość z Ukraińcami. Zawiera utwory
m.in.: Jana Kasprowicza, Józefa Jedlicza, Kornela Makuszyńskiego, Artura Schrödera, Maryli Wolskiej.
Okładka otarta i zaplamiona, wewnątrz stan dobry.

874. Chodyniecki Ignacy. Historia stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta
Lwowa. Lwów 1829. Nakładem Karola Bogusław Pfaﬀa, s. XV, [1], 466, 20 cm,
opr. płsk z tłocz. i złoc.
460,Wydanie 1. Pierwsza obszerna monografia Lwowa, uzupełniona szczegółowym opisem miasta. Ignacy Chodyniecki (1786-1847), karmelita, sekretarz prowincji, był jednym z wcześniejszych kronikarzy
miasta Lwowa. Zawiera m.in. rozdziały: Krótka wiadomość o Rusi Czerwonej i książętach halickich;
Dzieje Lwowa od jego założenia aż do odstąpienia Galicji Najjaśniejszemu Domowi Austriackiemu;
Lwów uważany we względzie religijnym i naukowym; Opis szczegółowy miasta Lwowa. Ze zbiorów
Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie (pieczęć tuszowa). Oprawa płsk, kombinowana (przerabiana
z innej). Przetarcia oprawy, ślad zalania, wpisy i pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

875. Chodźko Ignacy. Żegota z Milanowa Milanowski (Podania litewskie. Serya druga). Wilno 1854. Nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, s. 280, 18 cm, opr. z epoki,
płsk.
280,Powieść Ignacego Chod ki (1794-1861), pisarza i gawędziarza, który osadzał swoje utwory przede
wszystkim w scenerii litewskiej. Jak informuje autor w przypisie, pomysł i akcja utworu została oparta
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877. J. Czernecki. Potoccy. 1939.

878. Granica polsko-litewska. 1928.

na historii rodzinnej, którą Chod ce opowiedział „pan Milanowski z Linkowa, były Deputat Dworzaństwa
Gubernii Wileńskiej.” Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc., na licach pł. Zachowana oryg.
okł. brosz. Nieaktualne XIX-wieczne noty własnościowe. Otarcia opr., przebarwienia i zabrudzenia,
poza tym stan dobry.

876. Czernecki Józef. Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia. Lwów 1905. Tow. Nauczycieli
Szkół Wyższych, s. [4], 109, [2], ilustr. w tekście, 24,5 cm, opr. wyd. brosz. z ilustr.
na licu.
60,Monografia Brzeżan, miasta leżącego niedaleko Tarnopola, z historią jego zabytków i opisem pomników rodu Sieniawskich, dziś kompletnie zdewastowanych. Praca zawiera również opis okolic miasta,
m.in. przedmieścia Adamówka, niegdyś osady tatarskiej, pałacu w Raju, monasteru Bazylianów w Krasnopuszczy. Książkę wydano z okazji setnej rocznicy założenia gimnazjum brzeżańskiego – na końcu
obszerna lista absolwentów. J. Czernecki (1847-1929), nauczyciel w Brzeżanach, honorowy członek
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Egzemplarz nieobcięty i częściowo nierozcięty. Okładki
lekko przebarwione, poza tym stan dobry.

877. Czernecki Jan. Mały król na Rusi i jego stolica Krystynopol. Z pamiętnika klasztornego 1766-1787 i z innych ródeł zebrał i zestawił… Kraków 1939. Księgarnia
J. Czerneckiego, s. 501, liczne ilustr. w tekście, 25 cm, opr. wyd. pł. z bogatymi
złoc. na licu i grzbiecie., zach. oryg. okł. wyd.
240,Dzieje hetmana Feliksa Kazimierza Potockiego, założyciela w 1692 r. miasta Krystynopol (dzisiejszy
Czerwonogród na Ukrainie), Franciszka Salezego Potockiego (Mały Król na Rusi) oraz jego syna,
przyszłego targowiczanina, Stanisława Szczęsnego Potockiego. Opisano również dzieje Gertrudy Komorowskiej, żony St. Potockiego, której porwanie i śmierć posłużyły Antoniemu Malczewskiemu za
kanwę historyczną poematu „Maria”. Wydanie ozdobne, na papierze kredowym z bogatym materiałem
ilustracyjnym, obejmującym 60 portretów, 37 autografów, planów i winiet oraz 61 zdjęć. Efektowna
oprawa wydawnicza w beżowe płótno ze złoceniami na licu i grzbiecie. Niewielkie przetarcia oprawy,
stan dobry.
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878. Gorzuchowski Stanisław. Granica polsko-litewska w terenie. Warszawa 1928.
[b.w.] (Częściowa odb. z czas. „Prace Instytutu Badania Stanu Gospodarczego
Ziem Wschodnich”), s. [4], 143, [1], mapy [2], 24 cm, oryg. okł. brosz.
90,Praca autorstwa ówczesnego asystenta Katedry geografii SGH, rodem z Wilna, pó niejszego docenta UW i profesora U . Zawiera opis państwa litewskiego i województwa wileńskiego pod względem
geograficznym, z uwzględnieniem czynników administracyjnych, demograficznych i gospodarczych.
W części specjalnej opis granicy polsko-litewskiej w terenie, z jej historią i kulisami sporu polsko-litewskiego. Mapa granicy kolorowa (50 x 53 cm) w skali 1.000.000. Streszczenie w jęz. franc.
Zagniecenia okł., zażółcenia, stan dobry.

879. Hołowiński Ignacy. Legendy. Wilno 1843. Nakład i druk Teofila Glücksberga,
s. 144, 20,5 cm, opr. z epoki płsk z tłocz. na grzbiecie.
120,Wydanie 1. Zbiór legend i podań opracowany przez Ignacego Hołowińskiego (1807-1855), arcybiskupa
mohylewskiego, rektora Akademii Duchownej w Petersburgu. Zawiera m.in. utwory: Krówka Jaremy;
Cerkiew Ostroska; Buława Madeja; Konstanty Ostrowski; Piotr Gamrat. Nadpęknięcie dolnej krawędzi
grzbietu, na kartach miejscami charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.

880. Krzywda-Polkowski Franciszek. Krzyże na Litwie. Rysował… dla J. hr. Przedzieckiego z Rakiszek, latem r. 1908. Kraków 1910. Drukarnia Uniwersytetu
Jagiellońskiego, s. [4], tabl. ilustr. 13 (w tym 5 kolor.), [1], 33,5 cm, oryg. okł.
kart.
180,Egzemplarz z księgozbioru Leona Truszkowskiego h. Drogosław (pieczątka). Zbiór rysunków krzyży
litewskich zebrany przez Franciszka Krzywdę Polkowskiego (1881-1949), dzięki pomocy finansowej
Jana hr. Prze dzieckiego. Zeszyt XII, wydany na papierze kredowym nakładem Towarzystwa „Polska
Sztuka Stosowana”, działającego w latach 1901-1914. Towarzystwo skupiało w swoich kręgach malarzy,
rze biarzy, architektów, etnografów i historyków sztuki. Popierało rozwój twórczości rodzimej opartej
na tradycji i sztuce ludowej, organizowało wystawy propagujące motywy polskiej sztuki stosowanej.
Członkami byli m.in. J. Mehoﬀer, S. Witkiewicz, S. Wyspiański. Stan dobry.

881. Kurka Antoni. Dzieje i tajemnice lwowskiej policji z czasów zaboru austrjackiego
1772-1918. Lwów 1930. Gubrynowicz i Syn, s. 88, 20 cm, oryg. okł. brosz. 100,Ekslibris Witolda Aulicha (1889-1948), profesora Politechniki Lwowskiej. Opracowanie oparte na
lwowskich archiwaliach, poświęcone organizacji i działalności policji we Lwowie w różnych okresach
zaboru austriackiego. Zawiera spis kierownictwa władzy policyjnej we Lwowie (ze złej sławy Sacher-Massochem, któremu pomnik postawiły obecne władze Lwowa). Drobne zbrązowienia, ślad po zalaniu,
poza tym stan dobry.

882. [Lwów]. Przewodnik po Lwowie dla uczestników zjazdu z planem miasta. Lwów
1910. Nakł. Komitetu Zjazdu, s. 3-14, tabl. [2], pl. (kolorowy, rozkładany), oraz:
Katalog książek polskich z zakresu budownictwa, inżynieryi, techniki i technologii. Lwów 1910-1911. Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, s. 14, oraz:
Dodatek do planu miasta Lwowa. Wykaz ulic, placów, ogrodów, przedmieść
i ważniejszych budynków, 16 cm, współopr. pł. współcz., oryg. okł. brosz. (poz.
1-2) zachowane.
60,Popularny przewodnik po Lwowie dla uczestników zjazdu z planikami sieci kolejowej i miejskiej elektrycznej. Ponadto kolorowy plan m. Lwowa (42 x 47 cm) w skali 1:12.500. Z zaznaczeniem linii kolei
żelaznej i sieci tramwajowej oraz wizerunkami ważniejszych obiektów oraz objaśnieniami. Okładka przewodnika z ubytkiem (podklejona), broszury przycięte bez uszczerbku dla tekstu, poza tym stan dobry.

883. Lwów: plan miasta: skorowidz ulic: przewodnik orientacyjny. Lwów 1938. Związek Popierania Turystyki Król. Stoł. Miasta Lwowa. Plan w arkuszu 40 x 50 cm
(trójbarwny, rozkładany), 20 x 13 cm, oryg. okł. brosz.
100,-
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882. Przewodnik po Lwowie. 1910.

881. A. Kurka. Lwowska policja. 1930.

884. Cz. Miłosz. Dialog o Wilnie. 1984.
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Skala 1:20.000. Na planie zaznaczono m.in. ważniejsze gmachy publiczne, użytkowe i zabytkowe oraz
linie komunikacyjne (łącznie 136 obiektów). Grzbiet sklejony pł., zażółcenia okł., poza tym stan dobry.

884. Miłosz Czesław. Venclova Tomas. Dialog o Wilnie. B.m. 1984. Społeczny Instytut
Wydawniczy Młynek, s. 35, 14,5 cm, oryg. okł. brosz.
100,Z odręczną dedykacją Tomasa Venclovy dla Aliny Kowalczykowej. Dwugłos korespondencyjny
Czesława Miłosza i Tomasa Venclovy o Wilnie. T. Venclova (ur. 1937), litewski poeta, eseista, publicysta, literaturoznawca, przyjaciel Czesława Miłosza. Odbijane na powielaczu. Alina Kowalczykowa
(ur. 1936), profesor historii literatury polskiej, córka Stanisława Lorentza. Stan dobry.

885. [Nieśwież]. Pamiętnik Religijno-Moralny. Czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób. Tom XXXIII. Warszawa 1857. Druk.
J. Unger, s. 720, 18,5 cm, opr. płsk z epoki.
220,Zawiera kilkanaście rozpraw w różnych działach, w tym m.in. z zakresu historii kościelnej związanej
z różnymi regionami i zabytkami przeszłości, jak Radom, Skępe na Kujawach, Nieśwież (Kilka słów
o farze Nieświeżskiej) oraz Rzut oka na czyny dawnych Radziwiłłów dla religii i ludzkości, przez
L. Rodziewicza (na podstawie materiałów z archiwum w Nieświeżu). Oprawa ze śladami dawnych
tłocz. i złoc. (zatarte), reperowana, wewnątrz zbrązowienia, poza tym stan dobry.

886. Popiel Paweł. Ku naszym kresom na koniu. Lwów 1936 [b.w.] (Odbitka z tyg.
„Rolnik”), s. [5], 68, [1] k. tabl., 23 cm, oryg. okł. brosz.
80,Paweł Popiel (1870-1936), hipolog, właściciel dóbr Kurozwęki, w latach 1931-1935 przemierzył w okresie letnim w sumie 16 000 km po Polsce. Całość opisał w czterech publikacjach. Opis wędrówek „po
ziemiańskich dworach, stadninach i koszarach kawaleryjskich pułków, a także szlakiem historycznych
pamiątek i zabytków sztuki”, stanowiący „swoistą mieszaninę kronik ziemiańskich i końskich z krajoznawstwem i historią”. Przybrudzenia okł., stan dobry.

887. Przewodnik po Polsce w 4 tomach. Tom II: Polska południowo-wschodnia.
Redaktor: Stanisław Lenartowicz. 19 map i 8 planów miast. Wydanie pierwsze.
Warszawa 1937. Związek Polskich Towarzystw Turystycznych, s. LXI, [1], 540,
map 18, planów 8 (rozkł.), mapa 1 (rozkł.), 15,5 cm, opr. wyd. pł. zielone ze złoc.
napisem na grzbiecie i licu.
240,Drugi tom wielkiego przewodnika po Polsce zaplanowanego pierwotnie na cztery tomy. Do wybuchu
wojny udało się wydać dwa pierwsze tomy. Oferowany tom II obejmuje ziemie południowo-wschodnie
Rzeczypospolitej (Roztocze lwowskie, ziemia przemyska, Lubelszczyzna, Wołyń, Podole, Pokucie,
Zagłębie Naftowe, Beskidy Wschodnie). Przewodnik szczegółowo opisuje główne szlaki kolejowe,
kołowe i wodne. Zawiera plany sześciu miast (Lwów, Jarosław, Przemyśl, Lublin, Zamość, uck,
Tarnopol, Stanisławów) oraz mapy poszczególnych obszarów i regionów (w tym: Dolina Górnego
Prutu, Gorgany Wschodnie, Czarnohora, Gorgany Zachodnie, Gorgany Środkowe, Beskidy Huculskie),
luzem w kieszonce rozkładana mapa Polski południowo-wschodniej. Wszystkie mapy wykonane przez
Wojskowy Instytut Geograficzny. Niewielkie przetarcia płótna oprawy, stan dobry.

888. Puzynina Gabriela z Güntherów. W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat
1815-1843. Z 18 ilustracjami i 27 winjetami. Wydali Adam Czartkowski i Henryk
Mościcki. Wilno [1928]. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, s. [4], XVIII, [2],
389, tabl. ilustr. 18, winietki, 22,5 cm, opr. współcz., skóra.
240,Wydanie 1. Jeden z najważniejszych i najciekawszych pamiętników dotyczących Wileńszczyzny pierwszej połowy XIX wieku. „Pamiętnik ten, obok takich zalet jak ścisłość i wierność, miał dużą wartość
obyczajową, dawał bowiem szczegółową panoramę życia wszystkich warstw społeczeństwa polskiego w Wilnie i na litewskiej prowincji” (PSB). Opr.: czarna skóra, tłocz. i złoc. Drobne zabrudzenia,
1 k. poluzowana. Poza tym stan dobry.
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890. K. Szembek. Jazłowiec. 1938.

891. J. Kłos. Przewodnik po Wilnie. 1923.

889. [Ryga]. Manteuﬀel Gustaw. Tum ryski i jego ciekawsze zabytki. Kraków
1904. Spółka Wydawnicza Polska, s. 69, [1], ilustr. w tekście, 20,5 cm, opr.
wyd., pł.
80,Praca poświęcona katedrze w Rydze napisana przez Gustawa Manteu a (1832-1916), historyka,
etnologa i krajoznawcę, pochodzącego z infl anckiego rodu baronów Manteuﬀel-Szoege. Zachowana
oryg. okł. brosz. Inseraty. Nieaktualny ekslibris. Stan bardzo dobry.

890. Szembek Krystyna. Jazłowiec. Jazłowiec 1938. SS. Niep. Poczęcia Najśw. Maryi
Panny, s. 205, tabl. [2] (rozkład.), fot., plan, 18,5 cm, opr. ppł. wyd.
150,Egzemplarz Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego (ekslibris). Monografia Zakładu SS. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Jazłowcu k. Buczacza, wraz ze spisem uczennic z lat
1863/64-1937/8 (wśród nich pochodzące z najznamienitszych rodów szlacheckich i ziemiańskich).
Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Drobne otarcia narożników i zabrudzenia na odwrocie, poza tym
stan dobry.

891. [Wilno]. Kłos Juliusz. Wilno. Przewodnik Krajoznawczy. Wilno 1923. Wydawnictwo Wileńskiego PTK, s. XVI, 261, IX, XII, plan (rozkł., kolorowy), ilustr. w tekście,
inseratów k. 15, 17 cm, opr. z epoki, pł.
120,Wyd. 1. Jeden z najlepszych przewodników po Wilnie autorstwa Juliusza Kłosa (1881-1933), architekta i historyka architektury, profesora uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Opr.: niebieskie pł.,
tłocz., złoc., na licu herb Wilna. Zachowana oryg. okł. Inseraty z reklamami firm wileńskich. Drobne
zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.

892. [Wilno]. Zahorski Władysław. Podania i legendy wileńskie. Z drzeworytami prof.
St. Matusiaka. Wilno 1925. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, s. [4], 166,
[2], tabl. ryc. 4 (drzeworyty), 22,5 cm, oryg. okł. brosz.
100,-
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892. Wł. Zahorski. Legendy wileńskie. 1925.

893. Biskupstwo żmudzkie. 1898.

Zawiera 44 legendy i podanie wileńskie autorstwa m.in.: Michała Balińskiego, Wojciecha Kojałowicza,
Bartosza Paprockiego, Macieja Stryjkowskiego, Teodora Narbutta, Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ilustracje i winiety autorstwa Stanisława Matusiaka (1895-1945), malarza i ilustratora, profesora grafiki
na USB w Wilnie, związanego z formistami lwowskimi. Ryciny zatytułowane: Młodzian i Bazyliszek;
Ks. Butwiłł przed księgą Twardowskiego; Śmierć Kacpra Bekiesza; Potocki u rabina w Amsterdamie.
Blok nieobcięty. Stan bardzo dobry.

893. Wołonczewski Maciej. Biskupstwo żmujdzkie; ze żmujdzkiego na jęz. pol. przełoż. i niektóre przypisy historyczne dodał M. Hryszkiewicz; z przedm. Stanisława
Smolki. Kraków 1898. Nakł. Księgarni Gebethnera i Sp., s. XIV, 247, 22 cm,
opr. pł.
180,Monografia diecezji żmudzkiej ze stolicą w Worniach (pó niej w Kownie), autorstwa biskupa diecezji
żmudzkiej, historyka i etnografa, z uwzględnieniem historii i obyczajów pogańskich oraz innowierców.
Ekslibris z epoki. Stan dobry.

894. Żyła Władysław. Katedra ormiańska we Lwowie. Kraków 1919. Nakł. autora,
s. [8], 160, tabl. [8], 19,5 cm, oryg. okł. brosz.
60,Dzieje Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Jej historia, architektura, otoczenie. Egzemplarz częściowo
nierozcięty. Niewielkie zabrudzenia okładek, poza tym stan bardzo dobry.

VARSAVIANA
895. [Album]. Włodzimierzowi Gustawowiczowi Smittenowi: 1892-1896. Na pamiątkę
od współpracowników kontroli Warszawsko-Terespolskiej Kolei. Album. [Warszawa
1896 b.w.], k. [14], 19,5 x 15,5 cm, opr. pł. z epoki, obcięcia kart złoc.
600,-
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895. Album Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Z portretami urzędników. 1896.
Swoisty reprint fotograficzny oryginalnego albumu wręczonego Włodzimierzowi Gustawowiczowi Smittenowi (1837-?), dyrektorowi kancelarii kontroli państwowej, który w latach 1892-1896 przeprowadzał
inspekcję Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Zawiera: fotografie oprawy albumu (którego zmniejszoną
wersję stanowi niniejsze dzieło); alegorię z Temidą; 102 portrety urzędników Warszawsko-Terespolskiej Kolei oraz 15 widoków Warszawy (m.in. gmachy użyteczności publicznej, kościoły różnych
wyznań, pomniki, Teatr Wielki, Most Kierbedzia, widoki parków, placów i ulic). Zdjęcia (14,5 x 10,5 cm)
naklejone na kartony wyd. Tytuł oryg. w jęz. ros.: „Władimiru Gustawowiczu Smittenu ...”. Na przednim licu naklejona fotografia karty tyt. oryg. albumu. Drobne otarcia grzbietu, wewnątrz minimalne
zbrązowienia, poza tym stan bardzo dobry.

896. [A.Z.S. Warszawa]. 15 lat piłki ręcznej w A.Z.S. – Warszawa 1924-1939. [Warszawa 1939], s. 70, [2], tabl. [14], fot., 25 cm, oryg. okł. brosz.
120,Praca zbiorowa na 15-lecie sekcji piłki ręcznej w Akademickim Związku Sportowym w Warszawie.
Zawiera spis 188 aktualnych i byłych członków sekcji, jej historię wraz z kalendarium poszczególnych
rozgrywek. Wydano w nakładzie 200 egz. numer. (niniejszy nr 35) na pap. bezdrzewnym, dziełowym,
czcionką Adama Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł
w Warszawie pod red. Romualda Wirszyłło. W oprac. graf. Edwarda Olszewskiego i w ukł. graf. Eryka Lipińskiego. Zdjęcia na pap. kredowym. W tekście ilustr. wg rys. m.in. Kamila Mackiewicza i Eryka
Lipińskiego. Nieznaczne ślady używania, poza tym stan dobry.

897. Czertieży i opisanija razrywnych snariadow obnarużennych w gorodie Warszawie
w tieczenii 1905-1907 gg. Warszawa 1908. Policejskaja Tipografia, s. [2], 20, ilustr.
w tekście, 25,5 cm, opr. wyd. brosz.
240,Do użytku służbowego. Opis bomb i innych materiałów wybuchowych przechwyconych przez rosyjską
policję i żandarmerię w Warszawie w latach 1905-1907, w okresie buntu mieszkańców Warszawy
przeciw carskiemu uciskowi. Opisom towarzyszą szczegółowe rysunki. Zagięcia i zagniecenia pap.,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

898. [Fabryka Czekolady E. Wedel]. Zespół dokumentów (4 fotografie i 4 rękopisy).
1932-1944 r.
300,-
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898. Fabryka Czekolady E. Wedel. 1932-1944.
Zespół pamiątek związanych z najstarszą na ziemiach polskich fabryką czekolady, założoną w Warszawie w 1851 r. przez Karola Wedla. Cztery czarno-białe zdjęcia (o wym. od 11 x 8 do 11,5 x
17,0 cm). Dwie większe fotografie sygnowane przez Zakład Fotograficzny W. Złakowskiego (na odwrocie opatrzone opisami z epoki) pochodzą z 1932 r. i ukazują uroczystość poświęcenia świetlicy
Klubu „Rywal” (klubu sportowego założonego przez Jana Wedla). Na pozostałych dwóch fotografiach:
pracownicy fabryki oraz Urban azarski (związany z RKS „Rywal” – na odwrocie dedykacja z 1932 r.).
Dokumenty (druki z nadrukiem firmowym w języku polskim, wypełniane ręcznie i maszynowo, z odręcznymi podpisami i pieczęciami) pochodzą z października i listopada 1944 r. – okresu tuż po
upadku Powstania Warszawskiego. Są to: zaświadczenie o zatrudnieniu Urbana azarskiego (dat.
10.10.1944, przedłużone w styczniu 1945); podziękowanie za przygotowanie tablicy „ku czci naszych
kolegów zamordowanych przez niemców (!)” (dat. 16 pa dziernika 1944 r.); pismo skierowane do
Komitetu Domowego Domów Fabryki E. Wedel Zamoyskiego 26, podpisane przez członków Komitetu Fabrycznego, w sprawie przekazywania lokali opuszczonych (dat. 7 listopada 1944 r.); prośba
Tymczasowego Zarządu Firmy skierowana do Komitetu Domowego o nie wyznaczanie na szarwark
osób zatrudnionych w fabryce (dat. 30 listopada 1944 r.) – produkcja w fabryce ruszyła 10 listopada
1944 r. Dołączono fragment opakowania czekoladek deserowych z nadrukiem „Z.P.C. 22 Lipca Warszawa”. Ślady składania dokumentów, drobne zabrudzenia i uszkodzenia, stan dobry. Ciekawy zbiór
dokumentów, związanych ze znaną warszawską firmą z wieloletnią tradycją – świadectwo odrodzenia
fabryki po II wojnie światowej.

899. Gołębiowski Łukasz. Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy.
Wydanie 2 poprawione, znacznie pomnożone i rozszerzone. Warszawa 1827.
Nakładem i drukiem N. Glücksberga, s. [4], 252, tabl. ryc. 3 (litografie) oraz
dodatkowo 3 akwatinty Dietricha, 16,5 cm, opr. z epoki, płsk.
1200,Jeden z pierwszych przewodników po Warszawie autorstwa ukasza Gołębiowskiego (1773-1849),
pamiętnikarza, badacza starożytności słowiańskich oraz zwyczajów i obyczajów ludu polskiego. Dzieło
o dużej wartości poznawczej, zawierające wiele cennych informacji o obyczajach i życiu potocznym
Warszawy. Litografie J. Sławińskiego z przedstawieniami Kolumny Zygmunta, pałacu Mostowskich
oraz pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Poza tym wklejone sztucznie akwatinty F. Dietricha (przygotowane do przewodnika J. W. Krasińskiego): Plac Zamkowy, azienki, pałac w Wilano-
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899. . Gołębiowski. Przewodnik po Warszawie. 1827.
wie. Opr.: brązowy płsk, na licach pap. marm. Pieczątki własnościowe. Brak litografowanego planu.
Pęknięcie skóry wzdłuż grzbietu. Stan ogólny dobry. Rzadkie. Patrz poz. 906.

900. Gurlitt Cornelius. Warschauer Bauten aus der Zeit der Sächsischen Könige. Berlin 1917. Der Zirkel Architektur-Verlag, s. [12], 120, tabl. ilustr. 39, ilustr. w tekście,
36,5 cm, opr. wyd. ppł. z tłocz.
300,Bogato ilustrowana monografia architektury Warszawy w XVIII w., od czasów Augusta II do końca
panowania Stanisława Augusta. Monografia Corneliusa Gurlitta (1850-1938), niemieckiego architekta
i historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Technicznego w Dre nie, autora wielu publikacji, głównie
poświęconych sztuce baroku (jego syn Hildebrandt był handlarzem dzieł sztuki współpracującym z nazistami, właścicielem odnalezionej w 2012 r. wielkiej kolekcji skradzionych podczas wojny obrazów).
Książka ozdobiona 39 tablicami i 162 ilustracjami w tekście. Niewielkie przetarcia, naddarcia i zaplamienia oprawy, karta ze stronami 43/44 podklejona, poza tym stan dobry.

901. Ilustrowany przewodnik po Warszawie, wraz z treściwym opisem okolic miasta
(132 ilustracyj w tekście oraz plan Warszawy i Pragi). Warszawa 1893. Nakładem
Redakcji „Wędrowca”, k. [1], XV, 292, [16] (inseraty), plan rozkł. 1, ilustr. w tekście
132, 19,5 cm, opr. wyd., pł.
180,Jeden z najlepszych przewodników po Warszawie i jej okolicach, w tym po: Czerniakowie, Woli, Marymoncie, Saskiej Kępie, Wilanowie. Bogato ilustrowany, zawierający szczegółowe opisy zabytków,
budynków i ulic oraz ukazujący życie prawie półmilionowego miasta u schyłku XIX w. Rozkładany
plan Warszawy i Pragi. Opr. wydawnicza: szare pł., sygnowana: „Introligatornia F. Ksaw. Niedbalskiego w Warszawie”. Ekslibris krajoznawcy Witolda Zembrzuskiego. Otarcia i drobne uszkodzenia
opr., poza tym stan dobry.

902. Instrukcya dla stacyj meteorologicznych Sieci Warszawskiej. Ułożona przez
Zarząd Stacyi Centralnej Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
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901. Przewodnik po Warszawie. 1893.
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903. A. Jarzębski. Gościniec. 1909.

Wydana staraniem Sekcyi Cukrowniczej w Warszawie. Wyd. 2 skróc. Warszawa
1903. Nakł. Sekcyi Cukrowniczej, s. 23, ilustr. 8 (drzeworyty), 26 cm, opr. ppł.
z epoki.
120,Opis stacji meteorologicznej, przyrządów (barometr, deszczomierz, heliograf, higrometr, noniusz, psychometr, termometry i wiatromierz i inne) oraz sposobów ich obsługi. Biuro Meteorologiczne przy
Muzeum Przemysłowym mieściło się przy Krakowskim Przedmieściu 66. Otarcia i zabrudzenia opr.,
stan dobry.

903. Jarzębski Adam. Gościniec abo opisanie Warszawy 1643 r. Przedmowa Aleksandra Kraushara. Warszawa 1909. Wydawnictwo Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Przeszłości, s. [4], XXVIII, [1], 176, tabl. ilustr. 4 (w tym 3 rozkł.), ilustr. w tekście,
20,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie, zach. obie okł. brosz.
200,Egzemplarz z księgozbioru Juliusza Wiktora Gomulickiego (pieczątka, podpis). Pierwsze pełne
wydanie słynnego przewodnika po Warszawie Wazów, ozdobione trzema rozkładanymi panoramami
stolicy. Książka, pisana w formie wierszowanej, jest gruntownym przewodnikiem po Warszawie i jej
obiektach architektonicznych. Dzieło bezcenne ze względu na fachowość opisu miasta w okresie
najświetniejszego jego rozwoju przed klęskami wojen szwedzkich. Adam Jarzębski (zm. 1648), syn
mieszczanina z Warki, muzyk i kompozytor, pisarz, budowniczy, był preceptorem synów magnackich
(Lubomirskich i Radzymińskich), a także współbudowniczym Pałacu Ujazdowskiego w Warszawie.
Pierwodruk dzieła (1643) już dawniej należał do wielkich rzadkości, o czym świadczy fakt, że w sto
lat po jego ukazaniu się Andrzej Załuski, współzałożyciel Biblioteki Załuskich, narzekał, że nie mógł
nabyć „Gościńca” i polecił przepisać go z pożyczonego egzemplarza. Niewielkie przetarcia skóry na
krawędziach, ekslibris, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

904. Katalog ilustrowany Akcyjnego Towarzystwa Fabryki Maszyn „Gerlach i Pulst”
Warszawa-Wola. Dział I. Obrabiarki metali. Wyd. VI. Warszawa 1904. Druk.
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904. Katalog fabryki „Gerlach i Pulst”. 1904.

906. J. W. Krasiński. Przewodnik po Polsce. 1820.

M. Lewińskiego i Syna, s. VIII, [2], 423, [1], ilustr., 25 cm, opr. ppł. z epoki, oryg.
okł. brosz. zachowane (naklejone), obcięcia kart barwione.
200,Bogato ilustrowany katalog wyrobów fabryki: dłutownic, frezarek, gwinciarek, heblarek, młotów, nożyc,
pił, pras, szlifierek, tokarni, walców, wiertarni i innych. Zawiera dokładny wizerunek urządzenia z krótkim opisem oraz określeniem parametrów w tabeli (bez wagi i cen – do wpisania). Fabryka powstała
w 1876 r. przy ul. Srebrnej w Warszawie. Od 1898 r. przeszła na własność Tow. Akc. Fabryki Maszyn
„Gerlach i Pulst” przy ul. Dworskiej (po wojnie ul. Kasprzaka). Po 1920 r. fabrykę znacjonalizowano p.n.
Państwowa Fabryka Karabinów. Od 1947 r. p.n. Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. K. Świerczewskiego. Obecnie Fabryka Wyrobów Precyzyjnych „Vis” S.A. Grzbiet pęknięty, drobne przybrudzenia,
1 karta naddarta, stan dobry.

905. Kawiarnia „Cafe Club”. Pochwała wina. Warszawa 1939. Wydawnictwo Cafe
Clubu, s. 47, [7], 21 cm, oryg. okł. brosz.
70,Broszura wydana przez warszawską kawiarnię „Cafe Club”, mieszczącą się na rogu Al. Jerozolimskich
i Nowego Światu. Wybór tekstów zachwalających uroki wina, recenzje roczników, reklamy wytwórców
alkoholi. Dołączona wkładka zawiadamiająca o otwarciu podziemi „Cafe Clubu”. Zabrudzenia, poza
tym stan dobry.

– Z widokami Warszawy Dietricha –
906. Krasiński Józef Wawrzyniec. Guide du voyageur en Pologne et dans la République de Cracovie. Varsovie (Warszawa) 1820. Chez N. Glücksberg, s. [2], 111,
tabl. ryc. 10 (akwatinty), plan 1 (litografia rozkł.), mapa 1 (miedzioryt rozkł.),
20 cm, opr. twarda z tłocz. i złoc., brzegi kart barwione.
3000,-

VARSAVIANA

907. Towarzystwo Ubezpieczeń „Rossya”. 1900.
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908. K. Kucz. Pamiętniki Warszawy. 1854.

Pierwszy obszerniejszy przewodnik po Królestwie Polskim. Wydanie polskie tej pracy ukazało się
w 1821 r. („Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej”), a rosyjskie
w 1822 r. Zawiera oprócz opisów zabytków i instytucji, także wskazówki dla podróżujących. Ozdobiony dziesięcioma pięknymi, bogatymi w szczegóły akwatintami F.K. Dietricha, ukazującymi widoki
Warszawy (Kolumna Zygmunta, Plac Krasińskich, Pałac Namiestnikowski, Marywil, azienki, Wilanów),
Krakowa, Arkadii, Puław i Lublina. Na uwagę zasługuje również plan Warszawy (35 x 41 cm) i kolorowa mapa dróg pocztowych Królestwa Polskiego (33 x 38 cm). Józef Wawrzyniec Krasiński (17831845), oficer wojsk Księstwa Warszawskiego, literat. Niewielkie przetarcia oprawy, charakterystyczne
zażółcenia papieru. Podklejone niewielkie rozerwanie planu Warszawy, a widok Wilanowa znacznie
obcięty i naklejony na stary papier. Na końcu wiersz pisany po francusku, poza tym stan dobry. Ładny
egzemplarz z kompletem rycin. Rzadkie. Patrz poz. 899.

907. Księga pamiątkowa Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń
„Rossya”, wydana z powodu otwarcia nowowzniesionego gmachu Towarzystwa
w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej w 1900 roku. Warszawa 1900 [b.w.],
s. [4], IV, [2], 150, [4], tabl. [2]: ilustr., fot., 24 cm, opr. ppł., oryg. okł. brosz. zach.
(naklejone).
90,Historia budowy gmachu Towarzystwa przy ul. Moniuszki i Marszałkowskiej (nieistniejący, obecnie Ściana Wschodnia ul. Marszałkowskiej); zarys dziejów instytucji ubezpieczeniowych w Królestwie Polskim wraz ze skorowidzem zagadnień; bibliografia polskiej literatury asekuracyjnej; przykłady różnych
polis ubezpieczeniowych i odgłosy asekuracyjne w literaturze polskiej. Otarcia okł., stan bardzo dobry.

908. Kucz Karol. Pamiętniki miasta Warszawy z roku 1853. Tom 1. Warszawa
1854. Nakł. H. Natansona, s. [6], 421, [5], 19,5 cm, opr. płsk z tłocz, i złoc. na
grzbiecie.
350,-
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909. T. Lewicki. Mleko i chleb. 1930.

910. J. Mizerski. Warszawa w 1945.

Więcej tomów nie ukazało się. Szczegółowa kronika wydarzeń towarzyskich Warszawy w pierwszej
połowie 1853 roku. Zawiera m.in.: Święcone u Hr. Augustów Potockich, Obiady czwartkowe w resursie
kupieckiej. Stołomania, czyli wirujące stoły, Loterie fantowe w połączeniu z zabawami kwiatowymi
i muzycznemi w Ogrodach Saskim i Krasińskich, Amerykańskie gusła i guślarze. Nieznaczne zabrudzenia i przetarcia oprawy, lekko poluzowany blok, charakterystyczne zażółcenia papieru, ślady po
pieczątkach, poza tym stan dobry. Rzadkie i poszukiwane.

909. Lewicki Tadeusz. Mleko i chleb. Cz. I: Wadliwe mleko Agrilu. Cz. II: Wyjaśnić
poufne pertraktacje magistratu warszawskiego z ziomkami Hittlera [!]. Warszawa
1930. [Nakł. autora], s. 56, 23 cm, oryg. okł. brosz.
50,Broszura polemiczna warszawskiego piekarza na temat jakości produktów spożywczych w Warszawie
po I wojnie światowej. Zawiera krytykę Gospodarstwa Rolnego i Leśnego „Agril” oraz wpływów niemieckich na rynek warszawski. Drobne przybrudzenia okł., poza tym stan bardzo dobry.

– Warszawa w 1945 roku –
910. Mizerski Jerzy. Zespół 20 fotografii ze zburzonej przez Niemców Warszawy.
[Warszawa 1945], 14 x 9 cm.
450,Zbiór 20 fotografii z widokami zniszczonej przez Niemców Warszawy. Zdjęcia ukazują Al. Jerozolimskie
(miejsce straceń); „Drapacz chmur” [Prudential]; Ghetto [widok ogólny]; Katedrę św. Jana; Kościoły
– Augustianów, św. Floriana, Kapucynów i Sakramentek; Nowe Miasto; Nowy Zjazd; Pałac Pod Blachą; Plac Krasińskich; Pocztę Główną; Pomnik Mikołaja Kopernika; Ratusz; Rynek Starego Miasta;
Sejm; Ulice – Kanonię, B. Prusa i Rybaki. Jerzy Mizerski był autorem kilkudziesięciu fotopocztówek
ukazujących zburzoną stolicę. Zdaniem ukasza Gorczycy, współautora książki „Ruiny Warszawy.
Fotografie z lat 1915-2016”, fotografie Mizerskiego „to prawdopodobnie pierwsza opublikowana
w takiej objętości i jakości dokumentacja fotograficzna zniszczonej Warszawy przeznaczona do
szerszej dystrybucji. Niestety, niewiele więcej wiadomo o tej edycji, a jeszcze mniej o jej autorze”.
Zdjęcia luzem, jedno uszkodzone przy krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.
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911. Instytut Politechniczny. 1830.
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913. R. Przezdziecki. Warszawa. 1928.

911. Ogolny programmat Kursów wykładać się maiących w Szkole Przygotowawczey do Instytutu Politechnicznego w roku szkolnym 1830/31. Warszawa [1830].
Drukiem K. Gałęzowskiego i Komp., s. [2], 78, [1], 24,5 cm, opr. kart.
120,Broszura Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, otwartej w Warszawie w 1826 r.
z inspiracji Stanisława Staszica. Docelowo szkoła miała zostać przekształcona w akademicki Instytut
Politechniczny, wysiłki te zostały jednak przekreślone przez powstanie listopadowe i wojnę polsko-rosyjską. Oprócz programu kursów zawiera sprawozdanie za rok 1829/30, treść wykładu prof. Antoniego
Hanna o przemyśle krajowym oraz listę wykładowców szkoły. Pieczątka własnościowa: „A.J. Rolle”.
Zabrudzenia, zaplamienia, poza tym stan dobry.

912. Otto Leopold. Przyczynek do historyi zboru Ewangelicko-Augsburskiego warszawskiego. 1650-1781. Warszawa 1881. W Drukarni Alexandra Ginsa, s. 300,
[4], tabl. 1 (fotografia z epoki), 20,5 cm, oryg. okł. brosz.
150,Edycja jubileuszowa z okazji stulecia poświęcenia kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Trójcy Świętej na dzisiejszym placu Małachowskiego w Warszawie. Zawiera oryginalną fotografię
znanej warszawskiej firmy fotograficznej „Karoli i Pusch” przy ul. Miodowej 4 (sygn. suchym tłokiem
na tekturce), przedstawiającą fronton kościoła ewangelickiego św. Trójcy i jego wnętrze oraz popiersia
Piotra Teppera, fundatora kościoła i Szymona Bogumiła Zuga, budowniczego. Egzemplarz nieobcięty
i nierozcięty. Okł. naderwana, spłowienia, poza tym stan dobry.

913. Przezdziecki Renaud (Rajnold). Varsovie. Avec 170 illustrations en texte et 32
gravures hors texte. Deuxième édition. Varsovie (Warszawa) [1928]. Biblioteka
Polska, s. [4], 388, tabl. ilustr. 32, ilustr. w tekście, 25 cm, opr. z epoki płsk ze
złoc., górny brzeg kart złoc.
240,Egzemplarz z księgozbioru gen. Bronisława Regulskiego (złocony superekslibris inicjałowy B.R. na
grzbiecie). Drugie wydanie reprezentacyjnego wydawnictwa napisanego w celu zaprezentowania historii
i kultury Warszawy obcokrajowcom (dyplomatom akredytowanym w Polsce) pierwszy raz po okresie
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zaborów. Wydano ją bardzo starannie, na pięknym papierze, z odpowiednio dobranymi ilustracjami,
po to, aby stała się wizytówką stolicy. Rajnold Przezdziecki (1884-1955), dyplomata, historyk, wysoki
urzędnik polskiego przedwojennego MSZ, kawaler maltański. Był zapalonym bibliofilem i kolekcjonerem
rycin, w 1936 roku uczestniczył w organizacji Wystawy Pięknej Książki Polskiej. Oprawa z epoki:
półskórek brązowy z bogatymi złoceniami, górny brzeg kart złocony, papier okładek i wyklejek marmurkowany, zachowana przednia okładka broszurowa. B. Regulski (1886-1961) – generał Wojska
Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, w latach 1940-1945 attaché wojskowy w Londynie. Przetarcia skóry oprawy, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.

914. Sawicki Tymoteusz. Warszawa w obrazach Bernarda Belotta Canaletta. Warszawa-Kraków 1927. Wydawnictwo J. Mortkowicza, s. [4], 55, [1], IX, [1], tabl. ilustr.
18, s. [4], 30 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc., górny brzeg kart złoc., zach. oryg. okł.
brosz.
550,Rozszerzona edycja pracy wydanej w 1922 r. z okazji XV Wystawy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Przeszłości w Warszawie pt.: „Warszawa za Stanisława Augusta”. Uzupełnienia dotyczą historii rewindykacji dzieł Canaletta do Polski. W tomie zawarte są wszystkie reprodukcje widoków Warszawy na
obrazach, sztychach i rysunkach Bernardo Bellotta (1721-1780), nadwornego malarza króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego i dokumentalisty XVIII – wiecznej Warszawy. Przetarcia oprawy, na kartach
miejscami charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.

915. Sobieszczański Franciszek Maksymilian. Rys historyczno-statystyczny wzrostu
i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku. B.m.
(Warszawa) b.r. (1848). B.w., s. 441-526,1-62, 295-347, 221-298, 261-362, 535644 (razem s. 489), tabl. ryc. 1 (litografia rozkł.), 21 cm, opr. wyd. płsk z tłocz.
i złoc.
450,Wydanie 1. Wszechstronna monografia historyczno-statystyczna Warszawy Franciszka Maksymiliana
Sobieszczańskiego (1813-1878), varsavianisty. Z panoramą Warszawy czasów „potopu” wg Brauna
i Hogenberga. Autor wydarzenia historyczne uczynił tłem opisu rozwoju terytorialnego, gospodarczego
i kulturowego Warszawy. W tekście pomieścił informacje o pojawiających się w kolejnych epokach
urzędach, instytucjach, kościołach, towarzystwach, przedsiębiorstwach. Skrupulatnie przedstawiał sferę
kultury, notując działalność księgarń i drukarń, teatrów etc. „Praca Sobieszczańskiego przewyższała
wszystko to, co napisano dotychczas o Warszawie i została przychylnie oceniona przez Juliana
Bartoszewicza. Sobieszczański otrzymał za nią, na wniosek namiestnika I. Paskiewicza, nagrodę
w wysokości 500 rb.” (PSB). Stan bardzo dobry. Rzadkie.

916. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce. Cz. 1. Spółdzielnie mieszkaniowe.
Cz. 2. Spółdzielnie mieszkaniowo-budowlane. Warszawa 1938 [na okł. 1937].
Wyd. Związku Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych Rzeczypospolitej Polskiej,
s. 97, [1], ilustr.; 141, ilustr., 28 cm, oryg. okł. brosz.
400,Szczegółowa monografia obejmująca 60 spółdzielni mieszkaniowych oraz 189 spółdzielni mieszkaniowo-budowlanych w Polsce (z czego 132 zlokalizowanych w Warszawie). Bogaty materiał ikonograficzny oraz charakterystyka poszczególnych spółdzielni w różnych częściach Polski. Brak k. tyt. w obu
częściach; w t. 2 s. 13-14 luzem. Drobne pęknięcia i ubytki grzbietu i okładek, niewielkie zabrudzenia
okładek, poza tym stan dobry.

– Projekt pomnika Chopina w Łazienkach –
917. Szymanowski Wacław (1859–1930), artysta rze biarz i malarz okresu secesji.
Upoważnienie dla Ludwika Angelusa w sprawie sprzedaży modelu pomnika Szopena, dat. Kraków 15 IV 1920. Autograf („Wacław Szymanowski”). Karta, 34 x
21 cm.
240,-
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918. S. Oleszczyński. Powrót z Czerniakowa.

919. J.F. Piwarski. Fajfel z Grzybowa. 1855.

Pismo odręczne Wacława Szymanowskiego. Upoważnienie do sprzedaży drewnianego modelu
pomnika Szopena. Pomnik został zaprojektowany w 1909 r. (zrealizowano go w Warszawie w 1926 r.).
Odbiorcą pisma był Ludwik Angelus (1884-1979), krakowski stomatolog. Ślady składania, zagniecenia,
drobne przetarcie (poza tekstem), poza tym stan dobry.

918. Oleszczyński Seweryn (1801-1876) – „Powrót z Czerniakowa”.

300,-

Litografia; 31,8 x 23,0 (cała plansza)
Sygnowana na kamieniu monogramem wiązanym: „SO”. Humorystyczna scenka rodzajowa autorstwa
Seweryna Oleszczyńskiego, litografa, ilustratora (brata rytownika Antoniego i rze biarza Władysława). Zasłużony dla rozwoju polskiej litografii, był kierownikiem Instytutu Litograficznego Szkolnego,
a w latach 1837-1862 dyrektorem zakładu litograficznego Banku Polskiego (wiodącego zakładu litograficznego w ówczesnej Warszawie). Jako pierwszy opracował i stosował wraz z J. F. Piwarskim
metodę cynkografii (patrz poz. następna). Charakterystyczne zabrudzenia i drobne uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie – graficzne prace artysty nie pojawiają się na rynku
antykwarycznym.
Lit.: SAP t. 6, s. 251

919. Piwarski Jan Feliks (1794-1859) – „Fajfel z Grzybowa” (plansza z „Kramu
Malowniczego”). 1855 r.
900,Cynkografia tonowa; 48,0 x 36,0 cm (cała plansza)
Sygnowana na kamieniu: „J. F. Piwarski 1854” oraz data „1842”, poniżej przedstawienia podpis: „Handel
na upatrzonego” oraz fragment dialogu („autentyczne 1836”). „Odciskano na cynku w zakładzie cynkograficznym Banku Pol.” – cynkografia to technika zbliżona do litografii, w której kamień zamieniono
na płytę cynkową. Praca Jana Feliksa Piwarskiego, niezwykle zasłużonego dla rozwoju polskiej grafiki
artysty i pedagoga czynnego w Warszawie. Pochodzi z najbardziej znanego dzieła artysty – „Kramu
Malowniczego”, który ukazywał się w latach 1855-1859, w humorystyczny sposób dokumentującego
życie ówczesnej Warszawy. Po konserwacji.
Lit.: J. Czerzniewska, J. Talbierska, Jan Feliks Piwarski, Warszawa 2009, s. 110, poz. g, ilustr.
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921. Pomniki Krakowa. 1904.

922. J. Chociszewski. Opis Polski. 1907.

POZOSTAŁE REGIONALIA POLSKIE
920. Bogdalski Czesław. Pamiętnik kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku.
Spisany ze starych aktów i kronik. Z rycinami. Kraków 1929. Nakładem Zakonu
OO. Bernardynów, s. 191, tabl. ilustr. 8, 21 cm, opr. z epoki pł. brązowe ze złoc.
napisami na grzbiecie i licu, zach. obie okładki brosz.
120,Szczegółowa kronika kościoła i klasztoru leżajskiego od 1598 r., ze szczególnym uwzględnieniem
słynnego obrazu Najświętszej Marii Panny i z opisem świątyni. Na tablicach widoki kościoła i jego
wnętrz. Niewielkie przetarcia płótna oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

921. Cercha Maksymilian, Cercha Stanisław. Pomniki Krakowa. Tekst Feliks Kopera.
T. 1-3. Kraków-Warszawa 1904. Druk W.L. Anczyca i Spółki, s. [10], 156, tabl.
ilustr. 94 (w tym 1 barwna); [5], 157-262, tabl. ilustr. 149 (w tym 13 barwnych
i 2 rozkł.); [5], 264-308, tabl. ilustr. 237 (w tym 24 barwne i 1 rozkł.), XXXVII, [3],
ilustr. w tekście, 41,5 cm, opr. jednolita z epoki płsk ze złoc., papier wyklejek
marm., brzegi kart prószone.
2800,Egzemplarz z księgozbioru Henryka Reymana (na początku tomu pierwszego wklejona karta dedykacyjna). Tytuł równolegle w języku polskim i francuskim. Monumentalne dzieło będące plonem 50 lat
pracy krakowskich malarzy: Maksymiliana Cerchy (1818-1907) oraz jego syna Stanisława Cerchy
(1867-1919). Ukazywało się w 40 poszytach w latach 1900-1904. Tekst napisał wybitny historyk sztuki
i muzeolog Feliks Kopera (1871-1952). Tom pierwszy obejmuje okres romański i gotyk, tom drugi czasy
Odrodzenia, tom trzeci epokę baroku. Praca jest dokumentacją ikonograficzną najcenniejszych zabytków znajdujących się we wnętrzach kościołów Krakowa i okolic, zwłaszcza epitafiów, nagrobków, tablic
i płyt nagrobnych oraz fundacyjnych, a także rze b i płaskorze b, portali, kapiteli, herbów, chrzcielnic,
gmerków kamieniarskich, relikwiarzy, ołtarzy gotyckich, stalli, ozdobnych drzwi i krat, a także innych
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elementów dekoracyjnych. Na 480 tablicach przedstawiono prawie 700 wizerunków zabytków.
Na uwagę zasługuje także obszerny tekst Feliksa Kopery, edytorsko stylizowany na średniowieczny
manuskrypt iluminowany miniaturami, barwnymi inicjałami i ozdobnikami gotyckimi. Henryk Reyman
(1897-1963) – piłkarz, oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i kampanii
wrześniowej 1939 r., w latach 1910-1933 napastnik Wisły Kraków, w latach 1922-1931 reprezentant
Polski, trener i działacz piłkarski. Niewielkie przetarcia krawędzi oprawy, w tomie trzecim ślad zacieku
na tylnej części płótna oprawy, niewielkie naderwania na marginesach kilku tablic, poza tym stan dobry.
Efektowny egzemplarz z interesującą proweniencją.

922. Chociszewski Józef. Malowniczy opis Polski czyli geografia ojczystego kraju.
Z mapką i licznymi rycinami. Wydanie trzecie poprawione i pomnożone. Inowrocław 1907. Nakładem i Drukiem „Dziennika Kujawskiego”, s. [2], 410, [6], liczne
drzeworyty i ilustracje w tekście i na 16 tablicach (w tym 10 kolor.), 21 cm, opr.
wyd. pł. czerwono-białe z tłocz. i złoc.
150,Zawiera statystykę, etnografię oraz geografię historyczną ziem polskich włącznie z Kresami Wschodnimi
i Litwą. Bogaty materiał ilustracyjny (głównie drzeworyty) obejmuje widoki miast, herby ziem, sceny
historyczne oraz wizerunki strojów ludowych i historycznych. Oprawa wydawnicza pł. w kolorach biało-czerwonych z tytulaturą na grzbiecie oraz tłoczonym i złoconym herbem Rzeczypospolitej Trojga
Narodów z Orłem, Pogonią oraz postacią Archanioła Michała pod koroną królewską oraz motywami
geometrycznymi u góry i u dołu. Egzemplarz z księgozbioru krajowej szkoły rolniczej w Czernichowie
(piecz.). Zabrudzenia i zażółcenia w tekście i na tablicach, przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

923. Ciemniewski Marceli. Dzieje miasta Warki. Gostynin [1925]. Druk Wł. Kożuchowskiego, s. [6], 198, 20 cm, opr. z epoki, pł.
180,Pierwsza monografia historyczna Warki napisana przez ks. Marcelego Ciemniewskiego (1862-1927),
proboszcza wareckiej parafii św. Mikołaja. Drobne otarcia i zażółcenia, poza tym stan dobry.

924. [Cieplice]. Saulson Rozalia. Warmbrunn i okolice jego w 38 obrazach zebranych w 12 wycieczkach przez Pielgrzymkę w Sudetach. Wrocław 1850. Drukiem
i nakładem W. B. Korna, s. [2], 53, 1, tabl. ryc. 30 (litografie, ręcznie kolor.),
17,5 cm, opr. z epoki, pł.
1200,Pierwszy polski przewodnik po Karkonoszach napisany przez Rozalię Saulson (1807-1896), Polkę
żydowskiego pochodzenia, pisarkę, której najbardziej znanym dziełem jest oferowana praca. Opisy
wycieczek odbywanych w okolicach Cieplic (niem. Warmbrunn), m.in. do Jeleniej Góry, Mysłakowic,
Legnicy, Karpnik i w okoliczne góry. Z 30 kunsztownymi ręcznie kolorowanymi litografiami z wizerunkami opisywanych miejsc i zabytków. Opr.: zielone pł. z tłocz. i złoc., zachowana oryg. okł. brosz.
Futerał. Marginalia i dopiski. Oryg. okł. nieco podklejona, drobne przebarwienia, poza tym stan bardzo
dobry. Ładny egzemplarz.

925. Falkowski Jan, Pasznycki Bazyli. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem. Zarys
etnograficzny. Lwów 1935. Nakładem Towarzystwa Ludoznawczego, s. 128, mapa
i liczne ilustr. w tekście, 22,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Wydanie 1. Pierwsza całościowa monografia etnograficzna obszarów położonych na pograniczu łemkowsko-bojkowskim stanowiąca podsumowanie badań terenowych przeprowadzonych w 1934 roku
przez naukowców z UJK we Lwowie. Obejmuje kulturę duchową, materialną i społeczną na terenie
dzisiejszych Bieszczad. Dołączono artykuł Romana Reinfussa z „Kuriera Literacko Naukowego” poświęcony ziemi łemkowskiej. Charakterystyczne zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

926. Frankiewicz Czesław. Historja Pomorza w zarysie. Toruń 1927. Nakładem
i czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej, s. XV, [1], 318, 23 cm, opr. z epoki
ppł. ze złoc. napisami na grzbiecie.
80,Zwięzła historia Pomorza od X wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu niezawisłości Pomorza,
krzyżackiej dominacji zakończonej pokojem w Toruniu 1466 r., zależności od Korony Polskiej, niewoli
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924. R. Saulson. Cieplice i okolice. 1850. Z 30 kolorowanymi litografiami.
pruskiej w XIX w. Ostatni rozdział poświęcony sprawie Pomorza w czasie I wojny światowej i włączenia
Pomorza do granic Rzeczypospolitej. Stan dobry.

927. [Gdynia]. Rocznik Rady Interesantów Portu w Gdyni. Rok II i III. 1932-1933. B.m.
[1932-1933]. Nakładem Rady Interesantów Portu w Gdyni, s. 266, plan 1, 24 cm,
oryg. okł. brosz.
90,Egzemplarz przesłany Wacławowi Sieroszewskiemu (list). Podwójny rocznik sprawozdawczy Portu
w Gdyni. Zawiera m.in.: Stan i warunki pracy polskiej fl oty handlowej; Ruch statków w porcie gdyńskim,
Obrót towarowy i eksploatacje urządzeń portowych w Gdyni. Wacław Sieroszewski (1858-1945), pisarz,
podróżnik, etnograf, poseł i senator, prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich. Stan dobry.

928. Gloger Zygmunt. Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu
i Biebrzy. Przedmowa Eliza Orzeszkowa. Warszawa 1903. Nakład księgarni
Ferdynanda Hösicka, s. [4], 218, [2], ilustr. w tekście 50 (w tym całostronicowe),
26,5 cm, opr. wyd. pł.
180,Autor opisuje swoje podróże łodzią i tratwą odbyte w latach 1872, 1875 i 1899 po Niemnie, Wiśle,
Bugu i Biebrzy, w trakcie których zbierał znaleziska archeologiczne, zwiedzał mijane miasta, miasteczka i wsie, odwiedzał chłopskie chaty, żydowskie karczmy, dwory i plebanie, notował ciekawostki historyczne i obserwował specyfikę etnograficzną regionów, barwnie przy tym opowiadając
o swych licznych przygodach i doświadczeniach podczas podróży. Cenna dokumentacja krajoznawczo-etnograficzna położonych wzdłuż tych rzek okolic litewskich i mazowieckich. Oprawa wyd. pł.
z tłocz. i złoc. sygn. „Introligatornia J. F. Puget w Warszawie.” Egzemplarz ze zbiorów rodziny
Pugetów (ekslibris). Drobne przetarcia oprawy. Kilka niewielkich zabrudzeń papieru, poza tym stan
bardzo dobry.

929. [Górny Śląsk]. Grabowski Elisabeth. Wanderungen durch Oberschlesiens
Städte. [B.m. 1927 b.w.], s. 214, (1), tabl. [36], 24 cm, opr. pł. wyd. tłocz. 150,-
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928. Z. Gloger. Dolinami rzek. 1903.
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930. Wł. Nałęcz-Gostomski. Dzieje Katowic. 1926.

Wycieczki po miastach Górnego Śląska (Baborów, Biała, Byczyna, Bytom, Chorzów, Dobrodzień,
Gliwice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Hulczyn, Kietrz, Kluczbork, Ko le, Krapkowice,
Leśnica, Niemodlin, Nysa, Olesno, Opole, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Pyskowice, Racibórz, Sośnicowice, Strzelce Opolskie, Tarnowskie Góry, Toszek, Ujazd, Wołczyn i Zabrze). Zdezaktualizowana
pieczęć katolickiej instytucji z Nysy. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie (wyblakły) i na licu (zach.). Zaplamienie atramentem na tylnej okł., poza tym stan dobry.

930. [Górny Śląsk]. 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, 24 cm, opr. wyd. pł.
90,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 wzbogacone licznymi wykazami i zestawieniami statystycznymi,
które wskazują m.in. na bezzasadność opinii niemieckich o rzekomym upadku przemysłu na Górnym
Śląsku pod rządami polskimi. Naddarcie mapy. Stan dobry.

931. [Górny Śląsk]. Triest Felix. Topographisches Handbuch von Oberschlesien.
Breslau 1865. Verlag von Wilh. Gottl. Korn, s. [10], 641-1288, [2]; 23 cm, opr. ppł.
z epoki.
180,Materiały topograficzno- ródłowe do historii Śląska. Tom obejmuje dalszą część dawnej rejencji Opole
z powiatami: Głubczyce, Godków, Ko le, Niemodlin, Nysa, Prudnik, Racibórz i Rybnik. Zawiera urzędowe informacje o poszczególnych miastach i miasteczkach, a także parafiach i majątkach ziemskich
autorstwa pruskiego urzędnika rejencji. Dawne znaki własnościowe. Otarcia oprawy, stan dobry.
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932. A. Grabowski. Historyczny opis Krakowa i okolic. 1822.

932. Grabowski Ambroży. Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic. Kraków
1822. Nakładem i drukiem J. Mateckiego, s. [2], 327, [4], tabl. ryc. 4 (miedzioryty), tabl. ryc. 6 (miedzioryty ręcznie kolor.), plan (miedzioryt, rozkł.), 18,5 cm,
opr. z epoki skóra.
500,Wydanie 1. Obszerny przewodnik po Krakowie, zawierający opis zabytków miasta i jego okolic (Wieliczka, Ojców, Krzeszowice, Pieskowa Skała). O jego wartości merytorycznej świadczyło aż pięć wydań,
które ukazały się w latach 1822-1866. Dzieło ozdobione miedziorytami ryt. przez S. Langera według
rysunków Stachowicza, m.in.: Trzech cesarzy, medal pamiątkowy; Wejście wojsk polskich do Krakowa
15 lipca 1809 r., Zajęcie Odwachu głównego i zawieszenie Orła, przyjęcie wojsk polskich w Sukiennicach. Dwanaście kolorowanych wizerunków strojów ludowych mieszkańców okolic Krakowa
(Krakowiaki, Kijaki z Podgórza, Proszowiaki, Skalmierzaki, Skawiniaki, Górale). Otarcia oprawy, drobne
ślady po owadach na grzbiecie. Podniszczona k. tyt. z niewielkimi ubytkami, miejscami marginalia
piórem, charakterystyczne zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.

933. Gumowski Marian, Truchim Stefan, Wojtkowski Andrzej. Historja powiatu
żnińskiego. Poznań 1928. Nakładem Wiesława Tuchołki, s. 260, tabl. ryc. 11 (drzeworyty), map 2 (rozkł.), ilustr. w tekście, 24 cm, opr. z epoki zielone, pł., zachowana
oryg. okł. brosz.
450,Odbito w nakładzie 578 egzemplarzy, oferowany nosi nr 51. Zbiorowa monografia historyczna
powiatu żnińskiego. Dzieje średniowieczne oprac. Marian Gumowski, okres monarchii elekcyjnej Stefan Truchim, a historię porozbiorową Andrzej Wojtkowski. Autorem ilustracji, okł. oraz drzeworytów
na tablicach był prof. Wilk (Wilhelm) Ossecki (1892-1958), malarz, grafik, pedagog, kustosz zbiorów
wilanowskich. Nieaktualne pieczątki. Otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

934. [Kaszuby]. Biblioteka Warszawska. Pismo miesięczne, poświęcone nauce, literaturze, sztukom i sprawom społecznym. Rok 1902. Tom II (Ogólnego zbioru tom
246). Warszawa 1902. W Drukarni Józefa Sikorskiego, s. [4], 628, IV, 23,5 cm,
opr. z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie.
180,-
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933. Powiat żniński. 1928.

353

936. Kalendarz krakowski. 1905.

W treści m.in.: Nieznany pamiętnik Juliana Ursyna Niemcewicza w czasach Księstwa Warszawskiego
(dokończenie); na str. 126-161 rozprawa Grzegorza Smólskiego „Ostatni Mohikanie polscy” zawierająca opis geograficzny i etnograficzny ziem zamieszkałych przez Kaszubów; Samorząd ziemski
i towarzystwa rolnicze; Rozwój ekonomiczny Królestwa Kongresowego. Niewielkie naddarcia skóry,
pojedyncze ślady po owadach w oprawie, poza tym stan dobry.

935. [Kielce]. Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego. R. V, nr 1-12: 25 I –
23 XII 1924. Kielce 1924. Urząd Wojewódzki, s. łącznie 67, 31 cm, opr. ppł.
z epoki.
120,Miesięcznik Urzędu Województwa w Kielcach, zawierający przepisy, w tym lokalne obwieszczenia
i rozporządzenia wojewody, taksy i opłaty oraz wyciągi z ważniejszych przepisów prawnych (np. przepisy o polowaniu, w nr 6). Ponadto nominacje urzędowe, informacje o stowarzyszeniach itp. Dawne
pieczęcie Zarządu gm. Mstyczów w pow. jędrzejowskim. Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry.

936. [Kraków]. Kalendarz „Z życzeniami Nowego Roku 1905”. Kraków, b.r.
[1904], Władysław Zajączkowski, Jan Fischer i Spółka, k. [4], 31,0 x 18,0 cm,
bez opr.
250,Kalendarz będący reklamą firmy Jan Fischer i Spółka, mieszczącej się w Krakowie w Pałacu Spiskim, wydany przez Władysława Zajączkowskiego. Jan Władysław Fischer (1846-1915), ze znanej
krakowskiej rodziny kupieckiej, zajmował się handlem artykułami piśmiennymi. Był także wieloletnim podstarszym Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz prefektem Archikonfraterni Kupieckiej przy
kościele św. Barbary w Krakowie. Zaangażowany również w restaurację kościoła Mariackiego. Był
właścicielem majątku i pałacu w Bronowicach. Kalendarz utrzymany w stylu secesji, na każdej karcie
także fragmenty wierszy (Fredro, Mickiewicz, Or-Ot) oraz dekoracyjne chromolitografie (częściowo
złocone i tłoczone). Zabrudzenia, drobne ubytki, grzbiet wzmocniony pł. Rzadkie.
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937. [Kraków]. Rys Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie dnia 7 go
pa dziernika 1584 przez X. Piotra Skargę założonego i dotąd utrzymuiącego
się. Dołączone iest życie X. Piotra Skargi fundatora; [zebr. Piekarski Starszy
Bractwa]. Kraków 1814. Druk. Jan Maj, s. 31, ilustr. (drzeworyt), 16 cm, poszyt
z epoki.
70,Praca Franciszka Borgiasza Piekarskiego (1759-1834), zawierająca syntetyczny zarys historii Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie wraz z życiorysem jego fundatora Piotra Skargi
(1536-1612). Zbrązowienia oraz przybrudzenia pierwszych kart, poza tym stan dobry.

938. [Kraków – Wawel]. Uroczystość złożenia prochów Juliusza Słowackiego na
Wawelu 28 czerwca 1927 r. Druk ulotny. Litografia barwna J. Mehoﬀera; 24,5 x
15,5 cm.
150,Sygnowana: „JM”, odbita w Litografii Aureliusza Pruszyńskiego w Krakowie. Józef Mehoﬀer (18691946), malarz, rysownik, grafik, projektant witraży, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Młodej
Polski. Praca wydana jako druk okolicznościowy z okazji sprowadzenia prochów Juliusza Słowackiego
w 1927 roku z Francji do Polski i pochowania ich na Wawelu – jak rozkazał Józef Piłsudski: „W imieniu
rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej,
by królom był równy”. Stan dobry.

939. Krukowski Stefan. Krzemionki opatowskie. Warszawa 1939. Muzeum Techniki
i Przemysłu, s. XII, [1], 134, [1], ilustr. 26, 25 cm, opr. ppł.
90,Opis stanowiska archeologicznego Krzemionki k. Opatowa, gdzie w okresie neolitu znajdowała się
kopalnia krzemienia (obecnie na liście światowego dziedzictwa UNESCO). Niniejsza monografia odkrytej w 1922 r., dobrze zachowanej kopalni, stanowi pierwszą o niej naukową publikację. Papier
kredowy. Pieczątki własnościowe. W części dolnej s. 112-133 wycięcie pap. (bez szkody dla tekstu).
Otarcia opr., poza tym stan dobry.

940. Matusiak Klemens. Walki o Ziemię Cieszyńską w latach 1914-1920. Pamiętniki.
[Cieszyn] 1930. Nakładem własnym. Drukarnia „Dziedzictwa”, s. 264, [3], ilustr.
w tekście, 23 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. napisem na licu.
120,Wspomnienia z walk o polskość Śląska Cieszyńskiego, spisane przez Klemensa Matusiaka (18811969), nauczyciela, działacza narodowego, spiskowca czynnie walczącego o polskość Śląska Cieszyńskiego. Autor opisał losy ziemi cieszyńskiej w czasie I wojny światowej, kierowany przez siebie, udany
spisek oficerów polskich mający na celu obalenie rządów Habsburgów i przejęcie władzy na Śląsku
Cieszyńskim, walki z Czechami oraz plebiscyt. Naderwania i zaplamienia płótna oprawy, na kartach
miejscami drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

941. Menzel Karl Adolf. Topographische Chronik von Breslau. Quartal 1-9 (nr 1-118).
Breslau (Wrocław) 1805-1807. Druk Grass und Barth, s. [4], 100, [2], 101-202,
[2], 203-304, [2], 305-406; [2], 407-508, [2], 509-610, [2], 611-712, [2], 713-810,
[4], 811-814; [2], 815-914, [18], tabl. ryc. 27 (miedzioryty, w tym rozkł.), winietki 9 (miedzioryty), 22 cm, wspołopr., opr. współcz. skóra z szyldzikiem na
grzbiecie.
3000,Opis topograficzno-historyczny Wrocławia i jego zabytków, autorstwa Karla Adolfa Menzla (1784-1855),
zasłużonego badacza historii Niemiec i Śląska. Dzieło ukazało się w 118 zeszytach. Ilustrowane
pięknymi miedziorytami (w tym rozkładanymi), ukazującymi zabytki i bogate w szczegóły widoki
miasta z początku XIX w. (część sygn.), autorstwa Friedricha Gottlieba Endlera (1763-ok. 1830),
wrocławskiego miedziorytnika i architekta. Przedstawiają one m.in. katedrę św. Jana, uniwersytet,
kościoły: św. Krzyża, św. Doroty, św. Elżbiety, główne place miejskie, sceny historyczne i portrety:
Andreasa Krische, Johanna Hessa, Johanna Kretschmera. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan
dobry. Rzadkie.
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941. K.A. Menzel. Zabytki Wrocławia. 1805-1807.
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942. K. Mokłowski. Sztuka ludowa. 1903.

942. Mokłowski Kazimierz. Sztuka ludowa w Polsce. Część I: Dzieje mieszkań
ludowych. Część II: Zabytki sztuki ludowej. Lwów 1903. Nakładem Księgarni
H. Altenberga, s. [6], 552, ilustr. w tekście 379, 23,5 cm, opr. wyd. ppł., sklejka
z tłocz.
600,Egzemplarz z księgozbioru Antoniego Gołubiewa (ekslibris pisarza wykonany w linorycie przez
Gracjana Achrem-Achremowicza). Jedno z podstawowych opracowań polskiej sztuki ludowej. Część
pierwsza zawiera obszerną charakterystykę typów chałup wiejskich oraz ich wnętrz. Część druga
prezentuje architekturę, snycerkę i zdobnictwo drewniane dworów i dworków szlacheckich w różnych częściach Polski, ponadto drewniane kościoły, bożnice, cerkwie, dzwonnice, kaplice i kapliczki
przydrożne. Omówione zostały najstarsze ratusze drewniane, małomiasteczkowe domy podcieniowe,
spichlerze i lamusy oraz ludowe sprzęty i meble. Starannej analizie poddano motywy ornamentów
ze szczególnym uwzględnieniem sztuki góralskiej na Podhalu. Książka zawiera m.in. liczne fotografie oraz szczegółowe rysunki wykonane przez autora, ukazujące w większości nieistniejące już
obiekty w Polsce centralnej i na Kresach Wschodnich. Interesująca oprawa wydawnicza: okładziny
oprawy imitują surowe deski z tłoczoną tytulaturą oraz ornamentami nawiązującymi do sztuki ludowej
Podhala. Zabrudzenia i otarcia oprawy, charakterystyczne zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.

943. Mościcki Henryk. Białystok. Zarys historyczny. Z 22 ilustracjami (Bibljoteka
Historyczna m. Białegostoku. T. 1.). Białystok 1933. Wydawnictwo Magistratu
m. Białegostoku, s. [4], 270, [2], tabl. ilustr. 16, ilustr. w tekście, 24,5 cm, opr.
z epoki skóra z tłocz. na grzbiecie i licu.
180,Obszerna, ilustrowana monografia Henryka Mościckiego (1881-1952), obejmująca dzieje Białegostoku,
jego kultury, nauki, gospodarki i przemysłu od lokacji miasta przez rodzinę Branickich w 1742 r. do
odbudowy państwa polskiego i wojny polsko-sowieckiej 1920 r. Oprawa skóra z tłoczonymi motywami
kwiatowymi. Niewielkie przetarcia skóry na krawędziach, poza tym stan dobry.

944. Paliński Piotr. Powiat wągrowiecki. Wągrowiec 1932. Nakładem Walentego
Masłowskiego i J. Czajkowskiego, s. 346, [8], tabl. ilustr. 26, 21,5 cm, oryg. okł.
brosz.
240,Na karcie przedtytułowej dedykacja z 1938 r. podpisana przez ówczesnego burmistrza Wągrowca,
Szymona Wachowiaka dla Edwarda Madejskiego (1914-1996) – bramkarza Wisły Kraków i repre-
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943. H. Mościcki. Historia Białegostoku. 1933.

945. Przewodnik po II Rzeczypospolitej. 1934.

zentacji Polski, w czasie wojny aresztowanego przez gestapo, w 1956 r. aresztowanego przez władze
PRL pod zarzutem działalności dywersyjnej i szpiegostwa. Monografia powiatu wągrowieckiego pod
względem geograficznym, statystycznym, topograficznym i historycznym. Książka podzielona jest na
następujące części: Spis wszystkich miejscowości powiatu wągrowieckiego; Spis obszarów dworskich
i posiadłości ziemskich w powiecie wągrowieckim; Kółka rolnicze w powiecie wągrowieckim; Historyczne zapiski odnoszące się do miejscowości powiatu wągrowieckiego; Polonia Restituta – Polska
odrodzona. Burmistrz S. Wachowiak zginął 2 września 1939 r. w Wągrowcu pod gruzami ratusza
zbombardowanego przez Niemców. Zaplamienia i naddarcia okładki broszurowej, wewnątrz stan dobry.

945. Polska. Oprac. Adam Zieliński. Wiedeń [1934]. Biuro Turystyczne Tow. Ubezp. Na
Życie „Feniks”. Druk. Narodowa w Krakowie, s. 79, fot., ilustr., plany, 20 cm, oryg.
okł. brosz.
120,Ilustrowany popularny przewodnik po II Rzeczypospolitej wydany przy współudziale Wydziału Turystyki
Ministerstwa Komunikacji w Warszawie. Obejmuje Kraków, Lwów, Poznań, Warszawę i Wilno wraz
z okolicami tych miast; Gdynię, ód i Katowice; Karpaty polskie (Huculszczyzna, Gorgany, Bieszczady, Beskid Niski i Sądecki, Pieniny i Gorce, Tatry, Beskid Wysoki i Śląski). Wewnątrz reprodukcje
fotografii wybitnych fotografów polskich tego okresu (Jan Bułhak, Stanisław Mucha, Henryk Poddębski,
Stanisław Szalay, Roman Ulatowski i Jan Zwoliński). Na oryg. broszurowanej okł. kolorowy modernistyczny orzeł, na odwrocie kolorowa mapa Polski z zaznaczonymi przejściami granicznymi. Okładkę
projektował Józef Ratzko (1902-1939), autor ilustracji książkowych i ekslibrisów, działający w Krakowie
(sygnatura). Zagięcie okł, poza tym stan bardzo dobry.

946. Rutkowski Pobóg Adam. Historja miasta Królewskiej Huty. Królewska Huta 1927.
Nakł. Magistratu Miasta, s. [8], 227, [27] (inseraty), tabl. [37] (kilka złoż.): fot., portr.,
tabele, 24 cm, opr. wyd. pł.
180,Monografia miasta Chorzowa (nazwa od 1934 r.), ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych lat
niepodległości. Tytuł i herb miasta tłocz. złotem na licu okł. Projekt okł. Alfred Słupik. Podpis własnościowy na k. tyt. Stan bardzo dobry.
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947. Schube Theodor. Waldbuch von Schlesien. Breslau [Wrocław] 1906. W. G. Korn,
s. 180, fot. 42, 18 cm, opr. pł. wyd.
120,Księga lasów na Śląsku z charakterystyką ich drzewostanu oraz uwzględnieniem chronionych drzew
i krzewów. Autor był miejscowym botanikiem, twórcą opracowań o różnych gatunkach drzew i roślin
swojej śląskiej ojczyzny (m.in. Dębu Napoleona w Zaborze, obecnie najstarszego w Polsce dębu szypułkowego). Książka stanowi informator o kilkuset kompleksach leśnych na terenie Dolnego i Górnego
Śląska (ówczesna rejencja legnicka, opolska i wrocławska). Pieczęć gimnazjum w Bolesławcu z epoki.
Drobne otarcia opr., poza tym stan dobry.

948. Siek Wawrzyniec. Zwyczaje i przesądy ziemi opoczyńskiej z przed 50-ciu laty.
Sandomierz 1939 [b.w.], s. 79, tabl. 4: ilustr., 17 cm. oryg. okł. brosz.
80,Studium etnograficzne dotyczące okolic Opoczna, zawierające 77 opowieści o zwyczajach miejscowego
ludu. Okładka lekko uszkodzona (reperowana), poza tym stan dobry.

949. Szczebrzeszyn. Szkoły im. Zamojskich w Szczebrzeszynie 1811-1926. Zarys
dziejów. Oprac. Helena Remiszewska Pawłowska, Ludwik Pawłowski, Zygmunt
Klukowski. Szczebrzeszyn 1927. Dyrekcja Państw. Seminarjum naucz. męsk.
im. Zamojskich, s. 255, [5], tabl. 39, 26 cm, oryg. okł. brosz., oraz:
Klukowski Zygmunt. Dawne Szkoły im. Zamojskich w Szczebrzeszynie (18111852). Zarys dziejów. Zamość 1927. [Osobna odb. z poprzedniej pracy], s. 86, [1],
25 cm, oryg. okł. brosz.
140,Bogato ilustrowana monografia zbiorowa dotycząca szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie ustanowionej po likwidacji Szkoły Wojewódzkiej im. Zamoyskich w Zamościu, która działała do 1852 r. i została
ponownie reaktywowana w II Rzeczypospolitej. Egzemplarze nierozcięte w bardzo dobrym stanie.

950. Verdmon-Jacques Leonard de. Z Sieradza przez Zduńską Wolę i Rzgów do
odzi. Warszawa 1909. Wyd. Stanisława Graeve, s. 31, ilustr. 7, mapka, 18 cm,
przednia oryg. okł. brosz.
90,Mały przewodnik krajoznawczy po okolicach odzi z opisami m.in. hali targowej w Zduńskiej Woli,
tamtejszych kościołów, charakterystyką kolegiaty w asku, fabryki Kruschego i zamku w Pabianicach
oraz kościoła w Rzgowie. Okładka tylna uzupełniona, poza tym stan dobry.

951. Wężyk Franciszek. Okolice Krakowa. Poema. Kraków 1820. W Komissie u Ambr[ożego] Grabowskiego Księgarza, s. 63, [9], 20 cm, opr. współcz., płsk ze złoc.
napisem na grzbiecie.
800,Wydanie 1. Na ostatniej stronie ochronnej autograf autora. Słynny, wierszowany poemat Franciszka
Wężyka (1785-1862), stanowiący jednocześnie jeden z pierwszych XIX-wiecznych przewodników po
Krakowie i jego okolicach obok „Krakowa i jego okolic” Ambrożego Grabowskiego. Poemat opiewa
m.in. uroki zamku krakowskiego, Skałki, Bielan, Tyńca, Krzeszowic, Pieskowej Skały, Ojcowa i Wieliczki. Utwór ten, pisany w romantycznym kulcie „starożytności krajowych”, stanowi ciekawe ródło
wiedzy o początkach turystyki po okolicach Krakowa, zaś niektóre miejsca odwiedzone przez autora
(np. Jaskinia Zielonkowska) zostały tu opisane po raz pierwszy w literaturze. Karta tytułowa i ostatnia karta tekstu wzmocnione paskiem papieru na wewnętrznym marginesie, na kartach intensywne,
charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie!

952. Wiadomość historyczna o opactwie i kościele w Lędzie (!). Warszawa 1858.
[b.w.] (W Druk. J. Ungra), s. 79, 19 cm, opr. ppł. z epoki z tłocz. i złoc.
150,Opracowanie historyczne poświęcone dawnemu klasztorowi cystersów w wielkopolskim Lądzie, wówczas już klasztorowi kapucynów (do 1864), obecnie salezjanów. Zawiera listy nazwisk osób, które
w poł. XIX w. przyczyniły się do restauracji klasztoru. Dawna pieczęć własnościowa. Przetarcia opr.,
grzbiet po reperacji, zbrązowienia wyklejek, poza tym stan dobry.
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951. Fr. Wężyk. Poemat o Krakowie. 1820.

953. Wieś i miasteczko. 1916.

952. O opactwie i kościele w Lądzie. 1858.

954. K. Wójcicki. Pieśni ludu. 1836.
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953. Wieś i miasteczko. (Materyały do architektury polskiej. Tom 1). Warszawa 1916.
Wydawnictwo Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Nakładem Gebethnera
i Wolﬀa, s. [8], 215, [1], 31,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie,
z ilustr. naklejoną na lico.
280,Więcej nie wyszło. Album 532 ilustracji przedstawiających charakterystyczne cechy tradycyjnego
budownictwa polskiego, zabytki architektury z terenów przedrozbiorowej Rzeczypospolitej (dworki,
kościoły, bożnice, domy miejskie, chaty). Pokłosie cieszącej się dużym zainteresowaniem wystawy
Architektury Polskiej, urządzonej w Warszawie w 1915 r. Praca wydana staraniem Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie w oparciu o liczne zbiory, m.in. Dominika Witke-Jeżewskiego
i hr. Rajnolda Przezdzieckiego. Ukazano architekturę z okolic Krakowa, owicza, Warszawy, Lublina,
Kalisza, Sandomierza, Podhala, Śląska oraz miejscowości z Podlasia (m.in. Biała Radziwiłłowska),
Litwy, Wołynia, Podola, Ukrainy. Minimalne zabrudzenia oprawy, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

954. Wójcicki Kazimierz Władysław. Pieśni ludu Biało-Chrobatów, Mazurów i Rusi
znad Bugu, z dołączeniem odpowiednich pieśni ruskich, serbskich, czeskich
i słowiańskich... ozdobione rycinami i muzyką. Wydanie Józefa Kaczanowskiego.
T. 1. Warszawa 1836. Druk P. Baryckiego, s. [2], 343, [9], tabl. ryc. 6 (litografie),
kart nut 14 (miedzioryty, w tym podwójne), liczne winietki w drzeworycie, 18,5 cm,
opr. z epoki pł.
120,Zbiór pieśni ludowych Kazimierza Władysława Wójcickiego (1807-1879), zawierający pieśni weselne,
pieśni obrzędowe i prowincjonalne, w tym wiele kresowych. Książka jest owocem trzynastu lat pracy
autora, który pisze: „z kosturem w ręku trzeba było każdą wieś odwiedzać, zniżyć się pod dymiącą
rolnika strzechę, badać i wymuszać prośbami i datkiem pieśń każdą, bo lud polski i ruski ma wstręt
wyra ny udzielać takowych cudzemu, jak mówią, człowiekowi”. Ryciny ukazują przedstawicieli poszczególnych regionów w strojach ludowych. Dzieło ładne edytorsko, z ozdobnymi tytułami i finalikami
w drzeworycie. Zabrudzenia, ubytek krawędzi k. tyt., poza tym stan dobry.
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955. Album Młodej Architektury. Warszawa 1936. Wydano nakładem Związku
Słuchaczów Architektury Politechniki Warszawskiej pod red. W. ukasika,
J. Maassa, J. Polińskiego, S. Żaryna, s. [128], liczne ilustr. w tekście, 29 cm, opr.
wyd. brosz.
180,Bogato ilustrowane wydawnictwo promujące osiągnięcia studentów Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej (publikowane w latach 1930-1936). W części pierwszej prezentacja projektów dyplomowych, m.in. regulacja południowej części Warszawy (St. Manikowska); Wielka Wieś – Hallerowo
(Zdzisław Rossochacki). W części drugiej prace studentów (m.in. W. Hryniewicz, J. Knothe, M. Nowicki, S. Sandecka, A. Bowbelski, J. Poliński, St. Zamecznik) – projekty mebli, fotografie, fotomontaże,
grafiki, rysunki. Część trzecia dotyczy życia Związku Słuchaczów Architektury PW (tu m.in. konkurs
na plakat balu Młodej Architektury). Okładka projektu J. Polińskiego i St. Żaryna. Na zakończenie
reklama obić papierowych J. Franaszka, wraz z próbkami. Drobne uszkodzenia oprawy i zabrudzenia,
stan dobry. Rzadkie.

956. Arkady. Miesięcznik. R. I. 1935, Nr 1-8 (maj–grudzień). Warszawa 1935, s. 502
(brak s. 390/391, 411/412), [18], tabl. ryc. 1 (drzeworyt ludowy), zach. przednie
okł. brosz.; oraz:
Arkady. Miesięcznik. R. II. 1936, Nr 1-12 (styczeń–grudzień). Warszawa 1936,
s. [4], 715, [13], tabl. ryc. 1 (drzeworyt St. Ostoi-Chrostowskiego); oraz:
Arkady. Miesięcznik. R. III. 1937, Nr 1-11/12 (styczeń–grudzień). Warszawa 1937,
s. [4], 664, [6], tabl. ryc. 2 (drzeworyt T. Kulisiewicza, drzeworyt dwubarwny
Jadwigi Hładki); oraz:
Arkady. Miesięcznik. R. IV. 1938, Nr 1-12 (styczeń–grudzień). Warszawa 1938,
s. [4], 638, [4], zach. przednie okł. brosz. wszystkich zeszytów; oraz:
Arkady. Miesięcznik. R. V. 1939, Nr 1-6 (styczeń–czerwiec). Warszawa 1939,
s. 274, [8], zach. przednie okł. brosz. wszystkich zeszytów.
1600,Niemal komplet (do kompletu brakuje tylko numeru 7/8 z 1939 r.). Druk. Zakłady Drukarskie Galewski i Dau (rok 1935) oraz w Drukarni Państwowej (pozostałe). Opr. 5 woluminów jednolita z epoki,
ppł. ze złoc. (31 cm). Bogato ilustrowane (z kolorowymi ilustracjami całostronicowymi) czasopismo
artystyczne wydawane przez Wandę Filipowiczową, w opracowaniu graficznym Henryka Munda. Na
łamach czasopisma publikowano artykuły dotyczące architektury, grafiki, malarstwa, rze by, rzemiosła
artystycznego, urbanistyki, ponadto sprawozdania z wystaw i recenzje książek. W treści zeszytów
m.in.: M/S Piłsudski; Edmund Bartłomiejczyk; Z mieszkań warszawskich; O Tadeuszu Gronowskim;
Polska książka ilustrowana dla dzieci; Nowa architektura polska; Meble kolbuszowskie; Stanisław
Ostoja-Chrostowski; Srebra współczesne; Wino w sztuce; Czarodziej rylca – o drzeworytach Stefana Mrożewskiego; Renesansowa Maja Berezowska; Tadeusz Kulisiewicz; Kafl e artystyczne; Pasy
polskie; Fotografika Janusza Podoskiego; Ferdynand Ruszczyc; Chopiniana; Huculskie malarstwo
ludowe na szkle; Jadwiga Bohdanowicz; Projekt sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego; Nikifor;
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957. Wystawa miniatur we Lwowie. 1912.

Polskie kobierce wełniane; Platery współczesne; Estetyka samochodu; Kościół na Saskiej Kępie;
Drewniane cerkwie u podnóża Bieszczadów; Z warszawskich ogrodów; Górne „FIS” w Zakopanem;
Malarstwo Wacława Wąsowicza; Frank Lloyd Wright; Alfons Karny; Problem polskości podhalańskiej
grupy ludowych obrazów na szkle; Zułów; Don Kichot w plastyce. W roczniku pierwszym brak dwóch
kart, płótno oprawy pęknięte wzdłuż grzbietu, w rocznikach pierwszym i drugim ekslibrisy, poza tym
stan dobry. Rzadkie w tak dużym zespole.

957. Bachowski Władysław. Treter Mieczysław. Wystawa miniatur i sylwetek we Lwowie 1912. Wydanie pierwsze, tymczasowe z 85 reprodukcyami w autotypii. [Lwów
1912]. Nakładem Komitetu. Z Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
s. [4], 266, [1], 27, tabl. ilustr. 100 w tym 20 kolor., 19,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.,
brzegi kart barw., zach. lico oryg. okł. broszur.
300,Katalog wystawy miniatur polskich i z Polską związanych, zorganizowanej we Lwowie w 1912 r. pod
protektoratem Andrzejowej ks. Lubomirskiej, Marii ze Stadnickich Tyszkiewiczowej, prof. Jana Bołoz-Antoniewicza i Jerzego hr. Mycielskiego. Większość spośród 866 wystawionych obiektów uległa
zniszczeniu lub rabunkowi w czasie zawieruchy wojennej, stąd niepowtarzalna wartość tej ekspozycji
i znaczenie katalogu. Przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

958. Hintze Erwin. Schlesische Goldschmiede. Cz. 1-2. Breslau (Wrocław) 1912. s. 93138, 143-144, 135-187, liczne ilustr. w tekście; adl.: Masner Karl. Die Klenodien
der vereinigten Fleischer-Innung von Breslau. B. m. (Wrocław) b. r. (1912). B. w.,
s. 188-204, ilustr. w tekście, 31,5 cm, współopr. ppł.
150,Wyimki z tomu 6 (1912) „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Neue Folge”. Poz. 1 to praca dotycząca złotnictwa śląskiego, omówionego miejscowościami, z podaniem nazwisk złotników, okresu ich
działalności oraz z wizerunkami ich znaków. Stan bardzo dobry.

959. Hutten-Czapski Emeryk. Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka Hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie.
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961. K. Lemcke. Estetyka. 1874.

962. E. Ludwig. Trzej tytani. 1938.

Kraków 1901. Nakł. hr. Emerykowej Hutten-Czapskiej. Druk „Czasu”, s. [8], szpalt
382, 29 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.
240,Jedno z podstawowych ródeł dla kolekcjonerów polskiej grafiki portretowej. Obejmuje 2383 pozycje.
Hrabia Emeryk Hutten-Czapski (1828-1896), wielki numizmatyk i kolekcjoner, pozostawił zbiory obejmujące książki, rękopisy, ryciny, zabytki rzemiosła, militaria, a przede wszystkim imponującą kolekcję
numizmatów. Egzemplarz z księgozbioru ks. Józefa Niedzieli (pieczątka). Niewielkie przetarcia i zaplamienia oprawy. Miejscami marginalia ołówkiem, poza tym stan dobry. Rzadkie.

960. Katalog wystawy obrazów urządzonej w Lublinie w grudniu 1911 roku na
korzyść Towarzystwa Przyjaciół Uczącej się Młodzieży w Lublinie. Lublin 1911,
nakład Towarzystwa Przyjaciół Uczącej się Młodzieży, s. [48], 21 cm, opr. wyd.
brosz.
50,Tekst równolegle w języku polskim i rosyjskim. Katalog jednej z najważniejszych wystaw lubelskiego
środowiska artystycznego przed I wojną światową, prezentującej obok dzieł malarzy uznanych po raz
pierwszy wiele dzieł artystów miejscowych. Zawiera spis wystawionych dzieł, wraz z podaniem nazwisk
właścicieli (m.in. obrazy Chełmońskiego, Malczewskiego, Matejki, Pankiewicza, Podkowińskiego z kolekcji Jana Iwańskiego). Największą grupę stanowią dzieła Konstantego Kietlicz-Rayskiego (jego
projektu także okładka) (1868-1924), malarza i cenionego lubelskiego działacza kulturalnego, a także
kilimy projektu jego żony Teresy. Na końcowych stronach liczne odręczne notatki z epoki, zawierające
uzupełnienia – spisy wystawionych obrazów (z podaniem nazwisk właścicieli) oraz reklamy. Pieczęcie własnościowe: „Ludwik i Regina Kowalczewscy”. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia, stan dobry.

961. Lemcke Karol. Estetyka. Podług czwartego wydania oryginału niemieckiego przełożył Bronisław Zawadzki. Z 58 rycinami. T. 1-2. Lwów 1874. Nakładem Księgarni
Gubrynowicza i Schmidta, s. XIII, [1], 217; VIII, 307, tabl. ryc. 10 (drzeworyty),
ryc. w tekście 58 (drzeworyty), 21,5 cm, współopr., opr. wyd. pł. brązowe
z bogatymi złoc. i tłocz.
90,-
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Wydanie 1 w języku polskim. Najgłośniejsza praca Carla von Lemcke (1831-1913), niemieckiego
estetyka, historyka sztuki, poety i powieściopisarza. „Spolszczając książkę, nacechowaną tak wybitnie
oryginalnym pojęciem przedmiotu, chciałem przyczynić się do rozpowszechnienia w kraju głębszego
poczucia piękna i wytworniejszego smaku w sądzie o rzeczach sztuki.” (Z przedmowy tłumacza).
Oprawa wydawnicza sygnowana nalepką „W. Schäﬀel / Buchbinderei / Leipzig”: płótno brązowe
z bogatymi złoceniami i tłoczeniami na grzbiecie i licu, brzegi kart marmurkowane. Przetarcia płótna,
stan dobry.

962. Ludwig Emil. Trzej tytani. Michał Anioł, Rembrandt, Beethoven. Przełożyli z upoważnienia autora Marceli Tarnowski i Eustachy Zawiejski [pseud., właśc. Edyta
Gałuszkowa-Sicińska]. Warszawa 1938. Instytut Wydawniczy „Plan”, s. 299, tabl.
ilustr. 4, 25 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. napisem na grzbiecie, papier okładek
i wyklejek marm.
180,Egzemplarz z księgozbioru Stanisława Ostoi-Chrostowskiego (ekslibris). Książka niemieckiego
pisarza Emila Ludwiga (1881-1948), poświęcona trzem wybitnym postaciom malarstwa, sztuki i muzyki: Michelangelo Buonarroti’emu (1475-1564), Rembrandtowi van Rijn (1606-1669) i Ludwigowi van
Beethovenowi (1770-1827). Przetarcia skóry na grzbiecie oprawy, pojedyncze ślady po owadach,
poza tym stan dobry.

963. Majkowski Hilary. Wyczółkowski 1852-1932. Dwa wiersze wstępne Emila Zegadłowicza oraz Jana Sztaudyngera w tłumaczeniu czeskiem J. Zd. Svobody.
Poznań 1932, nakładem „Polskiej Gazety Introligatorskiej” odbito w Rolniczej
Drukarni i Księgarnia Nakładowej w Poznaniu, s. [42], 21,0 cm, opr. wyd.
brosz.
80,Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja autora książki dla Tadeusza Malickiego, dat. „Poznań, 31 VII 32 r.”. Wydano w nakładzie 125 egz. na papierze dziełowym bezdrzewnym, oferowany
nosi nr 5. Druk bibliofilski wydany z okazji 80 urodzin wielkiego malarza i grafika Leona Wyczółkowskiego. Zdobniki na okładce i stronie pierwszej wykonał ceniony grafik poznański Jan Wroniecki
(1890-1948). Pozycja zawiera tekst Hilarego Majkowskiego (znanego poznańskiego publicysty i krytyka sztuki), poświęcony twórczości mistrza, bibliografię wydawnictw z okazji jego jubileuszu, reprodukcje prac Wyczóła oraz wiersz Zegadłowicza „Wyczół Wielki”. Grzbiet przewiązany sznureczkiem,
stan dobry.

964. [Ostoja-Chrostowski Stanisław]. Stanisław Ostoja-Chrostowski. Katalog wydany z okazji wystawy pośmiertnej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe
kwiecień-maj 1948. Warszawa 1948. Muzeum Narodowe, s. 166, [4], tabl. ilustr.
23 (dwustronne), portret w tekście, 20 cm, opr. z epoki pperg. naturalny, zach.
przednia okł. brosz.
450,Egzemplarz z księgozbioru żony artysty, Anny Ostoja-Chrostowskiej (ekslibris). Zawiera wspomnienie o grafiku pióra Ksawerego Piwockiego, dane biograficzne, wypowiedzi o twórczości, bibliografię
oraz szczegółowy katalog 440 prac graficznych (drzeworyty, grafika użytkowa, ekslibrisy, linoryty,
techniki metalowe). Na tablicach reprodukcje wybranych prac. Oprawa z epoki (H. Karpińskiej?):
półpergamin w kolorze naturalnym, zachowana przednia okładka broszurowa. Stan dobry.

965. [Piłsudski Józef]. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie. Projekty
konkursowe. Lwów 1936. Wydawnictwo Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka
Józefa Piłsudskiego, s. 32, [1], ilustr. w tekście, 34,5 cm, opr. wyd. brosz.
360,Prezentacja wyników konkursu na pomnik Marszałka Piłsudskiego we Lwowie, rozstrzygniętego
31 maja 1935 r. Zawiera szczegółowe wizualizacje oraz opisy sześciu nagrodzonych projektów, ponadto program i warunki konkursu oraz protokoły posiedzeń sądu konkursowego. Dołączono broszurę
„Program i warunki LVI. konkursu powszechnego na projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
we Lwowie” (s. 8, 23,0 cm, bez opr.) oraz kliszę do jednej z ilustracji. Ekslibris własnościowy. Ślady
zalania grzbietu, częściowo wzmocnionego pap., drobne zabrudzenia, stan dobry.
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966. Podręcznik dla miłośników fotografii. 1932.

968. E. Rastawiecki. Słownik rytowników. 1886.

966. Podręcznik Gevaerta. Wskazówki i rady dla wszystkich miłośników fotografii.
Drugie wydanie polskie, rozszerzone i uzupełnione. Antwerpia, b.r. [1932], Belgijskie Zakłady Photo-Produits Gevaert S.A., druk. św. Wojciecha, s. 275, tabl. [21],
19 cm, opr. wyd. brosz.
180,Bogato ilustrowany, szczegółowy podręcznik fotografowania z wykorzystaniem materiałów i sprzętu
belgijskiej firmy Gevaert, założonej w 1889 r. przez Gevaerta Lievena (1868-1935), od 1964 r. wchodzącej w skład AGFA. Na karcie tyt. wpis własnościowy. Stan dobry.

967. Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Praca zbiorowa pod redakcją
Aleksandra Wojciechowskiego. Wrocław 1967. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, s. 271, 29,5 cm, oraz:
Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Praca zbiorowa pod redakcją
Aleksandra Wojciechowskiego. Wrocław 1974. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, s. 743, 29,5 cm, oraz:
Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960. Praca zbiorowa pod redakcją
Aleksandra Wojciechowskiego. Wrocław 1992. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, s. 504, 29,5 cm, 3 woluminy, opr. wyd. ppł. i laminowana.
400,Jedno z podstawowych ródeł do dziejów sztuki polskiej XX w. Przygotowany przez zespół Pracowni
Badania Sztuki XX w. Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z wieloma wybitnymi
historykami sztuki. Wydany pod redakcją profesora A. Wojciechowskiego. Zawiera bardzo wiele, szczegółowych informacji (w układzie chronologicznym), dotyczących życia artystycznego – szkolnictwa,
mecenatu, stowarzyszeń i grup artystycznych, kolekcjonerstwa i handlu dziełami sztuki, piśmiennictwa.
Dołączono także tablice z fotografiami, na końcu każdego tomu obszerny indeks. Oprawy wydawnicze
w tomach 1 i 2 ppł., w 3 twarda laminowana. W tomie 2 miejscami zabrudzenia papieru. Niewielkie
przetarcia opraw, nieaktualne znaki i wpisy własnościowe, poza tym stan dobry.
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968. Rastawiecki Edward. Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej pracujących. Wydany staraniem Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Poznańskiego. Poznań 1886. Druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. ebiński),
s. VIII, 316, portret autora, 24 cm, opr. płsk ze złoc. na grzbiecie.
300,„Księgozbiór Ks. Józefa Niedzieli” (pieczątka). Edward Rastawiecki (1805-1874), baron, kolekcjoner dzieł sztuki, badacz polskiej kultury artystycznej, mecenas, autor m.in. „Słownika malarzów
polskich”. Baron przez całe życie zbierał m.in. ryciny polskich autorów, szczególnie Jeremiasza Falcka.
„Słownik rytowników”, w chwili jego śmierci nie ukończony, wydany dopiero w 1886 r. z poprawkami W. Bartynowskiego i I. Polkowskiego. „Wielką wartością tego słownika są bogate i cenne spisy
rycin, w znacznym stopniu będące katalogiem własnej kolekcji.” (PSB). Ks. Józef Niedziela (18881942), działacz śląski, zaangażowany w czasie plebiscytu na Śląsku do pracy narodowej i społecznej, zamordowany przez Niemców w Dachau w 1942 r. Otarcia oprawy, poza tym stan dobry.
Rzadkie.

969. Seifert Franciszek. Projekt ekslibrisu dla rodziny Berskich z Tylmanowej. 1928 r.
Rysunek (tusz, ołówek, papier); 19,5 x 14,3 cm.
180,Na odwrocie stempel: „Robert Jahoda. Zakład galanteryjno-introligatorski oraz oprawy obrazów
w Krakowie”; opis ołówkiem: „proj. F. Seifert”; „Nr zam. 17/28”. Franciszek Seifert (1900-1964), grafik
i bibliofil krakowski, współpracownik zakładu introligatorskiego Roberta Jahody oraz drukarni Władysława Anczyca. W latach 1927-1934 Jahoda przyjmował zamówienia na ekslibrisy projektu Seiferta, które
odbijano z kliszy cynkowej w jego zakładzie. Ekslibris przygotowany dla rodziny Berskich, właścicieli
Tylmanowej (w 1828 r. wykupionej od Austriaków). Na rysunku istniejący do dziś dwór, ukończony
w 1843 r. (obecnie ponownie w rękach rodziny). Drobne zabrudzenia, stan dobry.

970. La Sizeranne Robert de. Malarstwo współczesne Anglii. Kraków 1901. Spółka
Wydawnicza Polska, s. [4], 244, tabl. ilustr. 12, 21,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.,
zach. okł. brosz.
120,Synteza dziejów malarstwa angielskiego XIX w. w opracowaniu francuskiego pisarza Roberta de la
Sizeranne’a (1866-1932) i w polskim przekładzie Heleny d’Abancourt de Franqueville (1874-1942),
bibliotekarki i historyk sztuki. Na tablicach reprodukcje wybranych prac. Oprawa z epoki: półskórek
kozłowy, granatowy, na grzbiecie złocona tytulatura i ozdobniki, papier okładek marmurkowany, zachowane obie okładki broszurowe. Stan dobry.

971. Tęcza. Ilustrowane Pismo Tygodniowe. Red. E. Zegadłowicz, J. Drobnik. Rok III.
Nr 1-26 (5 stycznia-29 czerwca). Poznań 1929, drukarnia i księgarnia św. Wojciecha, każdy nr ok. s. 20 (poza dwoma numerami specjalnymi), liczne ilustracje
w tekście, 33,0 cm, opr. płsk, zach. wszystkie okł. brosz.
600,Półrocznik czasopisma kulturalno-społecznego, wydawanego w latach 1927-1939 w Poznaniu. Na
łamach czasopisma publikowano artykuły dotyczące m.in. historii i literatury polskiej, sztuki, architektury, malarstwa, krajoznawstwa, etnografii, sztuki ludowej, ponadto recenzje, kroniki i sprawozdania.
Tygodnik ceniony za wysoki poziom edytorski, zawiera m.in.: Zbigniew Pronaszko; O drzeworytach
Władysława Lama; Leon Wyczółkowski; Mieszkanie polskie a samodziały wileńskie; Zamek łańcucki; Jazłowiec; Z pracowni Kazimierza Sichulskiego; Podhale; Książka o dawnych kilimach w Polsce
i na Ukrainie; Sokolstwo polskie. Od nr 12 w dodatku literackim „Powieść i nowela” rozpoczęto druk
słynnej powieści Janusza Meissnera „Szkoła Orląt” (tu oprawione na końcu, łącznie 150 s.). Dwa
numery specjalne, wydane z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz otwarcia PWK (tu liczne zdjęcia
z wystawy). Zachowane wszystkie barwne okładki broszurowe wykonane m.in. przez: Edmunda Bartłomiejczyka, Edmunda Johna, Ludwika Misky’ego, Zbigniewa Pronaszkę. Na osobnych
6 tablicach m.in. reprodukcje drzeworytów Władysława Lama (Głowa Chrystusa) oraz Władysława
Skoczylasa (Ondraszek). Dołączony spis treści półrocznika. Stan dobry.

972. [Szukalski Stanisław]. Wykaz prac Szukalskiego i Szczepu Rogate Serce.
[Kraków] 1936. B.w., s. 33, [3], k. [8], ilustracji 16, 22 cm, opr. brosz.
120,-
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971. Tęcza. Ilustrowane Pismo Tygodniowe. 1929.

973. Wystawa rycin D. Witke-Jeżewskiego.

Wykaz prac Szczepu Rogate Serce oraz założyciela i pomysłodawcy tej formacji artystycznej Stanisława Szukalskiego pseud. Stach z Warty (1893-1987), światowej sławy rze biarza, malarza, rysownika,
projektanta, teoretyka i filozofa sztuki, jednego z najbardziej kontrowersyjnych a zarazem najbarwniejszych polskich artystów międzywojnia. Katalog został poprzedzony wstępem Szukalskiego, w którym
artysta przedstawił w ostrych słowach swą teorię na temat problemów sztuki i ich przyczyn, wskazał
winnych oraz zaproponował dość specyficzne metody ich rozwiązania. Prócz tego Szukalski zamieścił
w wydawnictwie opis projektu „Duchtyni” – swego rodzaju świątyni sztuki i patriotyzmu w jednym, która
miałaby powstać w Smoczej Jamie na Wawelu i mieścić fantastyczny w formie grobowiec marszałka
Piłsudskiego projektu artysty. Przebarwienia i znaczne ubytki góry okładki. Niewielkie ubytki grzbietu,
wewnątrz stan bardzo dobry.

973. [Witke-Jeżewski Dominik]. Pamiętnik wystawy starych rycin polskich ze
zbioru Dominika Witke-Jeżewskiego urządzonej staraniem Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości w r. 1914. Warszawa 1914. Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami Przeszłości, s. XI, [1], 143, [3], tabl. ilustr. 48, 25 cm, opr. płsk z tłocz.
i złoc.
700,Egz. numerowany, nr 53. Katalog zbioru rycin z kolekcji Dominika Witke-Jeżewskiego wystawionego
w 1914 r. w Kamienicy Baryczków w Warszawie. Dominik Witke-Jeżewski (1862-1944) był jednym
z najwybitniejszych kolekcjonerów grafiki polskiej. Swą kolekcję tworzył dzięki współpracy z antykwariuszami w trzech zaborach, a przede wszystkim w oparciu o pomoc Hieronima Wildera. Katalog
opisuje 1135 pozycji z podziałem na następujące działy: Miedzioryty i Staloryty (tu m.in. liczne ryciny
Jeremiasza Falcka, Wilhelma Hondiusa, Jana Piotra Norblina, Jana Ziarnki), Litografie (Aleksandra
Orłowskiego, F. Piwarskiego, Zygmunta Vogla), Drzeworyty, Polonica (portrety królów, władców i dowódców polskich). Na kredowych tablicach reprodukcje rzadszych i cenniejszych rycin. Niewielkie
przebarwienia karty tytułowej, poza tym stan bardzo dobry.

974. Witkiewicz Stanisław. Juljusz Kossak. 260 rysunków w tekście, 8 intagliodruków,
6 facsimili kolorowych z akwarel, portrety podług L. Wyczółkowskiego i St. Witkiewicza,
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974. St. Witkiewicz. Juliusz Kossak. 1912.
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975. St. I. Witkiewicz. O czystej formie. 1932.

Wydanie drugie rozszerzone. Warszawa 1912. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4],
214, (3), portret 1, tabl. ilustr. 9 (intagliodruki), tabl. kolor. 6, 260 ilustracji w tekście,
35 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc., brzegi kart złocone.
300,Obszerna, pięknie wydana i bogato ilustrowana monografia Juliusza Kossaka (1824-1899), malarza i rysownika, ucznia H. Verneta, piewcy staropolskiego obyczaju szlacheckiego, tradycji i rycerskiej przeszłości narodu. Książka napisana potoczyście, piękną polszczyzną, z wielkim szacunkiem do artysty, o którym
autor pisze: „Był on tak dalece malarzem życia, że do czego się nie dotknął, wszystko zaczynało skrzyć,
mienić się i ruszać, jak drgająca woda górskiego potoku”. Efektowna oprawa krakowskiego introligatora Karola Wójcika (sygn. suchym tłokiem): jasne płótno z tłoczoną i złoconą tytulaturą oraz reprodukcją
fragmentu dzieła malarza na licu. Nieznaczne przetarcia i zaplamienia oprawy, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, poz. 908.

975. Witkiewicz Stanisław Ignacy. O czystej formie. Biblioteka Zet. Warszawa b.r.
[1932]. Drukarnia Nowogrodzka, Warszawa, Tarczyńska 4, s. 36, 17,5 cm, opr.
wyd. brosz.
150,Wydanie pierwsze książkowe programu estetycznego Witkacego. Szkic ogólny teorii Czystej Formy
(sformułowanej w 1919 r.), napisany przez Witkacego w 1921 r. w celu rozwiania wszystkich krytycznych
opinii o niejasności i niezrozumienia zawartych w niej idei (jak pisze autor w pierwszych słowach).
Praca wydana przez Bibliotekę Zet. Czasopismo „Zet. Sztuka, kultura, sprawy społeczne” wydawane
w Warszawie w latach 1932-1939, propagujące „mesjanistyczną filozofię absolutną”, wydawało własnym nakładem książki, m.in. J.M. Hoene-Wrońskiego i J. Brauna, a także dzieła S.I. Witkiewicza,
mimo iż ten nie zgadzał się z programem redakcji. Oszczędna, konstruktywistyczna okładka i skład.
Zabrudzenia oprawy. Stan dobry.
Lit.: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN 1985.

976. Wittyg Wiktor. Ex-librisy polskie. T. 1: Ex-librisy bibliotek polskich XVII i XVIII
wieku. T. 2: Ex-libris’y bibliotek polskich XVI-XX wiek. (w 1 wol.). Warszawa 19031907. Drukarnia Józefa Sikorskiego, s. [2], 96, [4], ilustr. w tekście 122; [2], 97-194,
[8], ilustr. w tekście 140, 26 cm, płsk z tłocz.
800,-
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977. Zakład rze biarski W. Samka. 1907.

979. T. Żebrawski. Bibliografia. 1873.

Klemensiewicz 743-744. Jedna z pierwszych w literaturze polskiej prac systematyzujących polskie ekslibrisy. Zawiera opis ponad 250 znaków własnościowych z podziałem na biblioteki polskie
publiczne (świeckie, kapitulne, klasztorne), biblioteki polskie prywatne oraz biblioteki mające związek
z Polską. Wizerunki ekslibrisów drukowane oraz osobno wklejane. Oprawa z epoki: półskórek, grzbiet
pięciopolowy, na grzbiecie tytulatura. Otarcia i zaplamienia oprawy, miejscami na kartach przebarwienia.
Nieaktualne wpisy własnościowe, poza tym stan dobry. Rzadkie.

977. Zakład Rzeźby Artystycznej Wojciecha Samka w Bochni. Kraków 1907.
Czcionkami drukarni Związkowej, s. 48, liczne ilustr. w tekście, 23 cm, oryg. okł.
brosz.
60,Druk reklamowy zakładu rze biarskiego Wojciecha Samka (1861-1921), rze biarza, uczącego się
m.in. u Franciszka Wyspiańskiego (ojca Stanisława). Bocheński warsztat prowadził od 1885 r. i zatrudniał w nim blisko 40 osób. W oferowanym prospekcie wizerunki wykonanych rze b i ołtarzy, listy
i podziękowania od zadowolonych klientów. Grzbiet podklejony paskiem papieru, drobne zabrudzenia
i zaplamienia, poza tym stan dobry.

978. Zanussi Krzysztof. Żebrowski Edward. Nowele filmowe. Warszawa 1976,
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 159, 19,5 cm, opr. wyd. karton.
150,Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja: „Panu Miliszkiewiczowi ze wspomnieniem spotkań przy
Barwach Ochronnych i wspólnej wyprawy na Warszawski Pchli Targ Krzysztof Zanussi. Warszawa,
11.I. 77 r.” Krzysztof Zanussi (ur. 1939), reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog. Ekslibris Janusza Miliszkiewicza. Otarcia obwoluty, stan dobry.

979. Żebrawski Teofil. Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki
oraz ich zastosowań [...] Kraków 1873. W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego,
s. [2], III, 617, [1], tabl. 4 (litografie), adl.;

POZOSTA E REGIONALIA POLSKIE

369

Żebrawski Teofil. Dodatki do Bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu
matematyki i fizyki oraz ich zastosowań [...]Kraków 1886. W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. [8], 155, tabl. 1 (litografia), adl., 24 cm, opr. pó niejsza,
karton.
360,Wydawnictwo przygotowane z okazji 400-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, wydane nakładem Biblioteki
Kórnickiej. Obejmuje polskie (choć nie tylko polskojęzyczne) prace z dziedziny matematyki i fizyki (od
średniowiecznych komputów po rozprawy naukowe i podręczniki). Autorem zestawienia był Teofil Żebrawski (1800-1887), matematyk, architekt, archeolog. Zabrudzenia, zaplamienia, poza tym stan dobry.
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GOSPODARSTWO. PRZYRODA
980. Brzósko Stanisław. Praktyczne pszczelnictwo. Opis gospodarki w ulach warszawskich i kószkach z nadstawkami. Z 48 rysunkami. Wydanie trzecie, przejrzane
i dopełnione. Warszawa-Kraków 1916. Gebethner i Wolﬀ, s. 241, [3], ilustr. w tekście, 23,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Praktyczny poradnik dla pszczelarzy opracowany przez Stanisława Brzóskę (1874-1963), pszczelarza,
bratanka naczelnego kapelana powstania styczniowego, ks. Stanisława Brzóski, nauczyciela ogrodnictwa i pszczelnictwa w Szkole Rolniczej w Pszczelinie, w latach 1920-1925 kierownika referatu
pszczelniczego w Ministerstwie Rolnictwa, w latach 1930-1939 wykładowcy w Szkole Pomologicznej
w Warszawie. Część pierwsza dotyczy budowy i zwyczajów pszczół, obszerniejsza część druga zawiera
informacje na temat prowadzenia uli. Luzem dołączona broszura Aleksandra Nowińskiego „Wady
naszych ulów” (Warszawa 1917). Egzemplarz częściowo nierozcięty. Zaplamienia i odbarwienia okładki
broszurowej, na kartach miejscami ślady zawilgocenia, zakreślenia ołówkiem, nieaktualne pieczątki
własnościowe, poza tym stan dobry.

981. Buczkowski Kazimierz. Z ogrodów stylowych w Polsce. Kraków 1924. Gebethner
i Wolﬀ, s. 50, 24,0 cm, opr. ppł., zach. przednia okł. brosz. wyd.
120,Rozprawa Kazimierza Buczkowskiego (1897-1967), krakowskiego historyka sztuki, związanego z Muzeum Narodowym, poświęcona polskim ogrodom (Odbitka z „Ogrodnictwa”). Bogato ilustrowana zdjęciami i planami, dotyczy m.in. założeń parkowych w Mogile pod Krakowem, w obzowie, Otwocku,
Nieborowie, Posadowie. Pieczątki własnościowe, oprawa wtórna biblioteczna, stan dobry.

982. Ćwierczakiewiczowa Lucyna. Baby, placki i mazurki. Praktyczne przepisy pieczenia chleba, bułek, placków, mazurków, tortów, ciastek, pierników itp. Warszawa
[1908]. Nakład i Własność Jana Fiszera, Warszawa, Pl. Dąbrowskiego 4, s. 124,
III, 17 cm, opr. wyd. ppł.
120,Zbiór przepisów na pieczenie chleba, ciasta, tortów i innych przysmaków (takich jak marengi zwyczajne, makagigi, jelenie różki, cukierki gumowe od kaszlu itp.). Zawiera też praktyczne porady (np. jak
świeżać stare bułki). Zażółcenie papieru i drobne zaplamienia kilku kart oraz oprawy.

983. Gieryng Kazimierz. Vademecum zielarskie. Wilno 1938 [b.w.], s. 53, [2], [7]
(inseraty), 17 cm, oryg. okł. brosz.
60,Podtytuł na k. przedtyt.: „Zbiór 300 gatunków ziół i ich zastosowanie w lecznictwie ludowem, farbiarstwie, domowem użyciu i w tępieniu owadów i szkodników”. Niewielkie przebarwienia okładek, na
tylnej okł. zatarty ślad, poza tym stan dobry.
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980. St. Brzósko. Praktyczne pszczelnictwo. 1916.

982. L.
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wierczakiewicz. Baby. 1908.

984. Guenon Franciszek. Kurowski Jan Nepomucen. O poznawaniu mleczności
krów. Warszawa 1854. Nakł. autora, s. 117, [3], tabl. ryc. 1 (litografia kolorowana),
22 cm, oryg. okł. brosz.
150,Opracowanie dzieła Françoisa Guenona (1796-1855), uzupełnione przez Jana Nepomucena Kurowskiego (1783-1866), agronoma i popularyzatora wiedzy rolniczej. Tablica (42 x 47 cm) ilustruje poszczególne stadia rozwoju narządów mlecznych krowy. Niewielkie ubytki okł. i pierwszych kart, naddarcie
tabl., poza tym stan dobry.

985. Hryniewicz Kazimierz. Gorzelnictwo rolnicze. Warszawa 1930. Wyd. Tow. Oświaty Rolniczej Księg. Rolnicza (Encyklopedia Gospodarstwa Wiejskiego, nr 108-110),
s. 213, ilustr. 71, 21 cm, opr. ppł., oryg. okł. brosz. naklejone.
150,Praktyczny podręcznik wiedzy o gorzelnictwie, omawiający sposoby produkcji bimbru, spirytusu, wódki
oraz innych trunków gospodarskich. Stan dobry.

986. Jankowski Edmund. Sad przy chacie. Wydanie szóste, poprawione. Warszawa
1911. Nakładem autora, s. 96, ilustr. w tekście, 22 cm, opr. z epoki, pł.
60,Poradnik zakładania i prowadzenia przydomowego sadu owocowego, zawierający także informacje
o przetwórstwie owoców (suszenie, dżemy i powidła, alkohole) autorstwa Edmunda Jankowskiego
(1849-1938), pomologa, profesora ogrodnictwa SGGW, współzałożyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego oraz wieloletniego redaktora czasopisma „Ogrodnik Polski”.
Stan dobry.

987. Kaczyński Józef. Róża. Warszawa 1881. W Druk. J. Sikorskiego (Biblioteka
Ogrodnika Polskiego, t. II), s. [4], III, [1], 283, [1], IV, tabl. 4 (chromolitografie),
rys. 61 (drzeworyty) w tekście, 21 cm, opr. ppł. z epoki.
240,-
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984. O mleczności krów. 1854.

987. J. Kaczyński. Hodowla róż. 1881.

985. K. Hryniewicz. Gorzelnictwo rolnicze. 1930.

988. Kalendarz dla gospodyń domowych. 1876.
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990. S. Kneipp. Rośliny lecznicze. 1900.
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995. St. Makowiecki. Kwiaty ogrodowe. 1927.

Dzieło autorstwa ogrodnika i wykładowcy warszawskiej Szkoły Ogrodniczej. Zawiera m.in. spis gatunków i odmian najpiękniejszych róż wraz z ilustracjami ówczesnych słynnych odmian (np. „Saint George”
czy „La France”). Piękne wizerunki kwiatów w chromolitografii W. Główczewskiego. Nieaktualne
znaki własnościowe. Stan bardzo dobry.

988. Kalendarz na Rok 1876. Kolenda dla gospodyń przez autorkę 365 obiadów.
Warszawa 1875. Sgł. w Księgarni Gebethnera i Wolﬀa, s. [36] (kalendarz), 280,
[4] (skorowidz), [24] (inseraty), 22 cm, opr. pł.
180,Pierwszy rocznik kalendarza dla gospodyń domowych wydawanego pod red. Lucyny wierczakiewiczowej w latach 1875-1895. Oprócz części kalendarzowej zawiera poradnik prowadzenia racjonalnego
gospodarstwa domowego w 10 działach z częścią kulinarną. Liczne ogłoszenia znanych firm warszawskich. Dedykacja z epoki: „Bąd dobry”. Grzbiet lekko pęknięty, poza tym stan dobry.

989. Klecki Waleryan. Studya nad morfologią, własnościami użytkowemi i pochodzeniem bydła rogatego Bretanii. Kraków 1898. Nakł. Autora, s. [2], 127, [3], tabl. IV
(ilustr.), 25 cm, opr. pł., zach. przednia oryg. okł. brosz.
150,Rozprawa naukowa docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, pó niejszego profesora hodowli i mleczarstwa. Podpis własnościowy na k. tyt. Drobne zażółcenia, poza tym stan dobry.

990. Kneipp Sebastian. Zielnik czyli atlas roślin leczniczych znachodzących się w Kneippa „Aptece domowej”. (Część II. „Moje leczenie wodą”). Zawiera opisy i wierne
obrazy roślin leczniczych, polecanych w książkach ks. Kneippa, i niektórych używanych często przez lud. Wydanie 2. Kempten 1900. Nakładem księgarni J. Kösla,
s. XII, [92], tabl. ilustr. 41 (na kart.), 18,5 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. i barwieniami
na licu i grzbiecie.
150,Opis najważniejszych roślin leczniczych, które powinny znaleźć się w każdej domowej apteczce. Uwzględniono m.in. miejsce występowania, czas kwitnienia oraz lecznicze działanie. Książka

374

GOSPODARSTWO WIEJSKIE I DOMOWE. PRZYRODA. NAUKA
napisana przez jednego z najbardziej znanych na świecie zwolenników hydroterapii i ziołolecznictwa,
któremu zawdzięczamy wprowadzenie do codziennego życia najprostszych zabiegów higienicznych
oraz zasad zdrowego odżywiania. Oprawa sygnowana na tylnim licu „Buchdruckerei der Jos. Kösel’sche Buchhandlung in Kempten”. Miejscami podklejenia taśmą i charakterystyczne przebarwienia
papieru, poza tym stan dobry.

991. Kneipp Sebastian. Zielnik czyli atlas roślin lekarskich. Wydanie czwarte. Ryciny wielobarwne. Tekst, zawierający opis roślin z podaniem zastosowania ich
opracował Dr. R. Monachium [1930]. Nakładem J. Kösela i F. Pusteta, s. [6], 41,
tabl. ryc. 20 (kolor.), 22 cm, oryg. okł. brosz.
120,Opracowane dla polskiego odbiorcy popularne dzieło Sebastiana Kneippa (1821-1897), autora zielników, propagatora hydroterapii, zdrowego odżywiania i higieny osobistej. Zawiera opisy i dokładne
wizerunki roślin leczniczych, stosowanych w medycynie ludowej. Drobne defekty okł., poza tym
stan bardzo dobry.

992. Kuchnia wzorowa. Przepisy praktyczne przyrządzania wszelkich potraw wykwintnych i skromnych, między niemi wiele nowych; różnych mięsiw, wędlin, chleba,
ciast zwykłych i wielkanocnych, lukrów, soków, konfitur, konserw, lodów, galaret,
kremów, sorbetu i ponczu. Poprzedzone układem obiadów na wszystkie dni roku,
śniadań i wieczerzy, ubraniem stołów, doborem napojów pokarmom odpowiednich
i wielu praktycznemi wskazówkami. Ułożyła Doświadczona Gospodyni. Warszawa
1883, nakład i własność Maurycego Orgelbranda, s. [4], I-VI (brak III/IV), 376,
17 cm, opr. ppł.
240,Wydanie 1. Obszerna, bogata w szczegółowe przepisy książka kucharska: „niezbędną jest dla kobiet
wszelkich stanów znajomość gospodarstwa, a mianowicie tej jego gałęzi, która wpływa na wygody otaczających, nie naraża na szwank ich zdrowia i przyczynia się zarazem do oszczędzenia grosza...”. Data
wydania na karcie tyt. wydrapana (data cenzury 1882; datowanie wg katalogu BN). Piecz. księgarni
braci Jana i Pawła Jeleniów z Przemyśla. Brak 1 karty z katalogiem oferty wydawnictwa. Dodatkowo
wprawione 3 karty z odręcznymi przepisami z epoki na omlet. Oprawa wygięta, zabrudzenia, zapiski
ołówkiem. Rzadkie – Estreicher nie notuje.

993. Kühn (Juliusz). Najodpowiedniejsze zasady żywienia bydła rogatego. Poznań
– Warszawa 1876. J.K. Żupański; Gebethner i Wolﬀ, s. XIV, 341, [2], ilustr. 62
(drzeworyty), 23 cm, opr. z epoki płsk z tłocz. i złoc.
150,Podręcznik żywienia bydła wg Juliusa Kühna (1825-1910), niemieckiego agronoma i filopatologa,
uchodzący wówczas za klasyczne dzieło w swym przedmiocie. W tłumaczeniu i opracowaniu (własne
obszerne przypisy) Zygmunta Rościszewskiego (1847-1887), agro- i zootechnika, docenta rolnictwa
Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie. Podpis własnościowy na k. tyt. Tytuł tłocz. złotem na pięciopolowym grzbiecie. Otarcia opr., karta tyt. podklejona, przebarwienia, poza tym stan dobry.

994. Lubomęski August. Uwagi o zwierzętach domowych, ich gatunkach, rasach. Wyd.
2 pomnożone artykułami z „Rolnika”. Lwów 1872. Nakł. księgarni Gubrynowicza &
Schmidta, s. [2], 72, 18 cm, opr. ppł. z epoki.
60,Opracowanie Augusta Lubomęskiego (1820-1889) podług dzieła Hermanna Engelharda von Nathusiusa
(1809-1879) o hodowli zwierząt. Podpis własnościowy na k. tyt. Otarcia opr., poza tym stan dobry.

995. Makowiecki Stefan. Kwiaty ogrodowe. Lwów – Warszawa [1927]. Księgarnia
Polska Bernard Połoniecki, s. VIII, 467, [5], liczne ilustr., 24,5 cm, opr. wyd. pł.
z tłocz. i złoc.
180,Praca Stefana Leona Makowieckiego (1860-1949), autora licznych publikacji z botaniki, ogrodnictwa
i hodowli roślin, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Przed II wojną światową
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996. A. Miecznikowski. Przewodnik dla giserów.
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997. Piast. 1830.

działał we Lwowie, prowadząc szkółkę roślin (jedną z największych w Galicji), po wojnie założył
szkółkę ogrodniczą w Warszawie. Podtytuł: „Podręcznik hodowli roślin ozdobnych zielnych: rocznych,
dwuletnich i bylin przydatnych do hodowli w naszych ogrodach, bez pomocy szklarni: notaty miłośnika
ogrodnictwa na podstawie własnej 50-letniej praktyki”. Wydanie drugie, uzupełnione. W tekście 491 rycin. Opr. czerwone pł., z tłocz. i złoc. Niewielkie przetarcia oprawy. Stan bardzo dobry.

996. Miecznikowski Aleksander. Przewodnik dla giserów (Biblioteka Rzemieślnika
Polskiego). Warszawa 1864. W Drukarni Gazety Polskiej, s. [4], III, 153, [4],
20,5 cm, opr. z epoki, płsk.
80,Poradnik rzemieślniczy dla giserów (odlewników). Zawiera m.in. rozdziały: O metalach i aliażach używanych w giserstwie; O piecach do przetapiania metali; Machiny i narzędzia używane w giserniach;
O laniu i wykończeniu odlewów surowych. Opr.: ciemnobrązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc., w dolnej
partii superekslibris literowy „J. R.”. Otarcia, zabrudzenia, poza tym stan dobry.

997. Piast czyli Pamiętnik Technologiczny obeymuiący przepisy dla gospodarstwa
domowego i wieyskiego, ogrodnictwa, sztuk pięknych, rękodzielń i rzemiosł;
niemniey, lekarstwa domowe, pospolite i zwierzęce. Tom 13-14 (1 wol.). Warszawa 1830. W Drukarni przy ulicy Mazowieckiey Nro. 1349, s. 175, [4], tabl.
ryc. 2 (litografie, na 1 arkuszu); 174, [6], tabl. ryc. 1 (litografia), 17 cm, opr.
z epoki, płsk.
360,Miesięcznik techniczno-rolniczy wydawany przez ziemianina i senatora Józefa Wawrzyńca Krasińskiego, przy współpracy wykładowcy szkoły politechnicznej Jędrzeja Radwańskiego. Czasopismo ukazywało się od stycznia 1829 do grudnia 1830 r., przeznaczone było przede wszystkim dla właścicieli
majątków ziemskich, mieszkańców dworów i zamożnych mieszczan. W numerach m.in.: O pszczelnictwie; Kiszka krwawa marcepanowa; Smażenie gruszek bez cukru i miodu; Farbowanie skór; Lekarstwo
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998. T. Piechocki. Konie orientalne. 1924.

999. O leczeniu i pielęgnacji koni. 1805.

domowe i doświadczone na zarazę bydła; Piwo z krupek słodowych; Proch strzelniczy naprędce zrobić.
Oprawa: ciemnobrązowy płsk, na grzbiecie złoc., na licach pap. marm., brzegi k. barw. Nieaktualna
nota własnościowa. Pęknięcia skóry wzdłuż krawędzi grzbietu. Stan dobry.

998. Piechocki Tadeusz. Konie krwi orjentalnej i ich hodowla w Polsce. Część I. Poznań 1924. Nakł. autora. Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, s. 89, [13], tabl.
ilustr. 16 z 26 fotografiami, 24 cm, opr. wyd. karton.
120,Ze zbiorów Andrzeja hr. Żółtowskiego z Milanowa (monogram piórem na karcie tytułowej).
Rysunki L. Prauzińskiego, fotografie ze zbiorów autora. Opis i charakterystyka koni orientalnych z podziałem na 11 ras i z omówieniem najważniejszych stadnin koni orientalnych w Polsce. Grzbiet oprawy
reperowany, zabrudzenia oprawy, postrzępione brzegi kart, poza tym stan dobry.

999. [Poradnik dla właścicieli koni]. Karmannaja kniżka dlia konskich ochotnikow.
Moskwa 1805. W Tipografii Christof. Klaudija, s. [4], 186, 12 cm, opr. z epoki
skóra.
180,Poradnik zawierający wskazówki nt. leczenia i pielęgnacji koni, m.in. przygotowania do pracy na roli.
Ubytki skóry, przybrudzenia i zaplamienia pap. Stan dobry. Rzadkie.

1000. Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy. 1836. Nr 1-18. Leszno 1836. Nakładem
i drukiem Ernsta Günthera, s. 1-120, 361-432, 121-360, tabl. ilustr. 1, ilustr.
w tekście, 20,5 cm, opr. z epoki, płsk.
600,Pierwszy rocznik najważniejszego w Poznańskiem fachowego czasopisma agronomicznego, będącego
organem tzw. Kasyna, towarzystwa założonego przez grupę postępowych ziemian w Gostyniu (pod
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1000. Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy.
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1002. J. Springer. Lekarka domowa. 1928.

przewodnictwem Gustawa Potworowskiego). Redaktorami „Przewodnika” byli Karol Stablewski i Antoni Koliński. Tom zawiera m.in.: Wiadomość o fabryce cukru z buraków, O nowym szkockim pługu,
Rzodkiew olejna, Ubiór na krowy, Nowe narzędzie do młocki, czyli młockarnia. Miejscami zaplamienia
i zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

1001. Runge Stanisław. Rasy i zewnętrzny wygląd bydła rogatego domowego. Lwów
– Poznań 1921. Wyd. Polskie, s. 60, [3], tabl. XXXVII (ilustr. rotograwiurowe),
26 cm, opr. wyd. ppł. tłocz.
150,Opis odmian, ras i wyglądu bydła rogatego hodowlanego zilustrowany 37 tablicami. Tytuł tłocz. złotem
na licu okł. („Rasy bydła rogatego”). Otarcia opr., stan dobry.

1002. Springer Jenny. Lekarka domowa. Złota księga kobieca ku oświeceniu i pouczaniu
dla zdrowych i chorych o najważniejszych kwestjach nauki zdrowia i lecznictwa.
Z 936 ilustracjami oryginalnemi, 32 tablicami i dodatkami kolorowemi. B.m. b.w.
[1928], s. 839, [1], tabl. ilustr. 16 (dwustronne, kolor.), portret 1, liczne ilustr.
w tekście, 24 cm, opr. z epoki płsk ze złoc., brzegi kart marm.
750,Książka odznaczona na Międzynarodowej Wystawie Higienicznej. Bogato ilustrowany poradnik medyczny dla oświeconych kobiet, zawierający ogólną wiedzę o anatomii i fizjologii, a także naukę
o chorobach i sposobach ich leczenia. Rozdziały m.in. poświęcone metodom wodolecznictwa i masażu,
a także leczenia środkami domowymi, w tym ziołolecznictwa, z alfabetycznym wyszczególnieniem
chorób i wykazem polecanych ziół. Podręcznik bogato ilustrowany, rysunki znajdują się na każdej
prawie stronie oraz na dodatkowych kolorowych tablicach. Oprawa z epoki: półskórek ciemnobrązowy
ze złoceniami na grzbiecie, płótno oprawy i brzegi kart marmurkowane, wyklejki ozdobne. Przetarcia
skóry na krawędziach, wewnątrz stan dobry.
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1003. Skorowidz leśny. 1909.

1004. A. Teslar. Kuchnia polsko-francuska. 1910.

1003. Szczerbowski Ignacy. Miklaszewski Jan. Skorowidz leśny na rok 1909 Królestwa
Polskiego. R. 1. Lwów – Warszawa 1909. Drukarnia „Polonia”, s. [26], 367, [9],
mapa 1 (rozkł), 21 cm, opr. z epoki, pł.
240,Skorowidz leśny dla Królestwa Polskiego opracowany przez Ignacego Szczerbowskiego (1872-1913),
galicyjskiego leśnika, urzędnika państwowego oraz Jana Miklaszewskiego (1874-1944), leśnika, pó niejszego wykładowcę i rektora SGGW. Zawiera oprócz danych kalendarzowych ogólne informacje
łowieckie, szczegółowe wiadomości z dziedziny leśnictwa i gospodarki leśnej, wykaz i opis szkół leśnych w Rosji, Austrii i Niemczech, statystykę i charakterystykę lasów Królestwa Polskiego, informacje
o zarządzie i służbie leśnej. Z mapą lasów w Królestwie Polskim. Zabrudzenia oprawy, miejscami
pęknięcia krawędzi kart.

1004. Teslar Antoni. Kuchnia polsko-francuska. Kraków 1910. Nakładem autora, s. X,
324, 21 cm, oryg. okł. kart.
300,Książka jednego z najsłynniejszych polskich kucharzy Antoniego Teslara, pełniącego przeszło 35 lat funkcję kuchmistrza w majątku namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego w Krzeszowicach. Zbiór wykwintnych przepisów kulinarnych na obiady, kolacje, śniadania, potrawy na święta i bale oraz nagrodzone
na wystawach krajowych w Krakowie i Lwowie konserwy z jarzyn i wina owocowe. Wśród potraw m.in.
jajka czajcze z rakiem à la Krzeszowice, kołduny hr. Tyszkiewicza, kotlety z zająca à la Talleyrand. Przetarcia i zabrudzenia oprawy z niewielkimi ubytkami brzegów, egzemplarz nieprzycięty, poza tym stan dobry.

1005. Vauban Maria, Kurcewicz Michał. Podstawy życia towarzyskiego opracowane
podług zwyczajów nowoczesnych. Warszawa 1935. Wyd. M. Arcta, s. 443, [1],
20 cm, opr. z epoki pł. z tłocz. i złoc.
120,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,
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1006. Wystawa rolnicza w Warszawie. 1878.
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1007. Egzemplarz Alfreda Potockiego.

jak wystawne przyjęcia z okazji rozmaitych uroczystości. 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). Zabrudzenia i niewielkie przetarcie oprawy, charakterystyczne
zażółcenia, poza tym stan dobry.

1006. [Wystawa rolnicza w Warszawie]. Otcziot o sielsko – choziajstwiennoj wystawkie
1874 goda w Warszawie. Warszawa 1878. W Gubiernskoj Tipografii, s. [6], XIV,
474, tabl. ryc. 20 (litografie), 1 tabl. rozkł., 23,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i tyt.
na licu.
600,Sprawozdanie z wielkiej wystawy rolniczej, która odbyła się w Warszawie w 1878 r. Na wystawie
eksponowano płody rolne, zwierzęta domowe oraz maszyny rolnicze, a także prezentowano wzorcowe
gospodarstwa i folwarki. Na litografowanych tablicach (sygn. „Lit. M. Fajans à Varsovie”) wizerunki nagrodzonych koni (m.in. ze stadniny Romana Sanguszki, Potockich i Branickich). Na końcu wykazy
imienne składu poszczególnych komitetów i komisji. Stan dobry. Ładny egzemplarz. Bardzo rzadkie.

NAUKA
1007. Lipiński Mikołaj. Zarys antropologii psychicznej czyli psychologii empirycznej dla
użytku dojrzalszej młodzieży polskiej. Lwów 1867. Nakładem autora. W drukarni
narodowej W. Manieckiego, s. 351, [1], 21 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. napisem
na grzbiecie i złoc. superekslibrisem „ ańcut” na licu., brzegi kart złoc., wyklejki
z opalizującej mory.
500,Egzemplarz z biblioteki Potockich w Łańcucie (superekslibris, ekslibris, pieczątka). Na przedniej
wyklejce odręczna dedykacja autora dla Alfreda Potockiego: „Jego Excelencyi Jaśnie Wielmożnemu Panu Alfredowi hrabiemu Potockiemu c.k. Ministrowi rolnictwa w dowód głębokiego szacunku”.
A. Potocki (1822-1889), właściciel dóbr i zakładów przemysłowych, polityk, minister i premier austriacki,
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marszałek krajowy, namiestnik Galicji, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Opr.: zielone pł. z tłocz.
i złoc. na grzbiecie i licach, na przednim licu tłocz. superekslibris „ ańcut”, brzegi k. złoc. Wyklejki
z opalizującej mory, na przedniej ekslibris biblioteki w ańcucie. Stan dobry. Rzadkie.

1008. Nauka o rzeczach w 650 obrazkach. Oprac. Zofja Joteyko-Rudnicka. Wyd. 2
przejrz. i popr. Warszawa 1917. Gebethner i Wolﬀ, s. 144, ilustr. 650, 21 cm, opr.
ppł. z epoki, oryg. okł. brosz. zach. (naklejone).
80,Popularny poradnik naukowy wg Georges’a Colomba (1856-1945), biologa i botanika, w 10 rozdziałach
(„kamienie, metale, woda i powietrze, materjały spożywcze, opał i oświetlenie, odzież, rośliny, nasi
wrogowie i nasi sprzymierzeńcy, materiały przemysłowe, człowiek”). Zabrudzenia okł., stan dobry.

1009. Szaniawski Józef Kalasanty. Rady przyiacielskie młodemu czcicielowi nauk
i filozofii, pragnącemu znale ć pewnieyszą drogę do prawdziwego i wyższego
oświecenia. Lwów 1823. Nakładem i drukiem Józefa Jana Pillera, s. XVI, 258, [2],
21,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc., zach. oryg. okł. wyd.
240,Dzieło filozoficzne Józefa Kalasantego Szaniawskiego (1764-1843), filozofa, historyka, działacza politycznego, krytyka literackiego. Praca ma charakter wstępu do filozofii, a zarazem jest pochwałą
poglądów filozoficznych Emanuela Kanta. Przetarcia oprawy, charakterystyczne zażółcenia. Okładki
broszurowe z ubytkami i wzmocnieniami, poza tym stan dobry. Rzadkie.

1010. Wszechświat. Organ Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika.
Rocznik 1930, nr 1-10 (styczeń-grudzień). Warszawa. PTP im. M. Kopernika,
s. 328, 4 (spis rzeczy), tabl. 7, liczne fot., ilustr., rys. w tekście, 28 cm, opr. ppł.
z epoki, oryg. okł. brosz.
120,Pismo propagujące nauki przyrodnicze, wydawane w latach 1882-1931, początkowo jako tygodnik,
a od 1930 r. miesięcznik. Zawiera m.in. artykuły popularnonaukowe z licznych dziedzin nauk ścisłych,
kronikę naukową, prezentację nowych urządzeń laboratoryjnych. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie z superekslibrisem „M.K.”. Stan bardzo dobry.

1011. Zagrzejewski Józef. Czasy pierwotne w stosunku do obecnych i przyszłych.
Piotrków 1907. Nakładem autora, s. 173, [4], 22 cm, opr. wyd., pł.
150,Rozważania o fizyce i astronomii autorstwa Józefa Zagrzejewskiego, piotrkowskiego urzędnika, pasjonata nauki. Opr. wydawnicza: brązowe pł., na grzbiecie i przednim licu bogate tłocz. i złoc., na
tylnym licu tłocz., brzegi k. złoc. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

1012. Zagrzejewski Józef. Istota elektryczności jako podstawa wiedzy przyrodniczej
i ogólnego wykształcenia. Piotrków 1910. Nakładem Autora, s. [6], 66, [2], tabl. 1
(rozkł.), 22,5 cm, opr. wyd. pł. zielone z bogatymi złoc., brzegi kart złoc.
150,Wydano w nakładzie 150 egzemplarzy, z których jedynie 50 przeznaczono do sprzedaży. Rozprawa Józefa Zagrzejewskiego (1830-1916), dotycząca elektryczności, promieni elektrycznych i stosunku
elektryczności do ciał niebieskich. Przedostatni rozdział zatytułowany: „Darwinizm w nowym oświetleniu
i zasadnicze unormowanie pojęcia ewolucji”. Oprawa wydawnicza: płótno zielone, na licu złocona
tytulatura i bogate złocenia utrzymane w stylistyce secesyjnej, brzegi kart złocone, papier wyklejek
opalizujący. Przetarcia płótna na krawędziach, poza tym stan dobry. Rzadka oprawa wydawnicza.

1013. Zagrzejewski Józef. Kosmogońja rozumowana. Piotrków 1909. Druk. Rządu
Gubernialnego, s. 84, [1], 23 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
150,Wśród rozdziałów m.in.: Istota elektryczności i nowe postrzeżenia w dziedzinie jej procesów. Jak powstały ciała niebieskie. Mylne tłomaczenia prawa Newtona i mylne ztąd wnioski zasadnicze. Przyczyna
i proces ciążenia powszechnego. Opr. wyd. w stylu secesji, brzegi kart złoc. Wyklejki z jedwabnej
mory. Otarcia opr., przebarwienia na licu, poza tym stan dobry.
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1011. Rozważania o fizyce i astronomii. 1907.

1013. Kosmogonia rozumowana. 1909.
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1012. J. Zagrzejewski. Istota elektryczności. 1910.

1014. Z najnowszych zagadnień. 1905.
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1014. Zagrzejewski Józef. Z najnowszych zagadnień społeczno-naukowych. Polemika
z Krakowską Akademją Umiejętności. Piotrków 1905. Nakł. autora, s. [4], 52, [1],
23 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
150,Polemika z negatywną oceną książki autora pt. „Jedność sił w przyrodzie”. Efektowna opr. wyd.
w czerwone pł. Stan bardzo dobry.

MYŚLISTWO
1015. Dyakowski Bohdan. Nasz las i jego mieszkańcy. Wydanie VI. Warszawa 1939.
Wyd. M. Arcta, s. 273, [3], ilustr. całostr., winiety i finaliki, 23,5 cm, opr. wyd. pł.
z tłocz. i złoc.
120,Opis fl ory i fauny leśnej oddany barwnym, literackim językiem. B. Dyakowski (1864-1940), przyrodnik-literat, propagator idei ochrony przyrody i popularyzator wiedzy o kraju ojczystym, autor książek
o tematyce przyrodniczej. Rysunki Kamila Mackiewicza (1887-1931), jednego z najlepszych twórców
dzieł o tematyce myśliwskiej. Oprawa z wizerunkiem jelenia w złotym medalionie na licu. Niewielkie
przetarcia okładek, wpisy i pieczątki własnościowe. Stan dobry.

1016. Dylewski Jerzy. Lis. Monografja myśliwska; z przedm. Włodzimierza Korsaka.
Warszawa 1932. Koło Miłośników owiectwa, s. 112, [3], ilustr., 24 cm, opr. płsk
z tłocz. i złoc.
120,Egzemplarz ze zbiorów Bronisława Regulskiego herbu Rawicz (1886-1961), generała, kawalera
Orderu Virtuti Militari, który wraz z gen. Andersem był jednym z głównych założycieli londyńskiego
„Ogniska Polskiego” (wpis). Rozprawa, obszernie omawiająca sposoby tępienia lisów – przyrządzanie
trutek, ustawianie wnyków, potrzasków i samostrzałów, wykurzanie ich gryzącym dymem, itd. Przetarcia okładek. Stan dobry.

1017. Ejsmond Julian. Moje przygody łowieckie. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza.
Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin [1929]. Nakład Księgarni Św. Wojciecha, s. [4],
312, tabl. ilustr. 6, 25 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.
120,Wydanie 1. Wspomnienia z lat 1924-1928 z polowań w Puszczy Białowieskiej, Rudnickiej, Karpackiej,
Wiszniewskiej, na Polesiu Wołyńskim i Śląsku Cieszyńskim; w tym m.in. z myśliwymi: Włodzimierzem
Korsakiem i Stefanem Krzywoszewskim. Opisy polowań na pardwy, głuszce, cietrzewie, kaczki, jelenie,
borsuki, rysie, dziki i wilki. Na tablicach nastrojowe ilustracje Kamila Mackiewicza (1887-1931). Brak
stron 313-315 ze spisem treści. Nieaktualne wpisy własnościowe, niewielkie przebarwienia oprawy,
poza tym stan dobry.

1018. Kowalski Zbigniew. Dziennik myśliwski z przedmową inż. Hermana Knothego.
Warszawa 1947. Nakładem Polskiego Związku owieckiego, s. 247, [1], tabl. ilustr.
12, 20,5 cm, opr. zielone ppł.
40,Dedykacja autora dla Janusza Regulskiego (1887-1983), wojskowego, ekonomisty, przemysłowca,
młodszego brata gen. Bronisława Regulskiego (wpis). Zapiski i wspomnienia z wypraw myśliwskich
i polowań z lat 1932-1945 Zbigniewa Kowalskiego (1907–1955), myśliwego, autora opowiadań myśliwskich. Ilustracje na oddzielnych tablicach. Niewielkie przebarwienia oprawy. Stan dobry.

1019. Krzywoszewski Stefan. Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila
Mackiewicza. Warszawa 1927. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 124, [4], ilustr.
w tekście (w tym całostronicowe), 30,5 cm, opr. szeroki płsk z tłocz. i złoc., zach.
oryg. okł. wyd.
240,Jedna z najładniejszych książek myśliwskich okresu międzywojennego. Zbiór wspomnień łowieckich Stefana Krzywoszewskiego (1866-1950), dziennikarza, dramaturga, prozaika, uczestnika polowań w Białowieży. Książka ozdobiona 24 ilustracjami wg rysunków Kamila Mackiewicza (1886-
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1019. Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. 1927.

383

1021. L. Niedbał. Z łowisk wielkopolskich. 1923.

1931), towarzysza myśliwskich wypraw autora. Przetarcia oprawy, miejscami zabrudzenia papieru.
Stan dobry.

1020. Łowiec. Organ Galicyjskiego Towarzystwa owieckiego. R. XXI, nr 2-12: II-XII
1898. [Red. Edmund Kolbuszowski]. Lwów 1898. GTL, s. [17]-212, ilustr., winiety,
34 cm, opr. ppł. współcz.
280,Rocznik galicyjskiego miesięcznika dla myśliwych wydawanego od r. 1878 r. (pó niej do 1939 pod
innym szyldem). Pismo zawiera opowiadania i wspomnienia myśliwskie, korespondencję, sprawozdania
z polowań (w tym z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego), sprawy Towarzystwa
i kronikę (w tym nekrologi). Wśród autorów m.in. Albert Mniszek, Roman hr. Potocki, Albert hr. Sumiński, Władysław Spausta i Aleksander hr. Wodzicki. Brak s. 73-80 w nr 5; s. 89-96 w nr 6; s. 105-112
w nr 7 oraz s. 137-144 w nr 9. Gdzieniegdzie drobne zażółcenia, poza tym stan dobry.

1021. Niedbał Ludwik. Z łowisk wielkopolskich. Obrazki i szkice przyrodniczo-myśliwskie. Poznań [i in.] 1923. Nakład Księgarni św. Wojciecha, s. 175, [3], tabl. ilustr.
24, 24 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
150,Egzemplarz ze zbiorów Bronisława Regulskiego (1886-1961), generała, kawalera Orderu Virtuti
Militari. Opis kilkunastu polowań, sporządzony przez Ludwika Niedbała (1872-1937). Na 24 tablicach
przedstawiono najważniejsze ptaki i zwierzęta łowne. Przetarcia oprawy, niewielkie przebarwienia
papieru. Stan dobry.

1022. Sztolcman Jan. Nad Nilem niebieskim. Wyprawa myśliwska Józefa hr. Potockiego
do Sudanu. Z ilustracjami Józefa Rapackiego. Warszawa 1902. Nakład „ owca
Polskiego”, s. [2], 234, [1], ilustr. w tekście, 25,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc. 150,-
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1022. Wyprawa myśliwska I. Potockiego.

1024. J. Weyssenhoﬀ. Powieść myśliwska. 1930.

Pierwsze 1. Wspomnienia polskiego podróżnika, myśliwego i dyrektora Muzeum Zoologicznego Branickich w Warszawie, zaproszonego przez słynnego myśliwego Józefa hr. Potockiego (1862-1922) na
wyprawę do Sudanu w 1901 r. Barwny opis podróży, sudańskiego kraju, jego mieszkańców i przyrody
oraz polowań na słonie, hipopotamy, lwy i bawoły. Na grzbiecie poza tytułem tłoczona i złocona nazwa
majątku Tomczyce. Naddarcia i ubytki skóry na grzbiecie oprawy, charakterystyczne zaplamienia
w tekście, poza tym stan dobry.

1023. Świętorzecki Bolesław. Podstawy łowiectwa oraz zarys teorji strzału śrutowego.
Wilno [1935]. Wydane nakładem Feliksa Zawadzkiego, s. IV, [4], 218, ilustr.
w tekście, 24,5 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc., zach. oryg. okł. brosz.
180,Dedykacja autora dla ministra Wacława Stanisławskiego (1886-1941), podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu, dyrektora Państwowego Banku Rolnego. Praca opisująca podstawy łowiectwa
(m.in. odżywianie zwierząt, walkę z kłusownictwem, odstrzał, prawo łowieckie, etykę łowiecką), a także
przedstawiająca zarys teorii strzału śrutowego (budowę dubeltówki, budowę naboju, przechowywanie
amunicji, sztukę strzelania). Niewielkie przebarwienia opraw. Stan dobry.

1024. Weyssenhoﬀ Józef. Puszcza. Powieść. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza.
Warszawa [1930]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 261, tabl. ilustr. 10, 21,5 cm,
opr. luksusowa z epoki pperg.
400,Egzemplarz z księgozbioru Wacława Szymczakowskiego (superekslibris, ekslibris). Najsłynniejsza
powieść myśliwska Józefa Weyssenhoﬀa (1860-1932), poety, krytyka literackiego, piewcy tradycji
ziemiaństwa kresowego i łowów. Akcja powieści rozgrywa się na początku XX w. na Polesiu. Książka
ozdobiona 10 nastrojowymi ilustracjami Kamila Mackiewicza (1886-1931) z malowniczymi scenami
lasu i polowań. Luksusowa oprawa z epoki (R. Jahody?): półpergamin naturalny z czterema zwięzami pergaminowymi, papier okładek i wyklejek klajstrowy i ręcznie zdobiony – na licu wizerunek
łosia i tytuł, na tylnej okładzinie superekslibris z motywami myśliwskimi. Stan bardzo dobry. Ładny
egzemplarz.
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1026. K. Wodzicki. Wspomnienia łowieckie.
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1027. Myśliwskie poezje A. Bartelsa. 1923.

1025. Wodzicki Jerzy. W Górach Niebiańskich (Tien-Szan). Wspomnienia z polowań
na koziorożce i dzikie barany. Z 64 ilustracjami według zdjęć fotograficznych
autora. Lwów 1938. Książnica-Atlas, s. 333, k. [1], mapa 1, 24 cm, opr. pł. z tłocz.
i złoc.
120,Wspomnienia z wyprawy myśliwskiej w góry Tein-Szan odbytej przez hr. Jerzego Wodzickiego. Barwne
opisy krajoznawcze i zajmujące opowieści myśliwskie. Wydawnictwo bogato ilustrowane zdjęciami
wykonanymi przez autora. Niewielkie przebarwienia oprawy. Stan dobry.

1026. Wodzicki Kazimierz. Wspomnienia z życia łowieckiego. Wyd. 3. Lwów b.r. (1928).
Nakł. Księg. Gubrynowicza i Syna, s. 233, [3], portret, 19,5 cm, opr. płsk z tłocz.
i złoc.
120,Egzemplarz ze zbiorów Bronisława Regulskiego (1886-1961), generała, kawalera Orderu Virtuti
Militari. Wspomnienia zajmują naczelne miejsce wśród utworów myśliwskich Kazimierza Wodzickiego (1816-1889), literata, ornitologa, ziemianina galicyjskiego. Wydanie drugie uzasadniło potrzebę
druku „bardzo ograniczonym nakładem pierwszym (1880), który dziś stanowi wielką rzadkość bibliograficzną”, stąd tak liczne kolejne wydania. Na dzieło składają się: Polowanie na nied wiedzie
w Karpatach; Wspomnienia z łowów na dziki; Wspomnienia o wilkach. Niewielkie przetarcia oprawy.
Stan dobry.

1027. [Rękopis]. Myśliwskie poezje Artura Barthelsa. Zebrał Bohdan Cywiński 1923 r.,
zeszyt o wym. 22 x 17 cm, s. 143, [1], ilustr. w tekście 12 (wklejone, kolor.), opr.
z epoki pł., papier wyklejek i brzegi kart. marm.
300,Odręcznie zapisany zeszyt zawiera dwa utwory Artura Bartelsa (1818-1885), satyryka, pieśniarza, rysownika, zapalonego myśliwego, w latach 1878-1880 współpracownika „ owca”. Na początku znajduje
się obszerny poemat „Tydzień poleski. Ustęp z życia myśliwskiego na Litwie”, wydany w Krakowie
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1028. I. opieński. Wilki. W lutym na Litwie. Wg A. Wierusza-Kowalskiego. 1893.
w 1883 r., na końcu zaś wiersz poświęcony Deniskowiczom (obecnie rejon na Białorusi), w których autor mieszkał i tworzył przez wiele lat. W tekście wklejono 12 barwnych ilustracji przyrody.
Stan dobry.

-----------------------------1028. Łopieński Ignacy (1865-1944) – „Wilki. W lutym na Litwie”. 1893 r.

600,-

Akwaforta, akwatinta; 21,5 x 31,0 (pl. 36,5 x 47,5)
Sygnowana na płycie – rycina powstała według obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego (1849-1915),
jednego z głównych przedstawicieli szkoły monachijskiej. Rytował Ignacy opieński, grafik, malarz, wykształcony w Warszawie, Paryżu, Monachium i Wiedniu. Rycina odbita i wydana w Wiedniu. Stan dobry.

INDEKS
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INDEKS
(zestawiła Katarzyna Chmielewska)

Achrem-Achremowicz Gracjan
387, 942
Adam Charles 843
Adamowski Wincenty 452
Addinsell Richard 159
Aide Charles Hamilton 693
Ajdukiewicz Tadeusz 121, 122
Albertrandi Jan Chrzciciel 481483
Albrecht Hohenzollern-Ansbach
590
Alciato Andrea 39
Aleksander I Jagiellończyk 481,
518
Aleksander I Romanow 210,
422, 551
Alojzy Gonzaga, św. 34
Alves Jaime M. 547
Amicis Edmondo de 792
Anakreont z Teos 63
Anczyc Władysław Ludwik 430,
437, 800
Andrieu Anna 798
Andriolli Michał Elwiro 123, 281,
710, 725
Andrysowicz azarz 16, 17, 44
Angelus Ludwik 917
Anna Jagiellonka 528, 727
Antonini Carlo 75
Apuleiusz z Madaury 694
Aschenbrenner Henryk 312
Askenazy Szymon 485-487
Asnyk Adam 274, 713
Assier Adolphe d’ 552
Audran Jean 227
August II Mocny 13, 14, 52, 68,
229, 474, 900
August III 87, 229
Augustyn z Hippony, św. 88
Aulich Witold 881
Aulus Hircjusz 607
Aviano Marco d’ 200

Bachowski Władysław 957
Baciarelli Marcello 229
Baczyńska Stefania 282
Baczyński Krzysztof Kamil 282,
641
Baden-Powell Robert 488
Badowski Adam 124
Bagiński Walery 330
Bagiński Wojciech 871
Bailly Rosa 672
Bakunin Michał 107
Balicki Antoni Euzebiusz 686
Baliński Michał 489, 892
Balzer Johann 228
Banarski Władysław 439, 440,
442, 443, 446
Bandurski Władysław 490
Barbara Radziwiłłówna 197
Barcz Bolesław 348, 575, 847
Barthels Artur 1027
Bartłomiejczyk Edmund 316,
956, 971
Bartoszewicz Julian 494, 528
Bartoszewicz Kazimierz 491,
576
Bartynowski Władysław 471,
968
Bassaglia Pietro 83
Bastrzykowski Aleksander 474
Batowski Stanisław 594
Batowski Zygmunt 324
Baudelaire Charles 695
Baudouin de Courtenay Jan 110
Bazewicz Józef Michał 172
Beck Józef 111
Bécu Aleksandra 746
Beethoven Ludwig van 962
Behem Franz 56
Bellarmino Roberto 2
Bełza Witold 325
Bem Józef 407, 604
Benard Jean-François 207

Bénédite Léon 346
Beniowski Maurycy August 3
Bentkowski Feliks 765, 776
Berbecki Leon 151, 152
Berezowska Maja 283, 284,
956
Berezowski Adolf 364
Berg Mikołaj 492, 493
Bernacki Ludwik 327
Berowski Karol 105
Berscy, ród 969
Berwiński Ryszard 113, 802
Białokozowicz Bazyli 627
Białynia-Chołodecki Józef 325
Bielski Marcin 620
Bieńkowski Władysław 635
Biernacka Maria z Nakwaskich
814
Bierut Bolesław 159
Bieżanowski Stanisław Józef 6
Binant Alfred 296
Bion ze Smyrny 63
Birkenmajer Józef 819, 820
Blaeu Willem 166
Blank Antoni 308
Blech Georg 22
Błasikiewicz Henryk 374
Bobrowa Joanna 746
Bogdalski Czesław 920
Bogusławski Wojciech 620
Bohdanowicz Antoni E. 827
Bohdanowicz Jadwiga 956
Bohomolec Franciszek 495
Bohomolec Jan 7
Boilly Louis 230, 231
Bolesław Chrobry 581
Bolesław Śmiały 581
Bolesław Krzywousty 581
Boll Bernhard 8
Bołoz-Antoniewicz Jan 957
Bonaventure Étienne 37
Bonneval Michel de 86
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Borkowski Jerzy Sewer Dunin
465
Borowski Tadeusz 348
Borowski Wacław 216
Borsukiewicz Jerzy 673
Boruciński Michał 842
Bouteux Jacques 10
Boy-Żeleński Tadeusz 349
Brandel Konrad 377-379
Brandel Konstanty 688
Brandowski Teodor 325
Brandstäter Franz August 309
Brandt Józef 125, 126
Braniccy, ród 943, 1006
Braun Georg 164, 199, 915
Breitkopf Johann Gottlob Immanuel 72
Brodziński Kazimierz 443, 494,
620, 696, 776
Brokl Kazimierz 324
Broniewski Władysław 616, 642,
643
Bronikowski Aleksander 330
Bronowski Władysław 159
Brückner Aleksander 335, 496,
766, 767
Bruntz Louis 843
Brzechwa Jan 644, 793
Brzeziński Mieczysław 556
Brzostowska Janina 645
Brzozowski Franciszek Korab
768
Brzósko Stanisław 980
Brzóska Stanisław 498
Buchner Władysław 568
Buczkowski Kazimierz 981
Budziński Alfons 494
Bukaty Bolesław Adolf 172
Bukowiecka Zofia 794
Bukowska Molly 796, 808
Bukowski Jan 490, 501
Bukowski Kazimierz 873
Bulwer-Lytton Edward George
714
Bułhak Jan 387, 945
Buno Conrad 11, 12
Buno Johannes 12
Burbonowie, dynastia 85-87,
541
Burhardt-Bukacki Stanisław 157
Burian Jan 654
Bursche Juliusz 538
Bykowski Ignacy 9
Byron George Gordon 719
Bystrzonowski Ludwik 296
Bystrzyński Włodzimierz 319

INDEKS

Campe August Friedrich 205,
206
Canaletto 914
Cantu Cesare 497
Car Stanisław 563
Caravaggio 233
Carr John 828
Carroll Lewis 795
Catlin George 847
Cederbaum Henryk 498
Celarski Zdzisław Szczęsny 499
Cercha Maksymilian 921
Cercha Stanisław 921
Cesarz Jan 481
Cetner Ignacy 93
Cezary Franciszek 33, 53, 77
Chagall Marc 242
Chałubiński Tytus 867
Charensol Georges 314
Chasseloup-Laubat François de
190, 515
Chejfec Leon 815
Chełmiński Jan 500
Chełmoński Józef 960
Chevremont Jean-Baptiste de
10
Chęciński Jan 441
Chłapowski Dezydery 487, 604,
743
Chłędowski Kazimierz 501-503
Chłopicki Józef 604
Chmielowski Benedykt 57
Chmielowski Janusz 848
Chmielowski Piotr 127, 769
Chociszewski Józef 922
Chodkiewiczowie, ród 753
Chodyniecki Ignacy 874
Chod ko Aleksander 718
Chod ko Ignacy 875
Chod ko Leonard 554, 746
Chojnacka Halina 351
Chojnacki Władysław 186
Cholewianka-Kruszyńska Aldona
354
Chomel Noël 11
Chopin Fryderyk 341, 451, 454456, 462, 528, 727, 743, 917,
956
Choromański Michał 112
Christow Sławomir 355
Chrzanowski Adolf 158
Chrząszczewska Jadwiga 796
Ciechanowski Jan 105
Ciemniewski Marceli 923
Ciepielowski Jerzy 614
Ciepierski Jan 99

Cieplak Tadeusz 159
Cieślewicz Roman 244
Cieślewska Zofia 320
Cieślewski Tadeusz syn 320
Clément Denis-Xavier 88
Clüver Philipp 12
Cock Hieronimus 232
Colloredo Leandro 90
Colloredo-Masfeldowie, ród 456
Colomb Georges 1008
Connopi Andreas Ernst 222
Constable John 342
Cort Cornelis 232
Crell Johannes 5, 80
Cunradus Christoﬀel 4
Curicke Georg Reinhold 13
Custos Dominicus 226
Cybulski Józef 398
Cyfrowiczówna Emilia 504
Cywiński Bohdan 1027
Cywiński Stanisław 689
Czacki Tadeusz 505
Czajkowski Erazm 752
Czajkowski Michał 113
Czarkowski Tadeusz Habdank
770
Czarnecki Władysław 523
Czarniecki Stefan 109, 136
Czarny Leon 511
Czartkowski Adam 506, 888
Czartoryscy, ród 6, 297
Czartoryska Izabela z Flemingów 297, 304, 602
Czartoryski Adam Jerzy 487,
604
Czartoryski Adam Kazimierz 72,
104, 297
Czartoryski August Aleksander
95
Czartoryski Władysław 134, 296,
297
Czechowicz Jadwiga 642
Czechowicz Józef 382
Czeczott Jan 445
Czernecki Jan 877
Czernecki Józef 876
Czernicki Zygmunt Adam 507
Czerper Ernest 728, 819, 820,
854
Czubek Jan 333
Czuchnowski Marian 646
Czuczyński Aleksander 572
Czudowska Konstancja z Radziwiłłów 388
Czyżewski Tytus 647

INDEKS

wierczakiewiczowa Lucyna
982, 988
D’Annunzio Gabriele 798
Dahlbergh Erik Jönson 66, 196
Dalí Salvador 313
Dante Alighieri 697
Darowski Aleksander Weryha
770
Daszyński Ignacy 563
Datka Czesław 159
Dawski Stanisław 246
Dąb-Kocioł Wojciech 667
Dąbrowska Maria 114
Dąbrowski Jan Henryk 100
Dąbrowski Marian 340
Debucourt Philibert Louis 202204, 238, 239, 304
Defoe Daniel 800
Degas Edgar 346
Delpech François-Sérephin 230,
231
Dembiński Olgierd 698
Demonts Louis 347
Denhoﬀ Jan Kazimierz 43
Desfontaines Pierre François
Guyot 14
Dębicki Ludwik Zygmunt 57
Dębicki Zdzisław 276
Dębski Józef 757
Dietrich Adolf Fryderyk 581
Dietrich Fryderyk Krzysztof 899,
906
Dietrich Maurycy 451
Długosz Jan 14, 15, 562
Dmochowski Franciszek Ksawery 50, 707
Dmochowski Franciszek Salezy
562, 714
Dmowski Roman 508
Dobrokowskij Mieczislaw Wassiliewicz 363
Dobrowolski Czech 649
Dobrowolski Julian 648
Dobrowolski Stanisław Ryszard
649
Dołęga-Dołęgowski Stefan 469
Domańska Antonina 799
Domeyko Ignacy 746
Dowbór-Muśnicki Józef 484
Drobnik Jerzy 971
Drużbacka Elżbieta 602
Drzewiecka J. 792
Drzewiecki Józef 552
Du Camp Maxime 510
Duchange Gaspard 227

Duchińska Seweryna z Żochowskich 128, 458
Dufour Piotr 3
Dumas Alexandre 303
Dunin-Wąsowicz Stanisław 330
Dunin-Wąsowicz Zbigniew 209
Duńczewski Stanisław 57
Dutkiewicz Franciszek Salezy
457
Dwernicki Józef 604
Dyakowski Bohdan 1015
Dybicz Zabałkański Iwan 205
Dylewski Jerzy 1016
Dymarski Franciszek 829
Dziadulewicz Stanisław 477
Działowscy, ród 585
Działyńska Izabella (Elżbieta)
z Czartoryskich 297
Działyński Jan 297
Dzieduszyccy, ród 851
Dzierzkowski Józef 801
Dzwonkowski Adam 528, 727
Dzwonkowski Władysław 408
Edelinck Gérard 227
Eisen Charles 72
Ejsmond Julian 1017
Eljasz-Radzikowski Stanisław
849
Eljasz-Radzikowski Walery 311,
849, 860, 861
Elzewirowie, ród 67
Emisarski Jan 614
Endler Friedrich Gottlieb 941
Estkowski Ewaryst 729
Estowie, ród 501
Estreicher Karol 129, 335, 768
Eydziatowicz Krzysztof 618
Eyriès Jean-Baptiste Benoît 845
Eysenbach Gabriel 466
Fajans Maksymilian 188, 189,
195, 197, 299, 305, 706, 1006
Falck Jeremiasz 214, 219, 223,
233, 968, 973
Falkowski Jan 925
Fedkowicz Jerzy 650
Fedrus 19
Feliński Zygmunt Szczęsny 408
Felix Jakub 99
Ferdynand Karol Habsburg 310
Fessard Étienne 229
Fiedler Arkady 511
Filipkiewicz Stefan 662
Filipowiczowa Wanda 956
Filochowski Wacław 512
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Fischer Jan Władysław 936
Flaubert Gustave 699
Flaxman John 705
Fleck Juliusz Volkmar 620
Fleck Ryszard 620
Fleszar Albin 151
Flisak Jerzy 270-272
Florek Andrzej 99
Florian Jean-Pierre Claris de 20
Floris Frans 232
Foltin Franciszek 701
Formankowicz Samuel 6
Forster Karol 303, 513
Förster Jerzy 48, 214, 223
Fouard Constant Henri 338
Fra Angelico 791
France Anatol 314
Franciszek I Habsburg 207
Franciszek I Walezy 503
Franciszek Józef I Habsburg
598
Franciszek Ludwik de Burbon,
książę Conti 68
Franciszek z Asyżu, św. 785, 788
Frankiewicz Czesław 926
Franklin Benjamin 514
Franqueville Helena d’Abancourt
de 970
Fredro Aleksander 718, 936
Fredro Andrzej 408
Fredro Andrzej Maksymilian 21
Fredro Stefan 103
Fredro-Boniecka Maria 533
Friedlein Daniel Edward 736
Frist Józef 179
Froben Hieronymus 39
Frycz Karol 319
Fryderyk II Wielki Hohenzollern
82
Fuhrmann Roman Fiodorowicz
105
Gainsborough Thomas 342
Galle Cornelis 234
Gałuszka Józef Aleksander 650
Gardowski Ludwik 618
Gardzielewski Zygfryd 350
Garibaldi Giuseppe 510
Gaszyński Konstanty 718
Gawalewicz Marian 700
Gawiński Antoni 807
Gawiński Jan 72
Gedliczka Zdzisław 664
German Juliusz 803
Gerson Wojciech 528, 620, 727,
775

390
Gesner Konrad 60
Giedroyc Józef 330
Giedyminowicze, dynastia 473
Gielniak Józef 245, 246
Giertych Jędrzej 517
Gieryng Kazimierz 983
Girs Anatol 348, 575, 847
Gjellerup Karl 334
Glass Henryk 804
Glassbach Carl Christian 190
Glave-Kobielski Karol Fryderyk
51
Gliński Kazimierz 463
Gliszczyński Michał 532
Glixelli Władysław 394
Gloger Zygmunt 460, 775, 928
Głowacki Edward 320
Główczewski Władysław 987
Goethe Johann Wolfgang von
435, 701
Golcz Jadwiga 386
Goldberg Chaim 247
Gołębiowski ukasz 518, 519,
529, 530, 899
Gołęmbowski Aleksander 835
Gołubiew Antoni 942
Gomulicki Juliusz Wiktor 471,
539, 903
Gomulicki Wiktor 621, 743
Gomułka Władysław 159
Gonon Alphonse-Jules 317
Gorazdowski Edward 867
Goryńska Wiktoria 524
Gorzeński Jan 301
Gorzuchowski Stanisław 878
Goszczyński Seweryn 702, 730,
746
Gottlieb Ludwik 868
Gotz Marcelli 175, 176
Goya y Lucientes Francisco de
235
Górecka Maria z Mickiewiczów
727
Górecki Antoni 718
Górowski Artur 520
Górski Artur 771
Górski Mikołaj 99
Grabowski Ambroży 856, 932
Grabowski Elisabeth 929
Grabowski Piotr 521
Grabowski Tadeusz 173
Grabski Bronisław 413
Grabski Stanisław 159
Grafczyński Tadeusz 353
Grandville 207
Grassi Józef 215

INDEKS

Griniow Paweł 325
Groddeck Gottfried Ernst 32
Groicki Bartłomiej 33
Gröll Michał 1, 7, 20, 49, 51, 54,
55, 57, 72
Grombecki Henryk 290
Gronowski Tadeusz 681, 832,
956
Grotowski Feliks 101
Grottger Artur 130, 296, 755
Grünbaum Izaak 522
Grund Norbert 228
Grydzewski Mieczysław 616
Grynaeus Simon 65
Grzybowski Aleksander 359
Grzymała-Siedlecki Adam 735
Grzymałowski Walerian 435
Guenon François 984
Guérin Victor 830
Gumowski Jerzy 116
Gumowski Marian 325, 933
Gurlitt Cornelius 900
Gustawicz Bronisław 171
Gwagnin Aleksander 67, 754
Gzowski Jan 34
Hahn Otto 661
Haid Johann Gottfried 222
Haid Johann Jacob 211
Halkiewicz Michał 35
Haller Jan 15
Haller Józef 804
Hann Antoni 911
Hanow (Hanovius) Michał Krzysztof 47, 211
Harland Zygmunt 803
Hartknoch Krzysztof Jan 36
Hartwig Edward 383-385
Hauer Franz von 180
Hautecoeur Louis 347
Hayden Henryk 248
Hayder Fryderyk Antoni 285,
286
Haye Charles de la 301
Hecht Paweł 661
Hegedüs Adolf 370
Heidenstein Reinhold 495
Helmsauer Carl August 191
Hemar Marian 651
Hempel Stefan 428, 429
Hempel Władysław 428, 429
Henryk Walezy 37, 38, 482, 503
Henryk IV Burbon 227
Henryk VIII Tudor 65
Hermsdorﬀ Martin 21
Hertel Johann Georg 228

Hess Johann 941
Hiller Karol 658
Him Jerzy 823
Hintze Erwin 958
Hirszel Henryk 620
Hiszpańska-Neumannowa Maria
785
Hitler Adolf 586
Hlond August 374
Hładki Jadwiga 956
Höferus Johannes Traugott 419
Hoﬀmann Zygmunt 829
Hoﬀmanowa Klementyna z Tańskich 602, 703, 704, 783
Hogarth William 342
Hogenberg Franz 164, 199, 915
Hohenstein Adolf 846
Hołodnij Petro 623
Hołowiński Ignacy 879
Hołub-Pacewiczowa Zofia 851
Homer 705
Hondius Henricus 164
Hondius Henricus II 167
Hondius Wilhelm 973
Honoré François l’ 14
Hooghe Romeyn de 224
Hoppe Jan 636
Horoszkiewicz Roman Woynicz
524
Horthy Miklós 374
Hozjusz Stanisław 212
Hryniewicz Kazimierz 985
Hrynkowski Jan 645
Hryszkiewicz Maurycy 893
Hulewicz Jerzy 645, 652, 653
Hulewiczowa Maria z Kaliskich
159
Hutten-Czapski Emeryk 959
Innnocenty XII 90
Iranka Helena 805
Iwański Jan 960
Iwaszkiewicz Jarosław 654
Jabłczyński Feliks 249
Jabłonowscy, ród 41
Jabłonowski Antoni Chryzostom
41
Jabłonowski Józef Aleksander 57
Jabłoński Alfred 154
Jachimecki Zdzisław 341
Jadwiga Andegaweńska, św.
490, 590, 602
Jagiellonowie, dynastia 473, 518
Jahoda Robert 337-342, 502,
676, 681, 735, 969, 1024

INDEKS

Jaillot Alexis-Hubert 168, 169
Jakimowicz Andrzej 641
Jakimowicz Mieczysław 386
Jaksa z Kopanicy, książę Stodoran 584
Jakubowski Stanisław 507
Jamek-Koperski Franciszek 537
Jan Andrzejowy 76
Jan Olbracht 481
Jan II Kazimierz Waza 53, 109,
474, 583
Jan III Sobieski 36, 42, 43, 52,
58, 90, 200, 301, 379, 381,
474, 739
Jan Zygmunt Hohenzollern 46
Janidło Jakub 44
Janik Michał 533
Janikowski Konstanty 96
Janiszewscy, ród 3
Jankowski Czesław 540, 655
Jankowski Edmund 986
Janota Eugeniusz 171, 852
Janowski Paulin 45
Jansson von Waesberge Gillis 13
Janssonius Johann 164, 167,
170
Januszewscy, ród 746
Januszewski Teofil 746
Januszewski Witold 648
Januszkiewicz Eustachy 296,
746
Jarochowski Kazimierz 117, 311
Jarocki Władysław 850
Jaroszewicz Józef 525
Jarzębski Adam 903
Jarzyński Jan 101
Jasieńska Teresa z abędzkich
118
Jasieński Bruno 656
Jasieński Feliks (pseud. Manggha) 118
Jasieński Władysław 794
Jasińscy, ród 422
Jasiński Jakub 422, 561
Jaskłowski Karol 493
Jaworski Aleksander 52
Jaworski Franciszek 468
Jaworski Zdzisław 173
Jedlicz Józef 873
Jeleń Jan 992
Jełowicki Aleksander 526, 530,
566, 716, 719
Jerzy Rakoczy 66
Jerzyna Leonard 484
Jeske-Choiński Teodor 527
Jèze Charles 571

Jeżyński Stanisław 321
Jędrzejewski Władysław 569
John Edmund 971
Johnston Robert 831
Joteyko-Rudnicka Zofia 1008
Józef Bilczewski, św. 791
Juliusz Cezar 607
Kaczanowski Józef 954
Kaczyński Józef 987
Kaden-Bandrowski Juliusz 832
Kallimach Filip 532
Kamiński Bronisław 657
Kamiński Zygmunt 322, 326
Kanarek Eliasz 187
Kant Immanuel 1009
Kantak Kamil Juliusz 746
Kantor Adolf 727
Kapiszewski Stanisław 488
Karłowicz Mieczysław 339, 463
Karnicka Henryka z Bąkowskich
228
Karny Alfons 956
Karol V Habsburg 33
Karol X Gustaw Wittelsbach 66,
219
Karoli Aleksander 376, 912
Karpińska Helena 349-353, 964
Karwowska-Wnuczak Julitta
273-276
Kasprowicz Antoni 658
Kasprowicz Jan 713, 775, 873
Kasprzycki Piotr 323
Katarzyna II Wielka 18, 82, 611,
624
Kaufmann Józef 445
Kazimierz Wielki 627
Kazimierz Jagiellończyk 481,
590, 799
Kątski Apolinary 77
Kelter Chaim 780
Kerre Peter 164
Keyserling Herman Karl von 18
Kędzierski Czesław 797, 819
Kędzior Marek 511
Kiejstut Giedyminowicz 590
Kiełbowic Wawrzyniec 98
Kiełczewska-Zalewska Maria
186
Kininger Vincenz Georg 310
Kircheisen Friedrich Max 533
Kirchner Włodzimierz 386
Kirgener Joseph François 515
Kirstein Johannes 33
Kisielewska Salomea 805
Kisling Mojżesz 315

391
Klauber Ignaz Sebastian 220
Klecki Walerian 989
Kleczyński Jan 451
Kleczyński Tadeusz 217
Klein Jacob Theodor 46, 47
Klein Jan 325
Klein Władysław 867
Klemens VIII 2
Klemens XIV 75
Kleszczyński Zdzisław 689
Klinkosch Josef Carl 389-393
Klukowski Zygmunt 949
Kłos Juliusz 891
Kłosowski Józef 806
Kmita Piotr 103
Knedler Jan 410
Kneipp Sebastian 990, 991
Kniaziewicz Karol 566
Knia nin Franciszek Dionizy
437, 704
Knothe Herman 1018
Koberger Anton 198
Kobierzycki Stanisław 48
Kobuszewski Jan 270
Kochanowski Jan 136, 145, 713
Kochanowski Jędrzej 81
Kochanowski Piotr 77
Kojałowicz Kazimierz 607
Kojałowicz Wojciech 892
Koliński Antoni 1000
Kolowrath-Krakovsky Leopold
91
Kołłątaj Hugo 49, 50, 535
Komorowska Kunegunda 602
Komorowski Tadeusz „Bór” 633
Konarska-Słonimska Janina 250
Konarski Stanisław 70
Konopacki Eugeniusz 523
Konopnicka Maria 463, 725,
775, 807, 808
Konrad von Jungingen 590
Konstanty Pawłowicz Romanow
308, 558
Kontkiewicz S. 182
Kopeć Józef 536
Kopera Feliks 921
Kopernik Mikołaj 128, 979
Kordecki Augustyn 53, 706
Korneliusz Nepos 564
Korsak Włodzimierz 1016, 1017
Korybut-Woroniecki Henryk 842
Kosiński Antoni Amilkar 100
Kossak Juliusz 236, 311, 696,
720, 721, 725, 730, 731,
743, 974
Kossakowski Józef 330

392
Kossak-Szczucka Zofia 809
Kostrzewski Franciszek 237,
298, 725, 730
Kościuszko Tadeusz 72, 201,
406, 457, 583
Kośmiński Józef 174
Kot Stanisław 159
Kotarbiński Józef 319
Kováts Edgar 853
Kovavs Ferenc 159
Kowalczykowa Alina 884
Kowalski Zbigniew 1018
Kozenna Blazius 171
Koziański Eugeniusz 366, 367
Koziełł-Poklewski Tadeusz 335
Kozikowski Edward 645
Kozłowski Karol 311
Krajewski Franciszek 706
Krakowowa z Radziejewskich
Paulina 131
Krasiccy, ród 93-97, 103-104
Krasicka Teofila ze Stadnickich
104
Krasicki Antoni 93, 94, 96, 97,
104
Krasicki Ignacy 54, 55, 94, 104,
620, 707
Krasicki Jan 96
Krasicki Józef 708
Krasicki Kazimierz 104
Krasińscy, ród 583
Krasiński Józef Wawrzyniec 906,
997
Krasiński Walerian 538
Krasiński Wincenty 583
Krasiński Zygmunt 213, 333,
708, 713, 743, 746, 769
Kraszewscy, ród 115
Kraszewski Józef Ignacy 115,
132-135, 316, 434, 440, 539,
540, 620, 709-711, 725, 802,
835, 892
Kraushar Aleksander 345, 541,
743, 903
Krauze Karol Artur 116
Krauze Wanda Adelajda z Boernerów 116
Krebs Johann Friedrich 29
Krethlow Johann Ferdinand 308
Kretschmer Johann 941
Krische Andreas 941
Kromer Marcin 56, 67
Królikowski Jerzy 173
Krukowski Stefan 939
Krusiński Stanisław 556
Kruszyński Jan 776

INDEKS

Krynicki Maksymilian 528
Krzystanowic Stanisław 67
Krzywda-Polkowski Franciszek
880
Krzywicki Ludwik 556
Krzywoszewski Stefan 328,
1017, 1019
Krzyżanowski Stanisław Andrzej
444
Kubalski Tadeusz 524
Kubina Teodor 374
Kucharski Sebastian 99
Kuchcina Regina 99
Kuchciniak Jan 99
Kuchciński Antoni 99
Kucz Karol 908
Kuczborski Stanisław 319
Kuglin Jan 321, 586
Kühn Julius 993
Kulisiewicz Tadeusz 251, 956
Kurcewicz Michał 1005
Kurek Jalu 659, 660
Kurka Antoni 881
Kuropatnicki Ewaryst Andrzej 57
Kurowski Jan Nepomucen 984
Kurpiński Karol 462
Kuyper Frans 5
Ku miński Bolesław 218
Kwiatkiewicz Jan 42
Kwiatkowski Eugeniusz 575
Kwiczołowicz Stanisław 99
Kwieciński Karol 859
Lacoveille Jean Laurent 101
Lacretelle Jacques de 317
Lafenestre Georges 347
Lam Stanisław 574
Lam Władysław 971
Lange Antoni 194, 699
Langer Sebastian 306, 932
Langlois Denis 38
Laurencin Marie 317
Lauro Giacomo 193
Le Cointe Jean Louis 89
Le Rouge Georges-Louis 64
Lebrun Tomasz 3
Lec Stanisław Jerzy 661
Lechoń Jan 545, 651
Lechowski Józef 400
Lednicki Wacław 734
Leduc Alphonse 454
Leixner Otto 546
Lelewel Joachim 604
Lemcke Carl von 961
Lenartowicz Stanisław 887
Lenartowicz Teofil 712

Leopold II Habsburg 91
Lepecki Mieczysław 547
Leroy Alphonse 200
Lesser Aleksander 312
Leszczyńscy, ród 34, 85, 86
Leszczyński Andrzej 214
Leszczyński Jan Tomasz (o. Prokop) 786
Leszner Tadeusz 352
Leśmian Bolesław 713
Lewicka Zofia (Sonia Lewitska)
208
Lewicki Jan Nepomucen 300
Lewicki Tadeusz 909
Lewitt Jan 823
Liebermann Stefania 159
Lieven Gevaert 966
Ligęza Wojciech 98
Lipiński Eryk 793, 896
Lipiński Jerzy 380
Lipiński Józef 72
Lipiński Mikołaj 1007
Lipiński Tymoteusz 489
Lipski Jakub 221
Lipski Tadeusz 187, 797, 813
Liszt Ferenc 456
Litanerówna Maria 798
Longueil Joseph de 72
Lorentowicz Jan 557, 713, 771
Lorentz Stanisław 306, 599, 843,
871
Lotter Tobias Conrad 165
Lubomęski August 994
Lubomirscy, ród 394
Lubomirska Eleonora z Husarzewskich 394, 957
Lubomirska Elżbieta z Czartoryskich 73
Lubomirski Andrzej 394
Lubomirski Edward 620
Lubomirski Franciszek 77
Lubomirski Jerzy 77
Lubowski Edward 528
Ludwig Emil 962
Ludwik Burbon Wielki Delfin
168, 169
Ludwik Ferdynand Burbon 87
Ludwik Filip Burbon 207
Ludwik XIII Burbon 167
Ludwik XV Burbon 59
Ludwik XVI Burbon 591
Ludwika Maria Gonzaga 13
asicki Jan 67
azarski Urban 898
azarski Zygmunt 320

INDEKS

azowskij G. 833
ącki Eliasz Jan 301
epkowski Józef 136
odwigowski Edward Stefan
436, 447
opieński Ignacy 1028
oski Józef 301
oza Stanisław 469, 550
ukasik Włodzimierz 955
uniński Ernest 325
uszczewska Jadwiga (pseud.
Deotyma) 117, 137-140, 299
uszczewski Jan Paweł 551
Maass Jan 955
Maciejowski Aleksander 115
Maciejowski Bernard 44
Mackiewicz Kamil 328, 896,
1015, 1017, 1019, 1024
Maczuga Tomasz 227
Madejski Edward 944
Magnuszewski Dominik 116
Maire François Joseph 161
Maj Jan 50
Majeranowski Konstanty 457
Majkowski Hilary 963
Makowiecki Stefan Leon 995
Makowski Tomasz 166
Maksymilian Habsburg 16, 17
Makuszyński Kornel 713, 810,
811, 873
Malczewski Antoni 713
Malczewski Jacek 960
Malczewski Rafał 850, 854
Maleszewski Tytus 121-149
Malibran Alphonse 500
Malicki Tadeusz 832, 963
Maliniak Julian 586
Malinowski Adam 287
Maliszewski Edward 553
Mallet Allain Manesson 58
Malscy, ród 115
Malski Wiktor 115
Malte-Brun Conrad 554
Małachowscy, ród 425
Małachowski Stanisław 49, 704
Małecki Antoni 470, 555
Manke Karol 541
Mann Conrad Anton 309
Mann Kazimierz 369
Mansfeld Johann Georg 310
Manteuﬀel Gustaw 889
Manteu owie-Szoege, ród 889
Mańkowski Tadeusz 324
Marconi Henryk 302
Marggraf Johann Volckmar 22

Maria Antonina Habsburg 626
Maria II Bragança 407
Maria Józefa Wettin 87
Maria Leszczyńska 59, 85, 86,
88, 528, 602, 603, 704
Maria Medycejska 227
Maria Teresa Habsburg 353
Maria Wirtemberska z Czartoryskich 602
Mariański Konstantyn 78
Markiewic Błażej 98
Marks Karol 556
Marret Jean 11
Marstaller Gottlieb Jacob 81
Marszewski Michał 706
Masch Andreas Gottlieb 74
Masner Karl 958
Masson Michel 714
Matejko Jan 288, 725, 960
Matlakowski Władysław 855
Matthieu Pierre 37
Mattioli Pietro Andrea 60
Matusiak Klemens 940
Matusiak Stanisław 892
Matuszewski Ignacy 557, 773
Matyaszkiewicz Jakub 34
Maurer Friedrich 83
Mayer Mathias Johannes 222
Mayerhofer Stephan 389
Mazurkiewicz Józef 399
Mecherzyński Karol 757, 774
Medyceusze, dynastia 320
Mehoﬀer Józef 252, 289, 938
Meissner Janusz 971
Meissonier Ernest 313
Melantrich Ji í 60
Menzel Karl Adolf 941
Merczyng Henryk 538
Meurs Jan van 48
Meyer Joseph 836
Meyet Leopold 345
Mękicki Rudolf 470
Mianowski Lucjan 253
Michalski Jan 574
Michalski Stanisław Franciszek
705
Michał Anioł 962
Michał Korybut Wiśniowiecki 52
Miciński Tadeusz 662, 663
Mickiewicz Adam 148, 299, 331,
350, 408, 526, 528, 684, 713,
715-722, 727, 743, 746, 750,
769, 870, 936
Mickiewicz Władysław 870
Mickiewiczowa Celina z Szymanowskich 727

393
Mickiewiczówna Helena 727
Miecznikowski Aleksander 996
Mierosławscy, ród 45
Mierosławska Elżbieta z Radomickich 45
Mierzejewski Lew 723
Mierzyński Antoni 564
Mieszko I 312, 540
Mieszkowski Juliusz 669
Miethke Hugo Othmar 296
Miklaszewski Jan 1003
Mikołaj I Romanow 207, 558
Mikołaj II Romanow 568
Mikołajczyk Marian 159
Mikołajczyk Stanisław 159
Mikołajczyk Zofia z Parysków
159
Mikołajczykowa Cecylia z Ignasiaków 159
Mikołajewski Daniel 4
Mikulski Kazimierz 254
Miliszkiewicz Janusz 978
Milutinowicz Sarajlija Simeon
559
Miłosz Czesław 884
Mirandola Franciszek (właśc.
Franciszek Czcisław Pik) 111,
334, 825
Misierowicz Alojzy 188, 189,
195, 197, 305
Misky Ludwik 645, 971
Miś Wincenty 837
Mizerski Jerzy 910
Mleczko Stanisław 705
Młodzianowski Kazimierz 763
Młynarska Kazimierzowa 812
Mniszech Michał Jerzy Wandalin
12, 627
Mniszek Albert 1020
Modro Adolf 399
Modrzewski Andrzej Frycz 560
Modzelewski Władysław 569
Mohl Maurycy 88
Mokłowski Kazimierz 942
Mollo Tranquillo 161, 162
Mołodeccy, ród 295
Moniuszko Stanisław 434-453
Monné Wanda 755
Monsiau Nicolas André 308
Monteskiusz 724
Moor Dmitrij (właśc. Dmitrij Stachijewicz Orłow) 363
Moraczewski Jędrzej 563
Morawski Teodor 296
Moreau Gustave 346
Morelowski Marian 324

394
Mortkowicz Jakub 318, 320,
322, 326
Moschos z Syrakuz 63
Mossa Gustav-Adolf 314
Mostowska Barbara z Tomickich
106
Mostowski Tadeusz 607, 627
Moszyński Fryderyk Józef 215
Mościcki Henryk 561, 888,
943
Mościcki Ignacy 371, 563, 575,
622, 930
Motty Władysław Leon 311
Moutonnet de Clairfons Julien-Jacques 63
Mroczek Andrzej Artur 381
Mroziński Józef 776
Mrozowska Jadwiga 319
Mrożewski Stefan 209, 255, 956
Mróz Daniel 277
Mucha Stanisław 945
Muller Charles 843
Müller Franz 162
Mund Henryk 956
Munnichhoven Hendrik 219
Mycielski Jerzy 957
Naake-Nakęski Kazimierz 178
Nabielak Ludwik 141
Nagalski Adam 412
Nagurczewski Ignacy 72, 81
Nałęcz-Gostomski Władysław
930
Napierała Bolesław 380
Napoleon I Bonaparte 533-535,
591, 716
Narbutowa Anna 602
Narbutt Teodor 892
Naruszewicz Adam 72
Narutowicz Gabriel 563
Natanson Władysław 332
Nathusius Hermann Engelhard
von 994
Nattier Jean Baptiste 227
Nattier Jean-Marc 227
Nawrocki Stanisław 518
Neron 329, 607, 741
Neuberg Antoni Józef 396
Neugebauer Salomon 67
Nicolai Johann 78
Nicolai Krzysztof Bogumił 81
Niedbalski Franciszek Ksawery
901
Niedbał Ludwik 1021
Niedziela Józef 959, 968
Niedzielski Kazimierz 565

INDEKS

Niemcewicz Julian Ursyn 303,
566, 713, 718, 934
Niemojewski Andrzej 567
Niesiecki Kasper 57
Niewiarowski Stanisław 784
Nikifor Krynicki 956
Nipanicz Mikołaj 177
Nisius Johann 36
Norblin Jan Piotr 238, 239, 304,
973
Norblin Sébastien 303
Norblin Stefan 365-367
Norwid Cyprian Kamil 116, 713,
726
Noskowski Zygmunt 460
Nowakowski Adam Maria 664
Nowakowski Józef 438
Nowiński Aleksander 980
Nowomiejscy, ród 115
Numa Pompiliusz 20
O’Donell Johann 91
Obertyńska Beata 665, 666
Odrowąż-Pieniążek Jan 64
Odyniec Antoni Edward 299,
718, 746
Ogiński Michał Kleofas 462
Ogończyk-Żółtowski Franciszek
472
Okolski Szymon 57
Okuń Edward 290, 759
Olchowicz Konrad 622
Oleszczyński Antoni 566, 716
Oleszczyński Seweryn 620, 918
Oleszczyński Władysław 303
Oleśnicki Zbigniew 15
Olexiński Stanisław 324
Olszewicz Bolesław 553
Olszewski Edward 896
Olszewski Krystyn 348
Onacewicz Żegota 481, 482
Opaliński Andrzej 572
Oppman Artur (pseud. Or-Ot) 936
Orda Napoleon 197, 305
Ordęgowie, ród 149
Ordonówna Władysława 319
Orgelbrand Maurycy 786
Orłowicz Mieczysław 859
Orłowski Aleksander 973
Orłowski Antoni (pseud. Krogulec) 568
Orłowski Józef 72
Ornicz P. 569
Ornowski Angelus 106
Orzechowski Stanisław 627
Orzeszkowa Eliza 775, 928

Osiński Ludwik 620, 776
Osmańczyk Edmund Jan 584
Ossecki Wilk (Wilhelm) 933
Ossendowski Ferdynand Antoni
728, 813, 814
Ossolińska Zofia z Chodkiewiczów 753
Ossoliński Franciszek Maksymilian 88
Ostoja-Chrostowski Stanisław
243, 711, 956, 962, 964
Ostrorogowie, ród 425
Ostrowski Krystyn Piotr 458
Otto Leopold 912
Ottokar Nicola (właśc. Nikołaj
Pietrowicz) 320
Otwinowski Walerian 81
Owidiusz 232
Ozga-Michalski Józef 667
Paciorkowski Józef 41
Paderewski Ignacy Jan 159,
341, 725, 743
Pagliarini Marco 75
Paliński Piotr 944
Pallavicino Obizzo 200
Pankiewicz Józef 118, 119, 960
Paprocki Bartosz 57, 473, 892
Pasznycki Bazyli 925
Pauli Żegota 839
Pawlikiewicz Bolesław 398
Pawlikowscy, ród 665
Pawlikowska Lela (Aniela) 799
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria 668, 669
Pawlikowski Jan Gwalbert Henryk 862
Pawlikowski Michał 755
Pawliszczew Mikołaj 570
Pawłowski Ludwik 949
Pecq Adolf 298
Peiper Tadeusz 670, 671
Perelle Nicolas 196
Petersowa Zofia 626
Petlura Symon 360
Pfau Theodor Philipp von 163
Pfeiﬀer Carl Hermann 215
Piastowie, dynastia 504, 581
Piątkowski Henryk 812
Picart Bernard 227
Picquet Charles 161
Piechaczek Ludwik 528, 727
Piechocki Tadeusz 998
Piekarczyk Mieczysław 411
Piekarski Franciszek Borgiasz
937

INDEKS

Piekarski Teodozy Justyn
(pseud. T.J. Rola) 142
Pieniążek Józef 863
Pietruski Oswald 474
Piętka Bronisław 815
Pikiel Witold 575
Pilecki Janusz 679
Pillati Henryk 528
Pillati Ksawery 540
Piller Franciszek 787
Piller Józef 32, 194
Piller Piotr 192, 194
Piłsudscy, ród 424, 524
Piłsudski Józef 150, 151, 157,
216-218, 323, 424, 466, 547,
563, 571, 575, 596, 599, 956,
965
Pini Tadeusz 722, 747
Piotrkowczyk Stanisław 52
Piotrowski Jan 572
Piramowicz Grzegorz 19
Piskorski Sebastian Jan 61
Piskorski Tomasz 523
Pius XI 614
Pius XII 159
Piwarski Jan Feliks 304, 308,
703, 919, 973
Piwiński Leon 112, 114
Piwocki Ksawery 964
Plater Emilia 604
Plater-Zyberkówna Cecylia 573
Plewińska Zofia 821
Pleydenwurﬀ Wilhelm 198
Pliniusz Starszy 46
Pławiński Kazimierz 556
Płoszewski Leon 686
Pniewski Bohdan 681
Poddębski Henryk 575, 945
Podgórski Tadeusz 802
Podkowiński Władysław 960
Podoski Janusz 956
Pol Wincenty 236, 299, 730-732,
864
Poliński Jan 955
Polkowski Ignacy 968
Pollack-Parnau Franz 21
Poniatowski Józef 102, 204,
236, 402–406, 485, 486
Popiel Paweł 886
Porębowicz Edward 697
Porządkowski Edward 645
Poszakowski Jan 2
Potoccy, ród 34, 58, 62, 354,
355, 506, 839, 844, 908,
1006, 1007
Potocka Charlotte 14, 579, 839

Potocka Delfina z Komarów 743
Potocka Gertruda z Komorowskich 877
Potocka Helena z Radziwiłłów
355
Potocka Józefina z Mniszchów
506
Potocka Wiktoria z Leszczyńskich 34
Potocka Zofia z Branickich 375
Potocka Zofia z Czeliczów 506
Potocki Adam 330
Potocki Adam Józef 375
Potocki Alfred 1007
Potocki Antoni 342
Potocki Artur 375
Potocki Feliks Kazimierz 877
Potocki Franciszek Salezy 877
Potocki Henryk 58
Potocki Ignacy 50
Potocki Jan 839
Potocki Józef 34
Potocki Józef Alfred 354, 355
Potocki Józef Mikołaj 355, 1022
Potocki Marek 14, 354, 579, 839
Potocki Mikołaj 62
Potocki Roman 354, 355, 1020
Potocki Stanisław Szczęsny
506, 877
Potocki Wacław 57
Półtawski Adam 331, 896
Pradt Dominique-Georges-Frédéric Dufour de 579
Praetorius 95
Prauss Stanisław 806
Prauziński Leon 998
Procajłowicz Antoni Stanisław
319, 726
Pronaszko Zbigniew 321, 701,
971
Próchnik Kazimierz 613
Prus Bolesław 725
Pruszakowa Seweryna z Żochowskich 299
Pruszcz Piotr Hiacynt 519
Pruszyński Aureliusz 938
Pruszyński Zenon 319
Przegaliński Roman 559
Przeradzka Jadwiga 801
Przerwa-Tetmajer Kazimierz
275, 463, 676
Przewóska Halina 633
Przezdziecki Aleksander 581,
835
Przezdziecki Rajnold 336, 913,
953

395
Prze dziecki Jan 880
Przyborowski Walery 582
Przybyło Jan 152
Przybysławscy, ród 468
Przybysławski Władysław 468
Przybyszewska Dagny (Juel)
733
Przybyszewski Stanisław 733,
743, 771
Ptolemeusz 65
Publius Victor 39
Pufendorf Samuel 66, 196
Puget Jan Franciszek 481, 546,
743, 867, 928
Pugetowie, ród 928
Pulnarowicz Władysław 475
Pułaski Franciszek 583
Pusch Maurycy 376, 912
Pusz Artur 380
Puszkin Aleksander 620, 734,
750
Puzynina Gabriela z Güntherów
888
Rabe Martin Friedrich 584
Rabski Władysław 742
Raczyńscy, ród 425
Raczyński Edward 482
Raczyński Franciszek 585
Radomiccy, ród 45
Radoszewska Maria 447
Radwański Jędrzej 997
Radziejowski Hieronim 219
Radziejowski Michał Stefan 68
Radzikowski Zbigniew 282
Radziszewscy, ród 336
Radziszewski Franciszek Joachim 326-334, 574
Radziszewski Jan 335
Radziwiłł Bogusław 109
Radziwiłł Dominik 330, 388
Radziwiłł Hieronim Mikołaj 388
Radziwiłł Józef Mikołaj 388
Radziwiłł Stanisław Wilhelm 466
Radziwiłłowa Katarzyna z Sobieskich 61
Radziwiłłowa Renata z Habsburgów 388
Radziwiłłowie, ród 197, 388, 885
Rafael 694
Rapacki Józef 1022
Rassalski Stefan 256, 257
Rastawiecki Edward 968
Ratajski Cyryl 586
Rathgeber Alphons Maria 788
Ratzko Józef 945

396
Raue Alina Anna 637
Rauschning Hermann 586
Rawita-Gawroński Franciszek
113, 546
Raymond Gaston 672
Raymond Irena 672
Rayska Teresa 960
Rayski Konstanty Kietlicz 960
Recmanik Jan 344
Redlich Henryk 236
Regelinda Piastówna 581
Regulski Aleksander 301
Regulski Bronisław 178, 503,
594, 626, 913, 1016, 1021,
1026
Regulski Janusz 477, 1018
Reguła Romuald 323
Reinfuss Roman 925
Reiter Marian 722
Rej Mikołaj 620, 767
Rellstab Carl Friedrich 74
Rembowski Aleksander 743
Rembowski Jan 817
Rembrandt Harmensz. van Rijn
962
Remiszewska-Pawłowska Helena 949
Repetowski Piotr 343
Repnin Nikołaj Wasiljewicz 70
Retinger Józef 857
Reusch Franz Heinrich 789
Reyger Gottfried 47
Reyman Henryk 921
Reymont Władysław Stanisław
735, 771
Reynolds Joshua 342
Reynst Gerard de 233
Reytan Tadeusz 128
Riedel Gottlieb Friedrich 228
Riegel Christoph 66
Robińska M. 186
Rochefoucauld de Doudeauville
Luiza de la z Radziwiłłów 88
Rodakowski Henryk 200
Rogalski Leon 497, 590
Rojan Tadeusz 814
Rojek Zenon Rawicz 770
Rolicz-Piekarscy (Piekarscy),
ród 478
Rolle Michał 846
Romer Eugeniusz 842
Römer Seweryn 437
Rosen Maurycy 449
Rosenberg Sigmund Albert 23
Rosiński Błażej 79
Roskosz Stanisław 640

INDEKS

Rostworowscy, ród 425
Rościszewski Zygmunt 993
Rousseau Jean-Jacques 69
Rożankowski Teodor 611
Różański M. 867
Różycki Karol 408
Różycki Ludomir 701
Rubens Peter Paul 227
Ruciński Stefan 7
Rudniccy, ród 79
Rudnicki Szymon 79
Rulhière Claude-Carloman de
591
Runge Stanisław 1001
Ruprecht Karol 143
Ruszczyc Ferdynand 689, 956
Rutkowski Adam Pobóg 946
Rybowski Mikołaj 802
Rychliński Jerzy Bohdan 797
Rydel Lucjan 694, 736, 754
Rykaczewski Erazm 483
Ryskiewicz Jan 99
Ryszczewski Aleksander 492
Ryszkiewicz Józef Świrysz 816
Ryszkowski Eugeniusz 523
Rzączyński Gabriel 57
Rzewuski Adam Wawrzyniec 96,
97
Rzewuski Seweryn 70, 93, 94
Rzewuski Stanisław 96
Rzewuski Wacław 70
Rzewuski Walery 375
Sabała (właśc. Jan Krzeptowski)
855, 867
Sadowski Michajło 623
Safona 63
Salmonowiczówna Maria 689
Samborski Henryk Ostoja 592
Samek Wojciech 977
Sanguszko Roman 1006
Sanson Guillaume 168, 169
Santagata Domenico 144
Sapieha Lew 627
Sapieżyna Teresa z Lubomirskich 816
Sartorius Carl Friedrich 24
Sas-Zubrzycki Jan 236, 311, 739
Saugrain Claude-Marin 64
Saulson Rozalia 924
Sawczyński Stanisław 678
Sawicki Tymoteusz 914
Sawiczewski Stanisław 739
Sawka Jan 258
Schedel Hartmann 198
Schedel Jerzy Romuald 52

Schedel Krzysztof 52
Schedel Mikołaj Aleksander 52
Schenk Petrus 170
Schill Johann Friedrich 24
Schimmelfenning (Schimmelpfening) Johann Ernst 25, 26
Schmid Paul Wilhelm 24
Schmidt Jonas 46
Schmieden Johann Wilhelm 27
Schnitt Konrad 39
Schoenfels Jerzy 79
Schreiber Johannes 26, 31
Schreiber Karol Ferdynand 52
Schröder Artur 873
Schubarth Matthäus 160
Schube Theodor 947
Scotin Jean-Baptiste 87
Scott Walter 737
Scupoli Lorenzo 71
Seifert Franciszek 850, 969
Seweryn Tadeusz 863
Sędziwoj Czechel (z Czechła)
15
Sichrawa Roman 157
Sichulski Kazimierz 319, 803,
971
Siedlecka Jadwiga (Wiga) 218,
260
Siedlecka Maria 289
Siedlecki Franciszek 213, 218,
259, 260, 290-292, 701
Siedlecki Janusz Nel 348
Siek Wawrzyniec 948
Siemaszko Józef 556
Siemieński Lucjan 145, 442, 732
Siemiradzki Henryk 144, 725
Siemomysł Piast 585
Sieniawscy, ród 876
Sienkiewicz Henryk 109, 329,
376, 725, 738-743, 775
Sierakowski Sebastian 306
Sieroszewski Wacław 817, 840,
927
Sierzputowski Tadeusz 777
Sikorski Marian 43
Sikorski Władysław 159, 594
Simon Frédéric Émile 300
Simon Karol Antoni 225
Simonneau Philippe 59
Siwicki Dominik 40
Sizeranne Robert de la 970
Skarbek Fryderyk 302, 494, 595
Skarga Piotr 790, 937
Skoczylas Władysław 261, 262,
293, 320, 612, 862, 971
Skrzetuski Kajetan 73

INDEKS

Skrzynecki Jan 604
Skuza Wojciech 673
Skwarczyński Adam 596
Sławiński Józef 174, 899
Słonimski Antoni 616, 651
Słowaccy, ród 743
Słowacka-Bécu Salomea z Januszewskich 746
Słowacki Euzebiusz 778
Słowacki Juliusz 116, 408, 463,
713, 743-747, 756, 769, 773,
938
Słupik Alfred 946
Smitten Włodzimierz Gustawowicz 895
Smokowski Wincenty 307, 489,
590, 711
Smoleński Maksymilian 181
Smolik Przecław 839
Smolka Stanisław 893
Smolle Leon 598
Smoluchowski Marian 332
Smólski Grzegorz 934
Smuglewicz Franciszek 75
Snopek Grzegorz 76
Sobańska Helena 818
Sobecka ucja 351
Sobiescy, ród 43
Sobieski Jakub 200
Sobieszczański Franciszek Maksymilian 307, 915
Sobotka Henryk Andrzej 841
Socyn Faust 80
Sokolnicki Michał 599
Sokołowski August 576, 601
Sokołowski Eugeniusz 344
Sołtyk Kajetan 70
Soost Wilhelm 368
Sopoćko Konstanty Maria 350,
352
Sosnkowski Kazimierz 154, 156
Sosnowski Józef 319
Sossius Gulielmus 38
Sotzmann Daniel Friedrich 190
Soukup Mojmir 571
Soult Nicolas Jean de Dieu 207
Sowiński Jan 602
Sowiński Józef 604
Sowiński Wojciech 458
Spampani Giambattista 75
Spasowicz Włodzimierz 487
Spausta Władysław 1020
Springer Jenny 1002
Stablewski Karol 1000
Stachiewicz Piotr 490
Stachowicz Michał 201, 306, 932

Stadnicki Kazimierz 476
Staﬀ Leopold 713, 785
Stanisław I Leszczyński 14, 88,
603
Stanisław II August Poniatowski
18, 50, 57, 82, 108, 159, 220,
312, 324, 474, 487, 489, 540,
900
Stanisław Kostka, św. 34, 35
Stanisław ze Szczepanowa, św.
15
Stanisławski Wacław 1023
Stankiewicz Kazimierz 103
Stankiewicz Zofia 263
Starzyński Henryk 337
Starzyński Stefan 679
Staszic Stanisław 20, 221, 308,
911
Stecki Jan 684
Stefan I Batory 16, 226, 473,
482, 572
Stern Anatol 674
Sternacki Sebastian 80
Stevenson Robert Louis 819,
820
Stock Jan 332
Stolarczyk Józef 860, 867
Stolle Johannes Daniel 25
Stolle Johannes Zacharias 13,
23, 27
Straszewicz Józef 604
Straszyński Leonard 730
Strobl Rudolf 447, 450-452
Stryjeńska Zofia 318, 818
Stryjkowski Maciej 620, 892
Strzemiński Władysław 661
Styfi Jan 301
Suberlak Stefan 264
Sulima Helena 319
Sulima Zygmunt Lucjan 582
Sumiński Albert 1020
Surowiecki Wawrzyniec 605
Syga Teofil 638
Sylwestrowiczowa Stanisława
452
Syrokomla Władysław (właśc.
Ludwik Kondratowicz) 146,
299, 439
Szajnocha Karol 120, 727
Szalay Stanisław 386, 945
Szancer Jan Marcin 278-280
Szaniawski Józef Kalassanty
1009
Szantroch Tadeusz 645
Szczepański Władysław 791
Szczerbowski Ignacy 1003

397
Szczęsny Aleksander 821
Szekspir William 281, 327, 620
Szela Jakub 656
Szelągowski Adam 606
Szembek Krystyna 890
Szembek Krzysztof Andrzej Jan
222
Szembekowie, ród 222
Szklarski Stanisław 159
Szlichtyng Jonasz 5
Szpigocki Afanazij Grigorjewicz
715
Szreniawa-Rzecki Stanisław 319
Sztaudynger Jan 963
Sztolcman Jan 1022
Szukalski Stanisław 972
Szułdrzyński Józef 749
Szumowicz Wandalin 748
Szwejkowski Wojciech 776
Szydłowski Tadeusz 863
Szymanowski Józef 724
Szymanowski Wacław 298,
917
Szymczakowski Wacław 1024
Szymonowicz Szymon 72
Szyszkowski Marcin 2
Szyszłło Witold 842
Śliwińska Janina 648
Śmigły-Rydz Edward 150, 153,
154
Świderski Faustyn 147
Świderski Leopold 555
Świerczyński Wacław 804
Świeżawski Ludwik 675
Święcicki Julian Adolf 779
Świętorzecki Bolesław 1023
Tacyt 607
Talikowski Stefan Wojciech 460
Targ Jan Ignacy 575
Tarnawski Stanisław 103
Tarnowicz Julian 865
Tarnowska Róża 736
Tarnowski Jan 627
Tarnowski Marceli 962
Tasso Torquato 77
Tenniel John 795
Teon z Aleksandrii 65
Terpiłowska Julia (pseud. J.T.
zza Buga) 148
Teslar Antoni 1004
Teslar Józef Andrzej 571
Tetmajer Włodzimierz 736
Themerson Franciszka 822
Themerson Stefan 822

398
Thierry Denis 58
Thou Jacques Auguste de 67
Thugutt Stanisław 563
Tomicki Symforian 608
Topolski Feliks 642
Towiański Andrzej 746
Trąmpczyński G. 7
Trembecki Stanisław 749
Treter Błażej 79
Treter Mieczysław 957
Treter Tomasz 79
Triest Felix 931
Tripplin Teodor 844
Truchim Stefan 933
Truszkowski Leon 880
Trzaska Władysław 574
Trzeciak Stanisław 609
Tschuppik Karl 353
Tuchaczewski Michaił 571
Turowski Kazimierz Józef 473,
505, 519, 521, 560, 754
Tuwim Julian 304, 616, 651,
677, 734, 750, 823
Tworowski Walenty 77
Tyberiusz 607
Tyszkiewicz Eustachy 871
Tyszkiewicz Jerzy 223
Tyszkiewicz Mikołaj 295
Tyszkiewicz Samuel Fryderyk
320, 648, 679
Tyszkiewiczowa Maria ze Stadnickich 957
Tyszkiewiczowa Maryla z Neumannów 320
Tyszkiewiczowie, ród 295, 320,
672, 679
Ugarte Johann Wenzel 91
Ugolino da Montegiorgio 785
Ujejski Kornel 408, 723, 751,
752
Ulatowski Kazimierz 485
Ulatowski Roman 945
Ulbach Louis 753
Unger Józef 439, 445
Ungler Florian 76
Uziembło Henryk 294, 576
Valk Gerard 170
Vauban Maria 1005
Vautrain Eugène Joseph 296
Venclova Tomas 884
Verdmon-Jacques Leonard de
950
Verne Henri 347
Verne Jules 824

INDEKS

Vernet Horace 202-204, 403
Vigée-Lebrun Louise Elizabeth
220
Vignola Giacomo Barozzi da 75
Vogel Zygmunt 973
Völkel Jan 80
Vorbrodt Wilhelm 105
Vota Carlo Maurizio 90
Vris Marten de 170
Wachowiak Szymon 944
Wajwód Antoni 750
Walder Johannes 65
Walentynowicz Marian 810, 811
Walezjusze, dynastia 503
Waliszewski Kazimierz 611
Waliszewski Zygmunt 656
Walkiewicz Władysław 237
Wargocki Andrzej 607
Wasilewski Zygmunt 702
Wasylewski Bolesław 596, 636
Wasylewski Stanisław 611, 612,
756
Wawra Carl Joseph 296
Wazowie, dynastia 67, 427
Wąs Zygmunt 511
Wąsowicz Stanisław 631
Wąsowicz Wacław 956
Wedel Jan 898
Weiser Maria 370
Wereszczyński Józef 754
Wergiliusz 72, 81
Wessel Jakub 211
Wettynowie, dynastia 87
Weyssenhoﬀ Jan 332
Weyssenhoﬀ Józef 344, 487,
1024
Węgierski Tomasz Kajetan 620
Wężyk Feliks 10
Wężyk Franciszek 951
Wężyk Jan 36
Whatman James 363
Wied-Neuwied Maximilian 845
Wieland Johann Wolfgang 160
Wielhorski Michał 69
Wielopolska Maria Jehanne 616
Wiencek Franciszek 585
Wieniarski Antoni 298
Wieniawa-Długoszowski Bolesław 337
Wieniawski Józef 438
Wierusz-Kowalski Alfred 1028
Wierzbiński Maciej 678
Wierzyński Kazimierz 679-681
Wierzyński Stefan 689
Więcek Adam 468

Wiktor Jan 863
Wilczek Heinrich von 200
Wilczek Stanisław 345
Wilczyński Franciszek 498
Wilczyński Jan Kazimierz 298
Wild Karol 120
Wilder Hieronim 542
Wilhelm II Hohenzollern 357
Wilhelm IV Welf 207
Willenberg Samuel Fryderyk 23,
25-31
Williams John 82
Wilson Thomas Woodrow 357
Wincenty Kadłubek, bł. 117
Wirszyłło Romuald 896
Wishoﬀ Georgius Jacobus 46
Wisznicki Michał 484
Wiszniewski Kazimierz 667
Wiszniewski Michał 746
Witke-Jeżewski Dominik 953,
973
Witkiewicz Stanisław 725, 743,
867, 974
Witkiewicz Stanisław Ignacy
(Witkacy) 682, 975
Witkowski Stanisław 410
Witkowski Zbigniew 352
Witos Wincenty 157, 159
Witte Jean de 297
Wittenberg Arvid 109
Wittyg Wiktor 477, 976
Witwicki Stefan 861
Władysław Jagiełło 518, 590
Władysław III Warneńczyk 518,
532
Władysław IV Waza 2, 48, 224
Włodarski Aleksander 478
Włostowic Paweł 584
Wodzicka Ludwika 459
Wodzicki Aleksander 1020
Wodzicki Jerzy 1025
Wodzicki Kazimierz 1026
Wodzicki Stanisław 617
Woge Daniel 74
Wohlgemut Michael 198
Wojciechowscy, ród 425
Wojciechowski Aleksander 967
Wojciechowski Stanisław 157
Wojciechowski Tadeusz 343
Wojczyński Karol 781
Wojnarski Jan 265
Wojtkiewicz Witold 319
Wojtkowski Andrzej 933
Wolﬀ Bolesław Maurycy 730
Wolﬀ Jeremias 228
Wolﬀ Józef 72, 743

INDEKS

Wolica Andrzej 683
Wolska Maryla 755, 873
Wolski Włodzimierz 299, 448,
453
Wołłowicz Andrzej 9
Wołonczewski Maciej 893
Wołoszynowski Julian 756
Worcell Henryk 112
Woronicz Jan Paweł 757
Woroniecki Stanisław 618
Woykowski Antoni 729
Wójcicki Kazimierz Władysław
298, 528, 620, 954
Wójcik Karol 606, 710, 974
Wright Frank Lloyd 956
Wroniecki Jan 963
Wroński Adam 459, 462
Wrotnowski Antoni 621
Wróblewski Adam 675
Wróblewski Stanisław 858
Wunder Benedykt 205
Wyczachowscy, ród 420
Wyczółkowski Leon 266, 725,
863, 963, 971, 974
Wydżga Bohdan 118
Wyrwa-Furgalski Tadeusz 151
Wysocki Piotr 604
Wyspiański Stanisław 159, 684686, 713
Wyszomirski Jerzy 687
Wyszyński Stefan 890
Zabel Eugeniusz 624
Zagrzejewski Józef 1011-1014
Zahorski Władysław 892
Zajączkowski Władysław 936
Zajkowski Andrzej 301
Zak Eugeniusz 267
Zakrzewska Helena 826
Zakrzewski Ignacy Wyssogota
225

Zakrzewski Jan 619
Zaleski Bronisław 296
Zaleski Józef Bohdan 149, 299
Zaleski Zygmunt Lubicz 688
Zalewski Antoni 106
Zaliwski Józef 604
Załęski Stanisław 625
Załuski Józef Andrzej 70, 81
Zamenhof Ludwik 780
Zamoyscy, ród 89, 389-393
Zamoyska Zofia z Czartoryskich
703
Zamoyski August 389
Zamoyski Jan 193, 226, 495
Zamoyski Stanisław Kostka 89
Zamoyski Władysław 857
Zan Tomasz 604
Zanussi Krzysztof 978
Zaremba Jan Kazimierz 584
Zarzycki Ferdynand 575
Zawadzka Anna 764
Zawadzka Halina 689
Zawadzki Andrzej 353
Zawadzki Bronisław 961
Zawadzki Józef 51, 434
Zawiejski Eustachy (właśc. Edyta Gałuszkowa-Sicińska) 962
Zawieyski Jerzy 690
Zawisza-Krasucka Janina 795
Zbierzchowski Zygmunt 301
Zbyszewscy, ród 149
Zbyszewski Władysław 409
Zdzitowiecka-Jasieńska Halina
118
Zegadłowicz Emil 321, 645, 691,
701, 963, 971
Zembrzuski Witold 901
Zenfelt-Gadon Lubomir de 296
Ziarnko Jan 973
Zibeker Edward 693
Zielenkiewicz Mieczysław 692
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Zieliński Adam K. 850, 945
Zieliński Bolesław 847
Zieliński Tadeusz 758
Zienkowicz Leon 300
Zimorowicz Szymon 72
Zjawiński Bolesław 346, 347,
575
Złakowski Władysław 898
Znaniecki Leon 510
Zöllner Johann Friedrich 83
Zrębowicz Roman 726
Zweig Stefan 626
Zwoliński Jan 945
Zwoliński Tadeusz 868, 869
Zworykin Boris Wasiliewicz 356
Zygmunt I Stary 590
Zygmunt II August 60, 159, 483
Zygmunt III Waza 16, 17, 48,
193
Żaryn Stanisław 955
Żebrawski Teofil 979
Żebrowski Edward 978
Żenczykowski Marceli 700, 751
Żernicki-Szeliga Emilian 479
Żeromski Stefan 322, 326, 759764
Żółkiewski Stanisław 759
Żółtowscy, ród 472
Żółtowski Andrzej 998
Żółtowski Edward 330, 472
Żuk-Skarszewska Kate 808
Żuławski Marek 268, 269
Żychowicz Teofil 192
Żygliński Franciszek 443
Żyliński Jan Nepomucen 210
Żyła Władysław 894
Żymierski (Rola-Żymierski) Michał 155, 159

400

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Banach A. Polska książka ilustrowana 1800-1900. Kraków 1959
Benezit E. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. T. 1-8.
Paris 1966
Block J. C. Jeremias Falck. Sein Leben und seine Werke. Wien 1890
Broecke M. P. R. van den. Ortelius Atlas Maps. Westrenen 1996
Buła J. Katalog kalendarzy polskich od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Czartoryskich. Kraków 1994
Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce. Z. 1-5. Wrocław 1982-1983
Chojnacki W. Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach
1939-1941 i 1944-53. Warszawa 1996.
Chojnacki W. Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod
okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Warszawa 2005
Chwalewik E. Zbiory polskie… T. 1-2. Warszawa-Kraków 1926-1927
Cieślewski T. syn. Władysław Skoczylas. Warszawa 1934
(Czapski). Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie osobistości polskich w zbiorze Emeryka hrabiego
Hutten-Czapskiego w Krakowie. Kraków 1901
Czarnocka K. Półtora wieku grafiki polskiej. Warszawa 1962
Czerner O. Wrocław na dawnej rycinie. Wrocław 1989
Dobroszycki Lucjan. Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945, Warszawa 1962.
Dworsatschek M. Imago Silesiae z kolekcji T. Niewodniczańskiego. Wrocław 2002
Estreicher K. Bibliografia polska. T. 1-35. Kraków 1870-2008
Gocel L. Przypadki Jej Królewskiej Mości Książki. Wrocław 1963
Grońska M. Grafika w książce, tece i albumie. Wrocław 1994
Grońska M. Nowoczesny drzeworyt polski. Wrocław 1971
Grzegorczyk P. Index lexicorum poloniae. Bibliografia słowników polskich. Warszawa 1967
[H. C.] – Hain L., Copinger W.A., Repertorium bibliographicum
Hleb-Koszańska H. Kotwiczówna M. Bibliografia utworów Joachima Lelewela. Wrocław 1952
Imago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego. Oprac. K. Kozica, J. Pezda. Warszawa 2002
[I. P.] – Inkunabuły w Bibliotekach Polskich. Pod red. A. Kaweckiej-Gryczowej. t. 1-2, Wrocław 1970-1993
Iwanoyko E. Jeremiasz Falck Polonus. Poznań 1952
Jäger E. Prussia-Karten 1542-1810. Weissenhorn 1982
Jan Feliks Piwarski. Rysunki – grafika. Warszawa 1961
Katalog polskiego plakatu wojskowego (Poland first to fight). Warszawa 2002
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 1-8. Warszawa 1990-1998
Katalog zbiorów Ludwika Gocla. T. 1-3. Warszawa 1975-1987
Kieniewiczowa G. Pamiątki powstań narodowych. Warszawa 1988
Koeman’s Atlantes Neerlandici. T. 1-4. Amsterdam 1970
Kozica K., Pezda J. Dantiscum emporium totius Europae celeberrimum. Gdańsk i Bałtyk na mapach, widokach
oraz dokumentach ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego. Gdańsk 2005
Kozłowski E. Bibliografia powstania styczniowego. Warszawa 1964
Krassowska B., Grefkowicz A. Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939. Warszawa 1995
Krogt P. van der. Koeman’s Atlantes Neerlandici. T. 1-3. Westrenen 1997-2003
omnicka-Żakowska E. Graficzne portrety Augusta II i Augusta III Wettynów. Warszawa 1997
ysiak W. Patriotyczne Empireum Bibliofilstwa czyli Przewodnik po terenach łowieckich Bibliofilandii tudzież
sąsiednich mocarstw. T. 1-2. Warszawa 2004

BIBLIOGRAFIA

401

Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Katalog wystawy 2006
Mojski P. Cartographia Rappersviliana Polonorum. Rapperswil 1995
Nowy Korbut. Bibliografia Literatury Polskiej. T. 1-17
Opałek M. Litografia lwowska. Wrocław 1958
Pietrzak A. „Czarodziej rylca”. Wystawa w sto dziesiątą rocznicę urodzin Stefana Mrożewskiego 1894-1975.
Bibl. Narodowa styczeń – marzec 2004. Warszawa 2004
Plakat polski (pod red. J. Waśniewskiego). Warszawa 1972
Pokorzyńska E. Z dziejów introligatorstwa warszawskiego XIX i 1. połowy XX wieku. Katowice 2009.
Polski Słownik Biograficzny. 1935-2009
Portret królewski w grafice. Warszawa 1925
Rastawiecki E. Słownik rytowników polskich. Poznań 1886
Rylska I. Grafika polska w latach 1901-1939. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego. Wrocław 1983
Semkowicz A. Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach ogłoszonych za życia poety
1822-1855. Gawęda bibliofilska. Lwów 1926
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. T. 1-8. Wrocław 1971-2007
Stamperia Polacca. Florencka i nicejska Oficyna Drukarska Samuela Tyszkiewicza [Katalog wystawy]. Warszawa 2009
Szaniawska L. Mapy ziem polskich wydane przez Karola Fleminga w zbiorach Biblioteki Narodowej. 1998
Szeliga J. Mapy ziem I Rzeczypospolitej w atlasach Biblioteki Gdańskiej PAN. Warszawa 1993
Tessaro-Kosimowa I. Warszawa w starych albumach. Warszawa 1978
Thieme U., Becker F. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig
1907-1950
Tooley R. V. English books with coloured plates 1790 to 1860. Folkestone (England) 1973
Tooley’s dictionary of mapmakers. Nowy Jork 1979
Wardzińska K. Dawne widoki Warszawy. Warszawa 1958
Widacka H. Jan III Sobieski w grafice XVII i XVIII wieku. Warszawa 1987
Zakrzewska-Śnieżko Z. Gdańsk w dawnych rycinach. Wrocław 1985

402

WYKAZ SKRÓTÓW

WYKAZ SKRÓTÓW

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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