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STARODRUKI

 1. Alvarez Emanuel. De Institutione Gramatica libri tres. Editio nova correctior. 
Vilnae (Wilno) 1785. Typis S. R. M. penes Academiam, 8°, k. [1], 205, 176, opr. 
z epoki, płsk. 360,-
E.XII, 129. Jeden z najpowszechniejszych w nowożytnej Europie podręczników gramatyki łacińskiej, 
wykorzystywany w szkołach jezuickich całego kontynentu. Autorem był Emanuel Alvarez (1526-1583) 
portugalski jezuita, fi lolog, językoznawca, pedagog. Podręcznik był wielokrotnie wydawany w wielu 
krajach. Powszechnie nazywano go „alwarem”. W Polsce od XVI w. ukazało się kilkadziesiąt wydań 
(z jego stosowania zrezygnowali dopiero pijarzy). Gloger przytacza w „Encyklopedii” anonimowy 
dwuwiersz z 1769 r.: „Sama tylko z alwara nabyta łacina/ Nie uczyni dobrego dla ojczyzny 
syna.”, oddający ówczesne przekonanie o przestarzałym charakterze pracy. Opr.: brązowy płsk., na 
licach zadrukowany pap. Pęknięcia i otarcia opr., miejscami zabrudzenia kart, poza tym stan dobry.

– Z mapą Ameryki – 

 2. Apianus Petrus. Cosmographia Petri Apiani, per Gemmam Frisivm…, iam 
demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoq[ue] locis aucta. Ad-
ditis eiusdem argumenti libellis ipsius Gemmae Frisii. Antverpiae (Antwerpia)
1545. Gregorio Bontio, 4°, k. [2], 66, mapa 1 (drzeworyt rozkł.), liczne drzeworyty 
w tekście, opr. płsk. 5000,-
Najsłynniejsze, obok „Astronomicum Caesareum”, dzieło Petrusa Apianusa [właśc. Bienewitz, Benne-
witz] (1495-1552) – niemieckiego humanisty, astronoma, kartografa i matematyka, wynalazcy instru-
mentów astronomicznych, autora najlepszych ówczesnych map geografi cznych, odkrywcy odsłonecz-
nego kierunku warkoczy komet. Wydanie pierwsze ukazało się w 1524 r., niniejsza edycja została 
wydana przez ucznia Gemmę Frisiusa (1508-1555). „Cosmographia” oparta została w znacznej mie-
rze na tłumaczeniu Ptolemeusza, zawiera szczegółowe informacje m.in. o kometach. Nasza edycja, 
jak i inne edycje poprawione i uzupełnione przez Frisiusa, ze względu na zawarte w tekście drzewo-
rytowe wizerunki instrumentów astronomicznych (z ruchomymi częściami do pomiarów) zyska-
ły w Europie znaczący rozgłos i przyniosły autorowi wielką sławę. W części określającej współrzędne 
miast na świecie wymienione m.in.: miasta prowincji śląskich, Księstwa Mazowieckiego, Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego (Kraków, Poznań, Łęczyca). Na szczególną uwagę za-
sługuje mapa świata zatytułowana „Charta Cosmographica cum ventorum propria natura et opera-
tione” (drzeworyt rozkł. o wym. 18,5x27 cm), zajmująca ważne miejsce w historii kartografi i, zawiera 
bowiem jeden z pierwszych zarysów kontynentu amerykańskiego. Oprawa reperowana, podkle-
jony narożnik karty tyt., kilka kart z niewielkimi uzupełnieniami, na marginesach miejscami ślady po 
owadach (bez straty tekstu), nieznaczne zabrudzenia i charakterystyczne rdzawe plamki. Brak kart 
nr 7 i nr 50, mapa minimalnie przycięta od dołu, dodatkowo wszyte dwie karty z XIX-wiecznymi za-
piskami. Jedno z najsłynniejszych XVI-wiecznych dzieł astronomicznych. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica IV i ilustracja na stronie następnej)
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– Pierwsze wydania – 

 3. Arystoteles. Oekonomiki Aristotelesowey, to iest Rządu domowego z dokładem 
księgi dwoie. W których każdy gospodarz, iako sie obchodzić z żoną, z dziecmi, 
z czeladzia, y z imieniem. Na końcu ksiąg jest przydatek, w którym sie szerzey 
y łacniey dokłada, co do teyże materiiey należy. Kraków 1602. W Drukarni 
Łazarzowey, folio, k. [2], s. 106 (winno być 107 i 7 nlb.), inicjały (drzeworyty), 
opr. pperg. 8000,-
E.XII, s. 214. Wydanie pierwsze. Przekład S. Petrycego dzieła przypisywanego Arystotelesowi
(384-322 p.n.e.) jednemu z trzech najsłynniejszych greckich fi lozofów, którego poglądy stały się pod-
stawą średniowiecznej fi lozofi i i legły u podstaw całej fi lozofi i katolickiej. Obecnie uważa się, że au-
torem pracy był raczej uczeń fi lozofa Teofrast z Eresos (ok. 370-287 p.n.e.), który zajmował się przede 
wszystkim fi lozofi ą przyrody, skupiając się na świecie roślin (uznawany jest za ojca botaniki). Dzieło 
poświęcone jest zarządzaniu gospodarstwem i rodziną (greckie słowo „oikonomia” oznacza reguły 
prowadzenia gospodarstwa, „oikos” – gospodarstwo, dom). Autorem polskiego przekładu i rozbu-
dowanych dodatków jest Stanisław Petrycy (1554-1626), pisarz i fi lozof, wykładowca Uniwersyte-
tu Krakowskiego, związany z dworem królewskim i rodziną Mniszchów. Dzieło zadedykowane Miko-
łajowi Oleśnickiemu (1558-1629) kasztelanowi małogoskiemu, późniejszemu wojewodzie lubelskiemu, 
fundatorowi kaplicy rodowej Oleśnickich w klasztorze na Świętym Krzyżu. Na odwrocie k. tyt. drze-
woryt z herbem Dębno Oleśnickich. Brak s. 107 oraz 7 nlb. stron z rejestrem. Drobne ubytki krawędzi 
kilku końcowych kart, z niewielką szkodą dla tekstu, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica IV)

 4. Arystoteles. Polityki Aristotelesowey to iest rządu Rzeczypospolitey z dokładem 
ksiąg ośmioro. Kraków 1605. W drukarni Symona Kęmpiniego, folio, k. [9] (winno 
być 13), s. 5-472 (k.tyt. i k.3/4 w kopii), [6], [4], 421, [10], inicjały drzeworyty, opr. 
pł. z tłocz. i złoc. na grzbiecie. 5000,-

2. P. Apianus. Cosmographia. 1545.
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E.XII, s. 214-215. Egzemplarz z księgozbioru Potockich w Chrząstowie (pieczątka z herbem Pi-
lawa Potockich). Pierwsze wydanie polskiego przekładu jednego z najważniejszych dzieł Arystote-
lesa (384-322 p.n.e.). „Polityka” jest rozwinięciem problematyki przedstawionej w „Etyce nikomachej-
skiej”, stanowi wykład fi lozofi i państwa i ustroju politycznego (m.in. typologia ustrojów politycznych). 
Autor krytykuje w nim wiele poglądów swojego nauczyciela Platona (wyłożonych w dialogu „Państwo”), 
wskazując, że państwo jest wspólnotą i dlatego nadmierna centralizacja prowadzi do wypaczenia jego 
idei. Autorem oferowanego przekładu polskiego jest Stanisław Petrycy (1554-1626), pisarz, tłu-
macz i fi lozof, wykładowca Uniwersytetu Krakowskiego, który wprowadził wiele odniesień do ówcze-
snych realiów politycznych Rzeczpospolitej pod panowaniem Zygmunta III Wazy. Poszczególne księ-
gi wydania mają własne k. tyt. i zostały zadedykowane m.in. królowi Zygmuntowi III Wazie, Janowi 
Zamoyskiemu, Mikołajowi Zebrzydowskiemu, Mikołajowi Radziwiłłowi (na odwrocie k. tyt. drzeworyty 
herbowe). Opr.: brązowe pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. Majątek Chrząstów (położony w powiecie 
włoszczowskim) należał do hr. Henryka Potockiego. W pałacowych zbiorach znajdowała się wspania-
ła biblioteka z dziełami historycznymi. W pałacu zgromadzono również bogate zbiory archiwalne ro-
dziny Potockich linii chrząstowskiej. K. tyt. i następna w kopii na starym papierze. Zaplamienia, za-
brudzenia, krawędzie części k. wzmacniane, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracje)

 5. [Baleary]. Krótkie ale fundamentalne opisanie Balearyjskich i Pythyuzyjskich Wysp 
Majorca, Minorca, Ivica i Formentera z dowodzeniem i nowszych relacji zebrane. 
Warszawa 1756. B.m. (Druk Soc. Jesu), s. 72; acc.:

  Opisanie Fortecy ś. Filippa na wyspie Minorce jako prawdziwego Porto Mahon. 
Warszawa 1756. B.m. (Druk Soc. Jesu), 8º, s. 6, tabl. ryc. 1 (mapa – miedzioryt 
kolor. rozkł.), opr. z epoki płsk. 900,- 
E. XXIII, 378. Pierwsze szczegółowe opisanie Balearów w języku polskim. Dzieło oparte na wcześniej 
wydanych pracach J.Armstronga, G. Cleghorna i de Vayraca. Dołączona ręcznie kolorowa w epoce 
mapa 28 x 44 cm sygn. „Straschowsky sculps., Vratislaviae”. Na końcu błędnie wydrukowane

4. Arystoteles. Polityka. 1605.
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datowanie: 1766 zamiast 1756 (E. nie notuje wyd. z 1766 r.). Pęknięcia grzbietu opr., ubytek margi-
nesu k.tyt. podklej., poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie. 
(Patrz ilustracja)

– Z superekslibrisem kasztelana Jana Krasińskiego –

 6. Biblia Święta. To jest Księgi Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza z Ży-
dowskiego y Greckiego Ięzyka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone a teraz 
podług Gdańskiego Exemplarza przedrukowane. Amsterdam 1660. W Drukarni 
Chrijsztoffa Cunrada, 8°, frontispis (miedzioryt), k. [2], s. 898, 219, 286, 10, opr. 
XVIII-wieczna, skórzana, brzegi k. złoc. 2400,-
E.XIII, 19-20. Amsterdamskie wydanie (drugie) tzw. „Biblii gdańskiej” – jednego z najpopularniejszych 
polskich tłumaczeń Pisma Świętego, mającego charakter protestancki (kalwiniści i bracia czescy), 
które ukazało się w 1632 r. Prócz przyjętego przez Kościół Katolicki kanonu zawiera apokryfi czne 
księgi przydane do Starego Testamentu, jak również Pasję. Opr. ciemnobrązowa skóra, grzbiet pię-
ciopolowy, na przednim licu tłoczony superekslibris literowy Jana Józefa Ignacego Korwin Kra-
sińskiego (ok. 1675-1764) kasztelana wiślickiego, wizeńskiego i małogoskiego. Na przedniej wyklej-
ce odręczne wpisy proweniencyjne: Marciana Ostenhauza (o kupnie egzemplarza w Toruniu w 1741 r.), 
J. J. I. Krasińskiego (o sprezentowaniu mu Biblii przez Ostenhauza), Aleksandra Korwin Krasińskiego 
(o odziedziczeniu egzemplarza po stryju w 1799 r.). Pieczątka z herbem Ślepowron Krasińskich. 
Drobne zaplamienia i przebarwienia kart, krawędzie kilku kart wzmacniane, poza tym stan dobry. 
Egzemplarz o ciekawej i udokumentowanej proweniencji.
(Patrz ilustracja)

 7. Bieżanowski Stanisław Józef. Sidus aureum, in triumphali Cynthiae sinu, fulgen-
tissimis Sieniavianae gloriae radiis, et in ore aureo, illustrissimi et magnifi ci domini, 
D. Adami Nicolai a Granow Sieniawski, comitis in Szkłow et Mysz. Cracoviae 
(Kraków) [1683]. Typis Universitatis, folio, k. [9], opr. późniejsza, płsk. 300,-

5. Pierwszy polski opis Balearów. 1756.
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E.XIII, 127. Egzemplarz z Biblioteki Peczarskiej Potockich (pieczątka na k. tyt.; rezydencja w Pe-
czarze na Podolu została zniszczona w 1917 r. przez bolszewików); z Biblioteki Czartoryskich 
(pieczątka „Z duplikatów Biblioteki XX Czartoryskich”). Wierszowany utwór autorstwa Stanisława Jó-
zefa Bieżanowskiego (1628-1693), profesora i historiografa Uniwersytetu Krakowskiego, mistrza ana-
gramów i utworów panegirycznych, których ułożył ponad 150. Oferowany panegiryk napisał na cześć 
Adama Mikołaja Sieniawskiego (1666-1726), późniejszego hetmana polnego i wielkiego koronnego. 
Na odwrocie k. tyt. drzeworyt z herbem Leliwa Sieniawskich. Opr.: brązowy płsk, na licach pł. Stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 8. Biretowski Paweł Jan. Wiadomość ciekawa, każdemu wielce pożyteczna, 
o skutkach y mocy zbóż wszelakich, jarzyn y ziół różnych, tak ogrodowych iako 
y polnych... z poważnych autorów... zebrana... y z przydatkiem na końcu niektórych 
ciekawości do druku podana... Łowicz 1769. Druk. J. O. Xcia Prymasa Arcybiskupa 
Gnieźnieńskiego, 8°, s. [2], 184, [6], opr. z epoki płsk. ze złoc. i tłocz. 800,-
E. XIII, s. 139-140. Staropolski podręcznik ziołolecznictwa, zawierający przy każdej roślinie opis spo-
sobu stosowania oraz wykaz chorób i dolegliwości, na które ona skutkuje. Na końcu praktyczne po-
rady przydatne w gospodarstwie domowym (m.in. sposób na robienie wódek gdańskich i cyna-
monki z wódki). Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica VI i ilustracja na stronie następnej)

 9. [Bitwa pod Chocimiem]. Aussführliche Relation der Sub Dato 11 Novembris 
Anno 1673 durch den polnischen Kron-Feld- Herrn Sobiesky wider die Türcken 
unter Commando dess Hussaim Bassa am Niester-Strohm glücklich erhaltenen 
Victori… B.m., b.r. 4°, s. [4], bez oprawy. 400,-

6. Z superekslibrisem Jana Krasińskiego. 1660. 7. Z Biblioteki Peczarskiej Potockich. 1683.
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E. nie notuje. Relacja z Warszawy dat. 26 listopada 1673r. informująca o przebiegu bitwy polsko-tu-
reckiej pod Chocimiem i zwycięstwie hetmana Jana Sobieskiego w dniu 11 listopada 1673r. Artykuł 
rozpoczyna się słowami: „Właśnie przybył posłaniec od Generała Sobieskiego…”. Dalej następu-
je opis przebiegu bitwy, która utorowała Sobieskiemu drogę do tronu polskiego. Stan dobry. Rzadkie.

 10. [Bitwa pod Żurawnem]. Die Eroberung des Pomerischen Waffes Demmin samt 
desselben Accords Punckten oder mit was Bedingungen solche geschehen neben 
dem am Engel Fest Michaelis zwischen den Polen und Türcken… B.m., b. r. 
(1676), 4°, s. [8], bez opr. 400,-
E. nie notuje. Relacje „reporterskie” z najważniejszych wydarzeń, głównie wojennych, z różnych miejsc 
w Europie. Na początku relacja z poddania przez Szwedów twierdzy Demmin 29.09.1676r. w czasie 
wojny Szwedów z koalicją Danii i Brandenburgii. Na s. 6 i 7 relacja z 30 września 1676r. z przebiegu 
bitwy obronnej Polaków z Turkami pod Żurawnem, która zakończyła się zwycięstwem Polaków i pod-
pisaniem rozejmu. Stan dobry. Rzadkie.

– Z Biblioteki Tulczyńskiej Potockich –

 11. [Brooke Frances]. Histoire d’Emilie Montague [...] T. 1-4 (2 wol.) Amsterdam 1770. 
Chez Changuion, 12°, k. [2], s. 192, k. [1], 193-384; k. [1], s. 162, [2], k. [1], s. 155, 
jednolita opr. z epoki, płsk., brzegi k. barw. 1200,-
Egzemplarz z księgozbioru Zofi i Potockiej (odręczny podpis na karcie tytułowej, pieczątka i super-
ekslibris „Biblioteka Tulczyńska”). Powieść napisana przez Frances Brooke (1724-1789) angielską 
pisarkę, poetkę, tłumaczkę. Dzieło uznawane jest za pierwszą powieść napisaną w Kanadzie, gdzie 
autorka przebywała u boku męża, kapelana angielskiego garnizonu w Quebecu. Opr.: płsk. marm, 
grzbiety pięciopolowe, w polu 2. tytulatura, w 5. superekslibrisy literowe „B. TUL”. Na k. tyt. pieczątki 
„Biblioteka Tulczyńska” oraz odręczne podpisy własnościowe „Sophie Potocka”. Zofi a Potocka 1. voto 

8. P.J. Biretowski. Ziołolecznictwo. 1769. 11. Z księgozbioru Zofi i Potockiej. 
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Wittowa (ok. 1760-1822) – Greczynka mieszkająca w Stambule (według legendy niewolnica sułtana), 
żona syna komendanta twierdzy kamienieckiej Józefa Witte, od 1798 r. trzecia żona Szczęsnego 
Potockiego. Była ulubienicą europejskich salonów i jedną z najbarwniejszych postaci polskiej historii, 
do której przeszła jako kobieta słynąca z wyjątkowej urody (zwano ją piękną Bitynką), wybitnego in-
telektu i licznych romansów. Na jej cześć Szczęsny Potocki założył pod Humaniem słynny park na-
zwany Zofi ówką. Marginalia. Ślady po owadach na opr., kilka kart z niewielkimi ubytkami z drobną 
szkodą dla tekstu, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

– Ptaki Buffona – 

 12. Buffon Jean-Louis Leclerc, Comte de. Histoire naturelle des Oiseaux. T. 1-18 
(18 wol.) Paris (Paryż) 1770-1783. L’Imprimerie Royale, 12°, k. [3], s. XXXVI, 523, 
tabl. ryc. 14, k. [3], s. 351, tabl. ryc. 15; k. [2], s. 416, tabl. ryc. 9; k. [4], s. 405, 
tabl. ryc. 18; k. [1], s. XXIII, 456, tabl. ryc. 19; s. XII, 246, CLXXVII, tabl. ryc. 12; 
s. XII, s. 430, tabl. ryc. 13; s. XV, 418, XLVI, tabl. ryc. 14; s. XII, 472, tabl. ryc. 15; 
s. XIII, 316, XLVI, tabl. ryc. 7; s. XX, 495, tabl. ryc. 15; s. XII, 482, [1], tabl. ryc. 10; 
s. IX, 446, tabl. ryc. 14; s. XII, 360, LXXII, tabl. ryc. 17; s. XVI, 439, tabl. ryc. 24; 
s. VIII, 326, CLXIII, tabl. ryc. 15; s. VIII, 482, tabl. ryc. 23; IV, 135, XLVI, 486, tabl. 
ryc. 8, łącznie ponad 260 tablic z miedziorytami, jednolita opr. z epoki, skóra 
z szyldzikami, brzegi k. barw. 8000,-
Z biblioteki Potockich w Chrząstowie (pieczątka własnościowa z herbem Pilawa Potockich). „Hi-
storia naturalna ptaków” – część monumentalnej serii, dzieła życia Jeana-Louisa Leclerca hr. Buffon 
(1707-1788) wybitnego francuskiego fi lozofa oświeceniowego, naturalisty, prekursora naukowego, 
laickiego podejścia do otaczającego świata, przyrodnika, matematyka, kosmologa. Nauka, teorie i od-
krycia Buffona odnoszące się do wieku Ziemi zostały jako niezgodne z Biblią potępione m.in. przez 
Sorbonę. Były jednak inspiracją dla kolejnych pokoleń fi lozofów oświeceniowych. Oferowane dzieło 
stanowi szczegółowy wykład zoologii ptaków, z informacjami systematycznymi, wiadomościami o bio-
logii, zwyczajach i występowaniu. Tekst został bogato zilustrowany ponad 260 rycinami z przedsta-
wieniami poszczególnych gatunków. Prezentowana edycja ukazała się niedługo po pierwodruku, 
który wydawany był w formacie quarto (w tym samych latach). Opr.: brązowa skóra, na grzbietach 
szyldziki z tytulaturą i numeracją tomu (brązowe i zielone) oraz tłocz. i złoc. ozdobniki roślinne. Na 
wyklejkach pap. marm. Sygnatury i pieczątki własnościowe. Majątek Chrząstów (położony w powie-
cie włoszczowskim) należał do hrabiów Potockich. Drobne otarcia opr., nieznaczne uszkodzenia szyl-
dzików, miejscami drobne przebarwienia stron, poza tym stan bardzo dobry. Efektowny komplet.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

– Historia naturalna – 

 13. Buffon Jean-Louis Leclerc, Comte de. Oeuvres complètes [29 wol]. Paris 
(Paryż) 1775-1779. L’Imprimerie Royale, 12°, k. [2], s. 393, tabl. ryc. 30; k. [2], 
s. 357, tabl. ryc. 32; k. [3], s. XLVIII, 349, tabl. ryc. 21; k. [2], s. 473, tabl. ryc. 28; 
k. [2], s. 358, tabl. ryc. 28; k. [2], s. 399, tabl. ryc. 36; k. [4], s. 334, tabl. ryc. 35; 
k. [3], s. 230, XXXVIII, tabl. ryc. 32; k. [4], s. 412, tabl. ryc. 29; k. [3], s. 290, 
XXXVIII, tabl. ryc. 49; k. [1], s. VI, 504, mapa 1; k. [1], s. V, 372, XLIV, tabl. ryc. 6, 
mapa 1; k. [4], s. 451, tabl. ryc. 2, mapy 2; k. [3], s. 458; k. [3], s. 480, tabl. ryc. 7; 
k. [3], s. 520; k. [3], s. 395, XXXIX; k. [3], s. 422; k. [3], s. 340, XLIV, tabl. ryc. 16; 
k. [3], s. 434; k. [3], s. 370, LIII; k. [4], s. 573; k. [4], s. 416, XXXIV, tabl. ryc. 6; 
k. [2], s. 438; k. [2], s. 392, LXII; k. [3], s. 471; s. V, 365, (1), XXXVII; k. [2], s. 479, 
łącznie ponad 300 miedziorytów, jednolite opr. z epoki, skórzane z szyldzikami, 
brzegi k. barw. 10 000,-
Z biblioteki Potockich w Chrząstowie (pieczątka własnościowa z herbem Pilawa Potockich). „Hi-
storia naturalna” – monumentalne dzieło życia Jeana-Louisa Leclerca hr. Buffon (1707-1788) – zob. 
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poz. wyżej. „Historia naturalna” zyskała w epoce wielką popularność, a jej znaczenie dla rozwoju i upo-
wszechniania poglądów oświeceniowych było porównywalne z Wielką Encyklopedią Francuską”. Pra-
ce Buffona były wzorem i podstawą kolejnych, wielkich syntez historii naturalnej. Edycja drukowana 
jako „Dzieła zebrane” z nieciągłą numeracją tomów (na opr. numeracja ciągła), pierwsze wydania 
w formacie quarto ukazywały się od 1749 r. Wol. 1-11 – „Histoire naturelle des animeaux 
quadrupèdes” – szczegółowy wykład zoologii zwierząt czworonożnych, z informacjami systematycz-
nymi, wiadomościami o biologii, zwyczajach i występowaniu. Wol. 12-13 – „Les Époques de la na-
ture” – część poświęcona historii, erom i epokom Ziemi. Wol. 14-15, 19-22 – „Théorie de la terre” 
oraz „Suite de la théorie de la terre” – opisy eksperymentów, wiadomości fi zyczne i chemiczne. 
Wol. 16 – „Histoire des animeaux” – ogólne wiadomości zoologiczne. Wol. 17-18, 23-24 „Histoire 
de l’homme” i „Suite de la histoire de l’homme” – część poświęcona ludziom. Wol. 25-28 – „Hi-
stoire naturelle des minéraux” – wykład geologii i własności poszczególnych minerałów i materiałów. 
Wol. 29 – zbiorczy spis treści, indeksy i konkordancje. Opr.: brązowa skóra, na grzbietach szyldziki 
z tytulaturą i numeracją tomu (brązowe i zielone) oraz tłocz. i złoc. ozdobniki roślinne. Na wyklejkach 
pap. marm. Sygnatury i pieczątki własnościowe. Drobne otarcia opr., nieznaczne uszkodzenia szyl-
dzików, miejscami drobne przebarwienia stron, poza tym stan bardzo dobry. Efektowny komplet.
(Patrz ilustracja)

 14. Chaudon Louis-Mayeul. Nowy dykcyonarz historyczny albo historya skrocona 
wszystkich ludzi, ktorzy się wsławili cnotą, mądrością [...] od początku świata aż 
do naszych czasow. T. 7. Cz. 1-2 (1 wol.) Warszawa 1786. Piotr Dufour, 8°, s. 270, 
k. [1], s. 409, k. [3], opr. z epoki, płsk. z szyldzikiem, brzegi k. barw. 400,-
E.XIV, 150. Tom 7 (hasła S-Z) monumentalnego słownika biografi cznego wybitnych postaci historycz-
nych opracowanego przez francuskiego benedyktyna Louisa-Mayeula Chaudona (1737-1817). Część 
haseł zaczerpnął autor z wcześniejszej pracy Louisa Morériego. Polskie tłumaczenie (uzupełnione 

12. J.-L. Buffon. Ptaki. 1770-1783.

13. J.-L. Buffon. Historia naturalna. 1775-1779.
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interesującymi Polaków szczegółami) zostało przygotowane przez Józefa Ignacego Boelcke sekreta-
rza gabinetu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Opr. ciemnobrązowy płsk, na grzbiecie szyldzik 
oraz tłocz. i złoc. ozdobniki, na licach pap. marm. Nieaktualne pieczątki własnościowe i ekslibris. 
Otarcia opr., na części kart przebarwienia, zabrudzenia i ślady po owadach, poza tym stan dobry.

– Uroczysty wjazd Augusta II do Gdańska –

 15. Curicke Georg Reinhold. Freuden-Bezeugung der Stadt Dantzig über die Höchst-
erwünschte Königliche Wahl und darauf Glücklich-erfolgte Krönung des [...] Herrn 
Augusti des Andern, Königes in Pohlen [...] Hertzogen zu Sachsen [...]. Dantzig 
(Gdańsk) 1698. Verlegt durch Gillis Janson von Waesberge. Gedruckt bey Johann 
Zacharias Stollen, folio, k. [4], s. 54, k. [1], tabl. ryc. 8 (winno być 9, miedzioryty, 
w tym rozkł.), opr. nieco późniejsza, skórzana z szyldzikiem. 7500,-
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. 1660-1708) 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, 
najróżniejsze zabawy. Wzniesiono też dodatkowe drewniane bramy na Długim Targu – do tego celu 
wykorzystano zmodyfi kowane konstrukcje przygotowane z okazji wjazdu królowej Ludwiki Marii Gon-
zagi w 1646 r. Opis uroczystości ilustrują miedziorytowe tablice, na których przedstawiono m.in. 
wizerunki postawionych bram i podestów oraz przebieg zabaw (taniec dzikich, wspinaczka na pal). 

15. Opis uroczystego wjazdu Augusta II do Gdańska. 1698.
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Ryc. nr 4 o wym. 51,5 x 45 cm z wyobrażeniem wspaniałego orszaku królewskiego. Opr.: brązowa 
skóra marm., grzbiet pięciopolowy, w polu 2. zielony szyldzik z tytulaturą, na wyklejkach pap. marm. 
Brak jednej tabl. Miejscami przebarwienia kart, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica VII i ilustracja na stronie poprzedniej)

 16. Fielding Henry. Histoire de Tom Jones, ou L’enfant trouvé. T. 1-4 (4 wol.) Lon-
dres (Londyn) – Paris (Paryż) 1764. Chez Rollin, 12°, k. [2], s. XVI, 240, tabl. 
ryc. 4 (miedzioryty); k. [1], s. IV, 245, tabl. ryc. 4 (miedzioryty); k. [1], s. 203, 
tabl. ryc. 4 (miedzioryty); k. [1], s. IV, 228, tabl. ryc. 4 (miedzioryty), winiety, 
inicjały, fi naliki (drzeworyty), jednolita opr. z epoki, skórzana z szyldzikami, brzegi 
k. barw. 600,-
Egzemplarz z księgozbioru Potockich w Chrząstowie (pieczątka z herbem Pilawa Potockich). 
Francuski przekład najsłynniejszego dzieła w dorobku Henry’ego Fieldinga (1707-1754) angielskiego 
pisarza i dramaturga. „Historia życia Toma Jonesa, czyli dzieje podrzutka” uznawana jest za jedną 
z pierwszych angielskich powieści o charakterze przygodowo-obyczajowym. Powieść ukazała się po 
angielsku po raz pierwszy w 1749 r. i zyskała ogromną popularność (szybko doczekała się tłumaczeń 
na inne języki). Oferowane wydanie ozdobione 16 miedziorytowymi ilustracjami według rysunków 
Gravelota (właść. Hubert-François Bourguignon, 1699-1773) francuskiego rytownika, rysownika i ilu-
stratora książek. Opr.: brązowa skóra marm., grzbiety sześciopolowe, w polach 2. i 3. szyldziki z ty-
tulaturą i numeracją tomu, w pozostałych tłocz. i złoc. kwiatowe ozdobniki, na wyklejkach pap. marm. 
Majątek Chrząstów (położony w powiecie włoszczowskim) własność hrabiów Potockich. W pałacowych 
zbiorach znajdowała się wspaniała biblioteka z dziełami historycznymi. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 17. Frankowicz Marcin Ignacy. Vita Beatae Cunegundis, Regiae Hungariae Principis, 
ac deinde Reginae Poloniae, et Patronae, Polonico Idiomate à Martino Francovicz. 
Tyrnaviae (Tyrnawa) 1744. Typis Academicis Societatis Jesu, 4°, s. [26], 162, [7], 
płsk. z epoki. 450,-
E. XVI, 301. Ekslibris Leona Dembowskiego herbu Jelita oraz notatka: „Z księgozbioru [L. Dem-
bowskiego] nabyła Natalia Kicka”. Życie św. Kingi (lub Kunegundy,1234-1292), królowej polskiej, 
żony Bolesława V Wstydliwego, która uznawana jest za patronkę górnictwa solnego w Polsce. Pierw-
szym autorem żywota św. Kunegundy był Długosz, którego tłumaczył na j. polski najpierw Przecław 
Mojecki, a 1718 r. Frankowicz (Estreicher). Ks. Marcin Frankowicz (lub Frankowic, zm. 1720), dr fi lo-
zofi i, kustosz sądecki. Leon Dembowski (1789-1878), polityk, pisarz, senator Król. Pol., członek władz 
powstania listopadowego, członek Rady Stanu 1861-1862. Natalia z Bispingów Kicka, pisarka, autor-
ka pamiętników. Ślady po kornikach na grzbiecie opr., poza tym stan dobry. 

– Prawa ziem śląskich –

 18. Friedenberg Johann Anton von. Tractatus juridico-practicus, de generalibus, et 
particularibus quibusdam Silesiae juribus secundum modernum usum institutus. 
Oder Abhandlung von denen in Schlesien üblichen Rechten, nach dermahligen 
Gebrauch eingerichtet, und mit einem vollkommenen Register versehen. T. 1-2 
(1 wol.) Bresslau (Wrocław) 1738. Bey Johann Jacob Korn. Gedruckt in der Aca-
demischen Buchdruckerey Collegii Societatis Jesu, Per Factorem Franciscum 
Gabrielem Olbrich, folio, k. [2], s. 1-182, k. [2], tabl. 3 (miedzioryty), 183-380, 
374; k. [1], s. 220, 366, winiety, inicjały, fi naliki (drzeworyty), opr. z epoki, skórzana 
z szyldzikiem. 3800,-
E. nie notuje. Traktat poświęcony prawu obowiązującemu na Śląsku. Obejmuje różne systemy 
prawne (m.in. prawa miejskie poszczególnych ośrodków, prawo ziemskie, taksy, edykty), zawiera prze-
druki aktów i zwodów, których poszczególne przepisy zostały omówione i objaśnione. W komentarzu 
znalazły się szczegółowe informacje o obowiązującej ówcześnie praktyce prawnej i stosowaniu kon-
kretnych zapisów w postępowaniu, co czyni pracę cennym źródłem do poznania osiemnastowiecznej
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kultury prawnej ziem śląskich (przed podbojem pruskim). Do tekstu dołączone 3 rozkładane mie-
dziorytowe tablice ze schematami stopni pokrewieństwa i powinowactwa (wraz z komenta-
rzem, poza paginacją). Autorem jest Johann Anton Friedenberg radca Księstwa Wrocławskiego. 
Opr.: grzbiet siedmiopolowy, w polu 2. szyldzik z tytulaturą. Nieaktualne pieczątki własnościowe. 
Drobne ubytki skóry na krawędzi grzbietu, ślady po owadach na opr. i kilku pierwszych kartach, 
poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

– Z superekslibrisem autora Stefana Garczyńskiego –

 19. Garczyński Stefan. Anatomia Rzeczypospolitey Polskiey, synom Oyczyzny 
ku przestrodze y poprawie tego co z kluby wypadło, mianowicie, o sposobach; 
zamnożenia Polskę ludem pospolitym, konserwowania dziatwy wieiskiey przez 
niedostatek y niewygody marnie ginącey, y wprowadzenia handlow y manufaktur 
zagranicznych. Dawniey spisana, z przydatkami teraz wydana. [Wrocław] 1753. 
[Drukarnia Jezuitów], 4°, k. [12], s. 343, opr. z epoki, skórzana z szyldzikiem, 
brzegi k. barw. 7000,-
E.XVII, 30. Egzemplarz z księgozbioru autora (superekslibris heraldyczny) oraz z księgozbioru 
Juliana Ursyna Niemcewicza (ekslibris heraldyczny). Wydanie trzecie rozszerzone (wyd. 1 ukazało 
się w 1750 r. w Warszawie). Najgłośniejszy traktat polityczny Stefana Garczyńskiego (ok. 1690-1755) 
wojewody poznańskiego, pisarza politycznego, stronnika Sasów na polskim tronie. Dzieło zawiera 
krytykę rzeczywistości społecznej w Polsce oraz rady mające na celu poprawę bytu społeczeństwa 
i stanu państwa polskiego (m. in. potępienie liberum veto). W postulatach autor jest jednak umiarko-
wany: jeden dzień na tydzień wolny od pańszczyzny, wysokie podatki dla dysydentów i Żydów. Autor 
stwierdza, że dzieło obmyślił i napisał, przebywając na leczeniu w Berlinie w 1742 r. Opr.: brązowa 
skóra, grzbiet siedmiopolowy, w polu 2. szyldzik, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki, na wyklejkach 
pap. marm. Na przednim licu tłocz. złotem superekslibris heraldyczny z herbem własnym auto-
ra, z insygniami Orderu Orła Białego, w otoku napis „Andreas Stephanus in Zbąszyn Garczynski 

16. Z biblioteki Potockich w Chrząstowie. 1764. 18. Prawa śląskie. 1738.



12 STARODRUKI

Palatinus Posnaniensis”. Na k. nlb. odręczny podpis własnościowy Franciszka Ursyna Niemcewicza 
(1718-1795), po którym książka trafi ła w ręce jego bratanka Juliana Ursyna Niemcewicza (1757-
1841) poety, powieściopisarza, polityka, jednego z czołowych twórców polskiego oświecenia, właści-
ciela podwarszawskiego Ursynowa – ekslibris heraldyczny z herbem Rawicz i napisem „z Zbioru Xiąg 
Jul: Ursin Niemcewicza”. Stan bardzo dobry. Rzadkość.
(Patrz tablica VI i ilustracja)

– Zbiór wilkierzy gdańskich –

 20. [Gdańsk]. Neu-revidirte Willkühr der Stadt Danzig, aus Schulß Sämmtlicher 
Ordnungen publiciret anno 1761. Danzig (Gdańsk) 1761. Gedurckt bey Thomas 
Johann Schreiber, folio, k. [1], s. 271, opr. z epoki, płsk. z szyldzikiem, brzegi 
k. prósz. 3000,-
E.XV, 54. Zbiór wilkierzy (przepisów prawnych stanowionych przez radę miejską) obowiązują-
cych w Gdańsku w drugiej połowie XVIII w. Uchwały rady miejskiej regulowały niemal wyłącznie 
kwestie niesporne – przepisy porządkowe, przepisy budowlane, prawo majątkowe (testamenty, dzie-
dziczenie, arestacje, zastawy etc.), czynsze i podatki miejskie, kwestie praw obywatelskich, przy-
należności do gildii i cechów etc. Najwięcej miejsca poświęcono prawu handlowemu, a zwłaszcza 
regulacjom związanym z handlem morskim (dokumenty żeglugowe, przepisy portowe, przepisy 
związane z frachtem i odpowiedzialnością za ładunek etc.). Zbiór stanowi dowód wysokiej kultury 
prawnej i znaczenia osiemnastowiecznego Gdańska – największego i najlepiej rozwiniętego miasta 
ówczesnej Rzeczypospolitej. Wcześniejsza kodyfi kacja gdańskich praw ukazała się w roku 1732 r. 
Na k. tyt. drzeworytowa winieta z herbem Gdańska. Kilka kart poluzowanych, poza tym stan bardzo 
dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica VII)

– Gdańscy uczeni – 

 21. [Gdańsk]. Ebert David Georg. Dissertatio iuridica de Vitalitio, Germanis Leib-
Rente [...] Gedani (Gdańsk) [1701?] Typis Johannis Zachariae Stolli, 4°, s. 35, 
bez opr. 200,-

19. S. Garczyński. Anatomia Rzeczypospolitej. 1753. 21. Gdański druk prawniczy. 1701.
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E. nie notuje. Rozprawa prawnicza poświęcona rencie dożywotniej przedstawiona w Gdańskim Gim-
nazjum Akademickim przed Samuelem Fryderykiem Willenbergiem (1663-1748) historykiem prawa, 
teologiem, profesorem prawa i historii w tymże gimnazjum. Tzw. Athenaeum Gedanense, którego 
rozkwit przypada na wiek XVII, reprezentowało wysoki poziom nauczania i zajmowało jedno z czoło-
wych miejsc w ówczesnym systemie szkolnictwa w Polsce i zyskało także uznanie za granicą. Aka-
demicki poziom naukowy i korzystne warunki pracy ściągały tu licznych znakomitych pedagogów, 
absolwenci zaś, udając się na dalszą naukę, przyjmowani byli z reguły na III rok studiów. Stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 22. [Gdańsk]. Meves Johann Ernst. Dissertatio Juridica de Limitibus Defensionis in 
Bello Defensivo [...]Halle 1747. Literis Hendelianis, 4°, s. 29, bez opr. 280,-
E. nie notuje. Dysertacja doktorska z zakresu prawa gdańszczanina Johanna Ernesta Mevesa 
przedłożona na Uniwersytecie w Halle i obroniona przed Jakobem Friedrichem Ludovici (1671-
1723) profesorem prawa uniwersytetów w Królewcu, Halle i Gießen. Traktat dotyczy problematyki 
wojny obronnej i tego, co jest w czasie jej trwania dopuszczalne. Oryginalne, nie rozcięte arkusze 
wydawnicze, pokazujące ówczesny sposób druku i składu. Drobne zaplamienia i zażółcenia kart, 
poza tym stan dobry.

 23. [Gdańsk]. Sartorius Carl Friedrich. Dissertatio iuridica de rationum decidendi 
utilitate et effectibus [...] Ienae (Jena) [1750]. Ex Offi 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 jest wyrokowaniu w oparciu o wnioskowanie rozumowe. Nieak-
tualne pieczątki biblioteczne i sygnatury. Stan dobry.

 24. [Gdańsk]. Schröder von Trewen Eliasz Konstanty. Prodromus apologetici, cum 
annexis documentis scitu necessariis; contra calumniosos venerabilis consistorii 
Gedanensis offi ciantes, praecipue Joannem Fridericum Lerchenfeld [...] [Gdańsk?] 
1672. B.w., 4°, s. 60, bez opr. 600,-
E.XXVII, 273. Pismo polemiczne wymierzone w katolicki kler Gdańska i Prus Królewskich, przede 
wszystkim w tezy głoszone przez Jana Fryderyka Lerchenfelda. Jego autorem jest Eliasz Konstanty 
Schröder (1625-1680) wybitny gdański uczony, prawnik i sekretarz króla Jana Kazimierza. Schröder 
napisał i wydał szereg prac, związanych głównie z działalnością króla, natomiast wielkie dzieło jego 
życia „Jus publicum Dantiscanum” nie doczekało się zezwolenia na druk (z powodu przejścia autora 
z kalwinizmu na katolicyzm). Jak podaje Estreicher oferowana praca została spalona na rynku 
w Grudziądzu w związku ze skargą Michała Ciecholewskiego, opata klasztoru cystersów w Pelplinie. 
Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 25. [Gdańsk]. Wahl Salomon. De inimicitiis capitalibus. Von Todt-Feindschafft 
exercitationem iuridicam. Gedani (Gdańsk) 1684. Imprimebat David Fridericus 
Rhetius, 4°, s. 46, bez oprawy. 200,-
E. XXXII, 155. Gdański druk prawniczy dotyczący kary śmierci. Traktat napisany przez Salomona 
Wahla pod opieką Joachima Hoppego, profesora Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 26. [Gdańsk]. Weickhmann Joachim Wilhelm. Dissertatio secularis juridica, de 
Incongrua praxi doctrinae iuris Romani de restitutione in integrum ex capite metus 
et doli. [...] Gedani (Gdańsk) [1758]. Typis Thomae Joannis Schreiber, 4°, k. [2], 
s. 44, bez opr. 300,-
E.XXXII, 319. Traktat prawniczy Joachima Wilhelma Weickhmanna (1737-1819) gdańszczanina, 
przedstawiciela tamtejszego patrycjatu, późniejszego senatora miejskiego i prezydenta miasta. 
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Rozprawa została przedstawiona i poddana pod dyskusję w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. 
Stan dobry.

------------------

 27. [Gdańsk]. Zu wissen, dass nachdem sämtliche Ordnungen dieser Stadt beliebet 
und geschlossen dass nach ausgelauter Thor-Glocken […] Gegeben auf unsrem 
Rahthause, den 8. Dec. 1734. [Gdańsk 1734], k. [2], arkusz wyd. 300,-
Na początku drzeworytowy inicjał z herbem Gdańska i widoczkiem miasta. Edykt burmistrza i rady 
Gdańska z 8 grudnia 1734 r. o wprowadzeniu z nowym rokiem opłat przy przekraczaniu bram miasta. 
Wymienia się m. in. panów polskich. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 28. [Gdańsk]. Zu wissen: […] Gegeben auf unserm Rahthause, den 29. Novembr. 
Ao. 1748. [Gdańsk], k. [2], arkusz wyd. 240,-
Na początku drzeworytowy inicjał z herbem Gdańska i widoczkiem miasta. Edykt burmistrza i rady 
Gdańska z 29 listopada 1748 r. dotyczący wynajmu mieszkań i pomieszczeń przez obywateli miasta. 
Stan bardzo dobry. Rzadkie.

– Z superekslibrisem karmelitów we Lwowie –
– Z biblioteki łańcuckiej – 

 29. Gravina Domenico. Vox turturis seu de Florenti usque ad nostra tempora SS. 
Benedicti, Dominici, Francisci et aliarum sacrarum religionum statu. Leopoli 
(Lwów) 1628. In Offi cina Typographica Ioannis Scheligae, 4°, k. [12], s. 433, [6], 
winiety, inicjały (drzeworyty), opr. z epoki, skóra, brzegi k. barw. 3200,-
E.XVII, 343. Egzemplarz z księgozbioru klasztoru karmelitów we Lwowie (superekslibris, nota wła-
snościowa); z księgozbioru Stanisława Przyłęckiego (nota własnościowa); z Biblioteki w Łańcucie

25. Gdański druk prawniczy. 1684. 27. O przekraczaniu bram miasta. 1734.
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(pieczątka). Traktat poświęcony zakonom i życiu zakonnemu napisany przez Domenica Gravina 
(ok. 1573-1643) włoskiego dominikanina, teologa. Dzieło było polemiką z tezami o upadku dawnych 
zakonów głoszonymi przez jezuitę i kardynała Roberta Bellarmine (1542-1621). Opr.: jasna skóra, 
tłoczona radełkiem dekoracja. W zwierciadle przedniego lica tłocz. i barw. superekslibris z herbem 
zakonu karmelitów (heraldyczne przedstawienie góry Karmel). Na k. tyt. nota lwowskiego konwentu 
karmelitów. Na tylnej wyklejce odręczny podpis Stanisława Przyłęckiego (1805-1866), związane-
go z Ossolineum, a później bibliotekarza Augusta Potockiego w Wilanowie. Przyłęcki, obejmując 
posadę wilanowskiego bibliotekarza sprzedał część swoich zbiorów, które trafi ły m.in. do Bibliote-
ki w Łańcucie. Biblioteka w Łańcucie należy do nielicznych zachowanych po II wojnie światowej 

29. D. Gravina. Traktat o zakonach. 1628.
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księgozbiorów rodowych. Powstała w końcu XVIII w. na zlecenie księżnej Izabeli z Czartoryskich 
Lubomirskiej; wybudowano wówczas piętrowy pawilon biblioteczny według projektu architekta królew-
skiego Piotra Aignera. Obecny kształt otrzymała na przełomie XIX i XX w., kiedy nadano jej charakter 
angielski. Otarcia, ślady po owadach i zabrudzenia opr., miejscami zaplamienia i zabrudzenia kart, 
poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 30. Grodzicki Faustyn. Theatrum Eloquentiae Illustrium Personarum apparatu ex 
antiquissimis et probatissimis Rhetoribus, Oratorib. et Archirhetorib. instructum, 
seu Dissertatio de magna arte Rhetoricae per Dialogismum proposita. Leopoli 
(Lwów) 1745. Typis Collegi Soc. Jesu, 8°, k. [16], 567, k. [3] (winno być 4), winietki, 
inicjały, fi naliki (drzeworyty), opr. z epoki, skóra, brzegi k. barw. 360,-
E.XVII, 386-387. Dzieło poświęcone sztuce przemawiania, napisane przez Faustyna Grodzickiego 
(1710-1773?) jezuitę, matematyka i architekta, w odpowiedzi na atakującą szkoły jezuickie pracę pi-
jara Stanisława Konarskiego „De emendandis eloquentiae vitiis”. Grodzicki zadedykował ją księciu 
Stanisławowi Wincentemu Jabłonowskiemu. Na odwrocie k. z dedykacją rozbudowany kartusz z her-
bem księcia Jabłonowskiego w miedziorycie wykonanym przez Jana Filipowicza (zm. między 1767 
a 1770) słynnego rytownika i drukarza lwowskiego. Brak 1 k. nlb. indeksu. Miejscami drobne 
przebarwienia, na wyklejkach niewielkie ślady po owadach, poza tym stan bardzo dobry.

– Pierwsze wydanie sławnej kroniki Polski i Litwy -

 31. Gwagnin Aleksander. Sarmatiae Europeae descriptio, quae Regnum Poloniae, 
Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Massoviam, Prussiam, Pomeraniam, Livo-
niam, et Moschoviae, Tartariaeque partem complectitur [...] B.m. [1578]. Typis 
Matthie Wirzbiętae, folio, k. [5], 79, [1], 33, [1], 13, [1], 9, [1], 47, 10, [6], tabl. 
ryc. 1 (drzeworyt rozkł.), liczne drzeworyty w tekście, opr. nieco późniejsza, 
płsk. 45 000,-
E.XVII, 485-486. Wydanie pierwsze dedykowane królowi Stefanowi Batoremu. Autor kroniki, Alek-
sander Gwagnin (1534-1614) – geograf i historyk włoskiego pochodzenia, wieloletni komendant Wi-
tebska, rotmistrz koronny, przyjęty do stanu rycerskiego w 1569r. na sławnym sejmie zatwierdzającym 
Unię Polsko – Litewską. Był uczestnikiem moskiewskich wypraw wojennych Stefana Batorego, całko-
wicie spolonizowany osiadł w Krakowie. Dzieło zawiera w sześciu częściach zarys geografi i i historii 
Polski, Litwy, Prus, Infl ant, Moskwy i Tartarii począwszy od czasów mitycznych do początków pano-
wania Henryka Walezego (zawiera jeszcze opis pogrzebu Zygmunta Augusta w 1574r.). Ozdobą 
pracy są liczne drzeworyty, które, częściowo w oparciu o obce wzory, stworzyli artyści krakow-
scy. Karty tytułowe otwierające części poświęcone Polsce, Litwie i Prusom, ujęte w bogate obramie-
nia architektoniczne z wizerunkami herbowymi. Na verso karty tyt. herb Królestwa Polskiego otoczo-
ny herbami ziem i województw. Tekst ilustruje ponad 60 wizerunków królów i władców Polski 
i Litwy (począwszy od legendarnego Lecha), herbów poszczególnych ziem Rzeczypospolitej i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, a także sceny z „dzikich” krajów (np. Państwa Moskiewskiego). Po karcie 
75 zamieszczono słynną rozkładaną rycinę przedstawiającą widok Sejmu polskiego obradującego 
pod przewodnictwem króla – jak zauważa Estreicher na ilustracji wyobrażono jeszcze Zygmunta 
Augusta. Gwagnin opublikował swą kronikę własnym nakładem, powierzając druk jednemu z najwięk-
szych (obok Januszowskiego) drukarzy polskiego złotego wieku, Maciejowi Wirzbięcie, wydającemu 
najwybitniejszych pisarzy epoki, m.in. Reja, Modrzewskiego i Kochanowskiego. Dumny z efektów 
swego przedsięwzięcia i chcąc ukrócić plotki, jakoby wykorzystał do pracy rękopis swego podwład-
nego Macieja Stryjkowskiego, wręczył osobiście egzemplarz kroniki królowi Stefanowi Batoremu pod-
czas wojennego pochodu pod Wielkie Łuki, uzyskując jego aprobatę. Kolejne wydania dzieła tłoczone 
były na Zachodzie (1581-Spira, 1582-Bazylea, 1584 – Frankfurt, 1584 – Lejda) i przyniosły autorowi 
znaczną sławę w całej Europie. W 1611r. wydano w Krakowie przekład na język polski dokonany 
przez M. Paszkowskiego. Marginalia w tekście dawną ręką. Opr.: brązowy płsk, grzbiet siedmiopolo-
wy, w polu 2. tytulatura, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki, na licach pap. marm. Po fachowej 
konserwacji, kilka kart profesjonalnie wzmocnionych bez szkody dla tekstu, brak 2 kart na końcu, poza 
tym stan bardzo dobry. Według A. Kaweckiej-Gryczowej Kronika Gwagnina należy do najpiękniejszych 
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31. A. Gwagnin. Kronika Sarmacji Europejskiej. 1578 (wyd. 1)
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ksiąg ilustrowanych doby Odrodzenia. Ważna pozycja XVI-wiecznego piśmiennictwa polskiego. 
Ładny egzemplarz. Wielka rzadkość!!!
(Patrz tablica V i ilustracje na stronie poprzedniej)

– Miasta Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich – 

 32. Hartknoch Krzysztof. Alt- und Neues Preussen oder preussischer Historien zwey 
Theile. In derer erstem von dess Landes vorjähriger Gelegenheit und Nahmen, 
wie auch der Völcker. Cz. 1-2 (1 wol.) Franckfurt und Leipzig (Frankfurt i Lipsk) 
1684. In Verlegung Martin Hallervorden, Buchhändlern in Königsberg. Druckts 
Johann Andreae, folio, k. [22] (w tym frontispis i portret autora – miedzioryty), 
s. 668, k. [30], tabl. ryc. 15 (miedzioryty), tabl. numizmat. 1 (miedzioryt 
rozkł.), mapy 2 (miedzioryty rozkł.), ilustr. w tekście 83 (miedzioryty, w tym 
4 całostronicowe), opr. z epoki, skóra, brzegi k. prószone. 22 000,-
E. XVIII, 47.Wydanie pierwsze. Kronikarska historia Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego napisa-
na przez Krzysztofa Hartknocha (1644-1687) – historyka prawa polskiego, rektora szkoły ewangelic-
kiej w Wilnie, nauczyciela w Gdańsku, wykładowcę akademii w Królewcu, nauczyciela gimnazjum 
w Toruniu. Dzieło składa się z dwóch części, w pierwszej omówiono pochodzenie, wierzenia i oby-
czaje dawnych Prusów, w drugiej okres rządów krzyżackich. Praca imponuje olbrzymim materiałem 
ikonografi cznym. Otwiera ją okazały frontispis, na osobnych tablicach znajdują się portrety (m.in. 
Krzysztofa Hartknocha, Albrechta Hohenzollerna i króla Jana III Sobieskiego), widoki miast polskich 
(Braniewa, Gdańska, Elbląga, Królewca i Torunia), rozkładane mapy Prus oraz wizerunki monet pru-
skich. W tekście ponad 80 ilustracji (w tym całostronicowe) przedstawiających widoki mniejszych 
miast pruskich (tereny dzisiejszej Warmii i Mazur), wizerunki ponad 30 mistrzów krzyżackich z ich 
herbami (m.in. Ulryk von Jungingen), portrety władców, uczonych (Mikołaj Kopernik), sceny rodzajowe, 
zwierzęta (w tym wizerunek tura wykonany na podstawie słynnej ryciny z dzieła Herbersteina). Na 
stronie 350 „rycina z operowanego żołądka” (Estreicher). Ryciny do dzieła wykonali Johann Ulrich 
Kraus i Johann Jakob Vogel. Opr. skórzana z sześciopolowym grzbietem, tłocz. i złoc. z motywami 
wici roślinnych. Jedno z najcenniejszych dzieł dotyczących historii Prus. Piękny, kompletny egzem-
plarz. Rzadkie.
Lit.: D. Pączkowski, Druki pomorskie na polskich aukcjach, Koszalin 2003, poz. 355.
(Patrz tablica VII i ilustracje)

 33. [Heweliusz]. Lengnich Karl Benjamin. Hevelius, oder Anekdoten und Nachrich-
ten zur Geschichte dieses grossen Mannes. In Briefen mit erläuternden Zusätzen 
und Beylagen. Danzig (Gdańsk) 1780. Bey Jobst Hermann Flörke, 8°, k. [7], 
s. 128, tabl. ryc. 1 (miedzioryt rozkł.), opr. współcz., pap. 1800,-
E.XXI, 174. Dzieło stanowiące zbiór wiadomości i dokumentów dotyczących słynnego gdańskiego 
astronoma Jana Heweliusza. Jego autorem jest Karl Benjamin Lengnich (1743-1795) gdańszczanin, 
uczony, bibliotekarz kościoła NMP, odznaczony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego meda-
lem za pracę naukową. Informacje o życiu i pracy astronoma zostały przedstawione w formie epi-
stolarnej. Drugą część stanowi omówienie dzieł Heweliusza, a na końcu zamieszczono edycję doku-
mentów związanych z autorem Selenografii (m.in. list Colberta do astronoma). Na k. tyt. 
miedziorytowa podobizna medalu upamiętniającego Heweliusza, zaprojektowanego przez szwedz-
kiego medaliera Arvida Karlsteena. Na rozkł. tabl. miedziorytowej przedstawienie epitafi um astro-
noma, znajdującego się w gdańskim kościele św. Katarzyny. Miejscami drobne przebarwienia, 
poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie 20)

 34. [Hodowla koni]. Nauka wychowania y postępowania sobie z zrzebiętami od 
urodzenia ich, aż poki do przyzwoitych lat końskich nie przyidą. Lemberg (Lwów) 
b.r. Gedruckt bei Josepha Pillerin, 8°, s. 63, opr. późniejsza, płsk. 500,-
E.XXIII, 66. Poradnik hodowli koni, dotyczący układania źrebiąt. Tekst drukowany równolegle, po pol-
sku i niemiecku. Zawarto informacje o postępowaniu ze źrebakami, wskazując różnice w postępowaniu
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32. K. Hartknoch. Kronika Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich. 1684.

32. K. Hartknoch. Kronika Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich. 1684.

z końmi w zależności od ich przeznaczenia. Wydawnictwo drukowano we lwowskiej ofi cynie Józefy 
Piller, którą ta prowadziła w latach 1780-1786, po śmierci męża (Jana Józefa). Drukarnia Pillerów 
działała we Lwowie do 1944 r. (od pewnego czasu pod szyldem Piller-Neumann). Opr.: brązowy płsk, 
na licach pap. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)
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 35. [Insurekcja kościuszkowska]. Sąd Kryminalny Woyskowy. B.m. [1794]. B.w., 
folio, k. [1], bez opr. 300,-
Por.: E.XXVII, 16. Pozew skierowany przez Sąd Kryminalno Woyskowy działający w czasie insurekcji 
kościuszkowskiej przeciw zdrajcom ojczyzny wystawiony 9 października 1794 r. Do stawienia się przed 
sąd wezwano konfederatów targowickich i uczestników sejmu grodzieńskiego, m.in. Kazimierza Ra-
czyńskiego (1739-1824) marszałka nadwornego koronnego, Teofi la Załuskiego (1760-1831) podskar-
biego nadwornego koronnego, Stanisława Bielińskiego (zm. 1812) marszałka sejmu grodzieńskiego, 
który uznał milczenie zgromadzonych posłów za zgodę na rozbiór Polski, Jacka Małachowskiego 
(1737-1821) kanclerza wielkiego koronnego. W sierpniu 1794 r. Sąd Kryminalny Wojskowy zastąpił 
powołany w kwietniu w Warszawie Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego, którego opieszałość 
w sądzeniu targowiczan doprowadziła m.in. do samosądu i powieszenia kilkunastu podejrzanych przez 
ludność miasta. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 36. Jabłonowski Józef Aleksander. Ostafi  po polsku, Eustachius po łacinie, Placyd 
po świecku. Lwów 1751. W Drukarni Św. Trójcy, folio, k. [98] (winno być 99), 
winiety, inicjały, fi naliki (drzeworyty), opr. późniejsza, płsk. 700,- 
E.XVIII, 351. Wierszowany żywot św. Eustachego oraz teksty poświęcone poezji w języku polskim 
napisane i opracowane przez Józefa Aleksandra Jabłonowskiego (1711-1777) wojewodę nowogródz-
kiego, historyka, heraldyka, pisarza, tłumacza, założyciela Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich. 
Pracę otwiera rozprawa Jabłonowskiego o polskiej poezji, w której autor boleje nad tendencją do 
stosowania zapożyczeń z innych języków, nieznajomością dzieł polskich poetów, których twórczość 
charakteryzuje. Po niej następuje bibliografi a wydań poezji w języku polskim zestawiona przez 
Józefa Andrzeja Załuskiego. Książkę zamyka spisany wierszem żywot wczesnochrześcijańskie-
go męczennika i świętego Kościoła Katolickiego i Prawosławnego – św. Eustachego Rzymskiego 
(I/II w. n.e.) W przedmowie Jabłonowski stwierdza, że w swoim archiwum znalazł rozpoczętą pracę, 

33. O życiu i pracy Heweliusza. 34. Poradnik hodowli koni. XVIII w.
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którą następnie poprawił i uzupełnił. Opr.: płsk brązowy. K. tyt. w kopii na starym pap. Zaplamienia 
kart, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 37. [Kalendarz]. Niewieski Franciszek Stanisław. Kalendarz polski i ruski na 
rok pański 1743. Lwów (1742), W Drukarni Pawła Golczewskiego J. K. Mości 
Uprzywilejowanego Typografa, 4°, s. [26], bez opr. 400,-
E. XXIII, 146 (nie notuje żadnej biblioteki posiadającej ten druk). Ze zbiorów Henryka Bednarskiego 
ze Lwowa (pieczęć na wyklejce). Na wyklejce ekslibris Mateusza Bednarskiego, na k. tyt. pieczęć 
Cypryana Walewskiego (1820-1873), bibliografa i kolekcjonera. Kalendarz astrologiczny autorstwa 
F. S. Niewieskiego (zm. 1743), astronoma i astrologa, wykładowcy Akademii Krakowskiej, wydawcy 
kalendarzy (jego kalendarze ukazywały się przez kilkadziesiąt lat). Druk zawiera kalendarz rzymski 
i ruski, prognostyki astrologiczne i meteorologiczne, pouczenia z dziedziny astronomii oraz przysłowia 
i przepowiednie (np. „w drugiej części jesieni nastanie Mars…, nastaną zwady pojedynki i obmowiska… 
radby jeden drugiego w łyżce wody utopił”). Stan dobry. Rzadkie.

 38. [Kalendarz gdański]. Ernestus Uranophilus. Neuer und alter Stern- Kunst- und 
Geschichts-Calender, auff das Schalt-Jahr Christi MDCCXVI. Dantzig (Gdańsk) 
1716. Gedruckt durch Johann Zacharias Stoller. 4°, k. [22], drzeworyty w tekście, 
opr. późniejsza karton. 1000,-
Estreicher nie notuje. Kalendarz gdański na rok 1716, opublikowany przez Konstantego Gabriela 
Heckera (1670-1721) – autora prac z dziedziny mechaniki i fi zyki. Kalendarze wydawał od 1707 r. 
pod pseudonimem Ernestus Uranophilus. Drukowane były w gdańskiej ofi cynie Jana Zachariasza 
Stollena. Wyróżniały się uczonymi wywodami astronomicznymi, anegdotami, opowiadaniami i relacjami 
z podróży (często w odcinkach). Karta tytułowa z drzeworytowym widokiem Gdańska. W kalendarzu 
właściwym drzeworyty z życia wiejskiego ukazujące prace gospodarskie m.in. żniwa, zbieranie wino-
gron, uprawę roli. Zamieszczono również, stosunkowo rzadko spotykane w innych kalendarzach, krótkie 
przepisy sporządzania różnego rodzaju medykamentów. Druga część prognostyczno-astrologiczna
z oddzielną kartą tyt. zawiera informacje o porach roku, klimacie, planetach oraz przepowiednie na 

38. Kalendarz gdański. 1716.36. A.J. Jabłonowski. Dzieła poetyckie. 1751.
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bieżący rok, spis mszy i jarmarków uwzględniający wiele polskich miast. Dołączono 6 niezadruko-
wanych kart (pozostały niezapisane). Nieduże ślady po owadach w tekście, niewielkie zabrudzenie 
pierwszej i ostatniej karty, stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 39. Kalendarz wileński na rok 1791. Wilno [1790]. W Drukarni J. K. Mści przy 
Akademij, 12°, k. [18], s. 194, k. [73], opr. z epoki, pap., brzegi k. złoc., futerał 
ochronny z epoki. 500,-
E.XXII, 40. Kalendarz, prócz tablic chronologicznych, zawiera m.in.: listę książąt i królów Polski i wiel-
kich książąt litewskich, spis monarchów europejskich, zestawienie urzędników Rzeczypospolitej oraz 
drugą część „Summaryusza Konstytucyi Walnego Sejmu” wraz z listą posłów Sejmu Wielkiego. 
Na k. tyt. drzeworyt z herbami Rzeczypospolitej i własnym Stanisława Augusta Poniatowskiego. Opr.: 
pap. zielony z tłocz. i złoc. Dodatkowy pap. futerał ochronny. Pieczątka własnościowa hrabiego Jana 
Maleszewskiego h. Godziemba. Drobne ubytki opr., poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

– Z rycinami Daniela Chodowieckiego – 

 40. [Kalendarzyk polski]. Historisch-Genealogischer Kalender auf das Schalt-Jahr 
1796. Enthält die Geschichte von Polen. Mit 2 Karten, 7 Bildnissen, und 6 histor. 
Vorstellungen von D. Chodowiecki. Berlin [1795]. Bei Johann Friedrich Unger, 
24°, k. [13], s. 142, k. [153], portretów 7 (miedzioryty), tabl. ryc. 6 (miedzioryty), 
mapa Polski (miedzioryt rozkł. kolor.), plan Warszawy (miedzioryt rozkł.), tabl. 
genealog. 3, opr. z epoki, pap. marm., brzegi kart marm. 2200,-
E.XIX, 48. Pierwszy z dwóch kalendarzyków poświęconych Polsce, wydanych w Berlinie w nakładzie 
ok. 600 egzemplarzy. Zawiera zarys historii Polski doprowadzony do śmierci króla Zygmunta Augusta, 
napisany przez Johanna Ericha Biestera. Tekst ozdobiony został portretami (Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, Mikołaja Kopernika, Władysława IV, Augusta II, Jana III Sobieskiego, Stanisława Lesz-
czyńskiego, Tadeusza Kościuszki) oraz sześcioma scenami historycznymi autorstwa Daniela 
Chodowieckiego. W kalendarzyku znajduje się ponadto rozkładana, ręcznie kolorowana

39. Kalendarz wileński. 1791. 40. Kalendarzyk polski. 1795.
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mapa Polski oraz rozkładany plan Warszawy. Stan bardzo dobry. Ładny, kompletny egzemplarz. 
Rzadkie.
Lit.: A. Kraushar, Daniel Chodowiecki, jego sceny dziejowe polskie, Warszawa 1930, s. 11-16.
(Patrz ilustracja)

 41. Kaliszewski Celestyn. Historya celniejszych i sławniejszych traktatów między 
europejskimi mocarstwami różnemi czasami poczynionych. Warszawa 1764. 
W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, s. [8], 232, [3], 
117, 8º, opr. z epoki skóra. 600,-
E. XIX, 62 (wersja z wizerunkiem tarczy i szabli na końcu). Dedykacja drukowana dla ks. Stanisława 
Lubomirskiego, podstolego koronnego, Kawalera Orła Białego. Historia najważniejszych dla polityki 
europejskiej traktatów międzynarodowych napisana i przetłumaczona na język polski na podstawie 
wcześniej opracowanego przez autora wydania francuskiego. Omówiono m. in. traktaty: Passawski, 
Welawski, Oliwski, Pirenejski, Karłowicki, Utrechtski, Paryski. Druga część dzieła poświęcona wyłącz-
nie traktatom z Polską. Stan dobry.

 42. [Kamieński Adolf]. Przyiaźń patryotyczna. W którey się podaią sposoby nieza-
wodne do uczynienia ludzi cnotliwymi y lepszymi Obywatelami. Warszawa 1772. 
Nakładem Michała Grela, 8°, k. [11], s. 98, opr. współcz., pap. 360,-
E.XIX, 75. Dzieło poświęcone wychowaniu obywatelskiemu, nauce i edukacji, kształtowaniu patrioty-
zmu. Zostało przetłumaczone na język polski z francuskiego i dostosowane do realiów Rzeczypospo-
litej przez ks. Adolfa Kamieńskiego (1737-1781) pijara, pedagoga i tłumacza. Praca wydana w ofi cy-
nie Michała Grölla, najwybitniejszego drukarza, księgarza, wydawcy i nakładcy działającego w Polsce 
w drugiej połowie XVIII wieku. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Zabrudzenia i charakterystyczne 
przebarwienia kart, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

42. A. Kamieński. Nauka patriotyzmu. 1772. 43. K. Kluk. Dzieło o minerałach. 1781.
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 43. Kluk Krzysztof. Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie 
i zażycie. Tom I: O rzeczach kopalnych w powszechności, o wodach, solach, 
tłustościach ziemnych i ziemiach. Z fi gurami. Warszawa 1781. W Drukarni jego 
Królewskiey Mci i Rzeczyplitey u XX. Schol[arum] Piar[um], 8°, k. [6], s. 251, tabl. 
ryc. 2 (miedzioryty rozkł.), winietki, fi naliki (drzeworyty), opr. z epoki skóra z tłocz. 
i złoc. na grzbiecie, brzegi kart barwione. 1200,- 
E.XIX, 320. Wydanie pierwsze. Tom pierwszy (tom drugi ukazał się w 1782r.). Praca Krzysztofa 
Kluka (1739-1796) – proboszcza w Ciechanowcu, wybitnego przyrodnika, z zakresu mineralogii i pe-
trografi i. Zawiera m.in. rozdziały: O Ziemi i górach na niej; O wód mineralnych zdatności; O soli ko-
palnej; O tłustościach ziemnych pożytecznych (o bursztynie, ambrze, siarce). Efektowna oprawa z epo-
ki w pełną skórę, grzbiet sześciopolowy, w drugim i trzecim polu szyldziki z tytulaturą, w pozostałych 
złoc. z motywami roślinnymi. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Ubytek skóry na licu opr., minimal-
ny ślad po korniku na grzbiecie, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 44. Knapski Grzegorz. Thesauri Polono-Latino-Graeci [...] Tomus Secundus Latino-
Germano-Polonicus Novo Synonymorum, Epithetorum, Versuum Authorum Clas-
sicorum [...] Posnaniae (Poznań) 1754. Typis Clari Collegii Societatis Jesu, 4°, 
s. 31, 920, k. [50], opr. z epoki, skóra. 600,-
E.XIX, 337. Tom drugi monumentalnego staropolskiego dzieła leksykografi cznego autorstwa Grzego-
rza Knapskiego (1564-1638), profesora kolegiów jezuickich, poety, dramatopisarza, fi lologa i leksyko-
grafa, któremu największą sławę przyniosła oferowana praca. „Skarbiec polsko-łacińsko-grecki” wywarł 
duży wpływ na kształtowanie norm językowych i ortografi cznych języka polskiego. Był najważniejszym 
dziełem staropolskiej leksykografi i aż do opublikowania słownika Lindego. Do końca XVIII wie-
ku wznawiano go ponad trzydzieści razy, zwłaszcza oferowany tom drugi, w którym znalazł się słow-
nik łacińsko-niemiecko-polski. Opr.: ciemnobrązowa skóra marm. Dawne noty własnościowe. Blok 
poluzowany, miejscami zabrudzenia i zaplamienia kart, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 45. Kobielski Franciszek Antoni. Literae pastorales ad universum Clerum et Popu-
lum utriusque diaecesis [...] Luceoriensis et Brestensis [...]. B.m. 1742. B.w., 4°, 
k. [77], opr. z epoki, płsk., brzegi k. prósz. 360,-
E.XIX, 347-348. Zbiór listów pasterskich do kleru i wiernych wystawionych przez biskupa diecezji 
łuckiej i brzeskiej Franciszka Antoniego Kobielskiego (1679-1755). Większość tekstów w języku łaciń-
skim, kilka po polsku, m.in. „Proces do Żydów”, w którym biskup wzywał wyznawców religii moj-
żeszowej do nawrócenia i polecał klerowi diecezjalnemu kontrolę ludności żydowskiej. Na odwrocie 
k. tyt. miedzioryt z herbem Poraj biskupa Kobielskiego (ryc. sygnowana „Labinger scul Leopoli” – 
Jakub Labinger, rytownik pracujący w latach 1734-1749 we Lwowie, Krakowie i Warszawie). Nieak-
tualne noty i pieczątki własnościowe. Ubytek około połowy jednej karty, miejscami zabrudzenia i cha-
rakterystyczne przebarwienia, poza tym stan dobry. 

 46. Kochowski Michał. Kopia listu Jaśnie Wielmożnego Kochowskiego generała 
woysk rossyiskich do Jaśnie Wilmożnego Potockiego Marszałka Generalney 
Konfederacyi Koronney. B.m. B.r. B.w. , folio, k. [1], bez opr. 300,-
E.XIX, 377 (nie notuje druku o tym formacie!) List Michała Kochowskiego, dowodzącego wojskami 
rosyjskimi wysłanymi w 1792 r. przez carycę Katarzynę w celu udaremnienia reform Konstytucji 3 Maja. 
Adresatem listu był niesławny marszałek konfederacji targowickiej w Koronie Stanisław Szczęsny 
Potocki (1751-1805). Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 47. Konarski Stanisław. O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordyna-
ryjnych seymów. Część druga. Warszawa 1761. Drukarnia J. K. Mci y Rzpltey 
u XX Scholarum Piarum, 8°, s. [4], 271, [4], opr. z epoki skóra. 900,-
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E. XX, s. 9-10. Wydanie 1. Całość obejmowała cztery części, które ukazały się osobno w latach 
1760-1763. Dzieło było poświęcone błędom ustrojowym i dawało zarys reformy państwa. W oferowa-
nej części autor wskazał brak legalnych podstaw liberum veto, obalał mit „liberum veto” jako 
środka obrony wolności, uznając je za przejaw tyranii. „Znaczenie traktatu Konarskiego polegało 
nie tyle na logice, z jaką uczony pijar dowodził teoretycznej i praktycznej absurdalności sposobu 
obrad sejmu poczytywanego za „źrenicę wolności” ile na tym, iż człowiek powszechnie znany i sza-
nowany ośmielił się targnąć na uznawaną powszechnie świętość... Zasługi te uznała potomność. Na 
rozkaz Stanisława Augusta wybito medal ku czci Konarskiego z lapidarnym napisem „Sapere auso” 
(Temu, co miał odwagę myśleć)” (J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej).Od s. 235 następuje 
przedruk listów pisanych do autora m.in. przez prymasa Władysława Łubieńskiego, Kajetana Sołtyka, 
Józefa Załuskiego, Wacława Rzewuskiego, Jerzego Mniszcha, Stanisława Lubomirskiego. Nieaktual-
ne pieczątki własnościowe. Ślady po owadach na oprawie, pocz. i końcowych kartach, niewielkie 
zabrudzenia papieru. Stan ogólny dobry.
(Patrz ilustracja)

 48. [Krajewski Dymitr Michał Tadeusz]. Pochwała Stanisława Hieronima Konarskie-
go. Warszawa 1783. W Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Piarów, 8°, 
s. 124, opr. współczesna, pł., brzegi k. marm. 400,-
E.XX, 202. Dzieło pochwalne ku czci Stanisława Konarskiego (1700-1773), pisarza politycznego, 
założyciela słynnego Collegium Nobilium, autora dzieła „O skutecznym rad sposobie” (patrz poz. 
powyżej). Miało charakter żywota, w którym wiele miejsca poświęcono sytuacji ówczesnej Rzeczypo-
spolitej. Dymitr Michał Tadeusz Krajewski (1746-1817) pisarz, historyk, członek Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, retor Collegium Nobilium. Strony 119-124 we współczesnej, starannej kopii. Stan bardzo dobry.

– Pierwodruki Ignacego Krasickiego – 

 49. Krasicki Ignacy. Pan Podstoli na trzy księgi podzielony. Warszawa 1778. Nakł. 
Michała Grölla, 8°, k. [2], s. 302, winietki i fi naliki, opr. z epoki płsk. 1500,- 

44. G. Knapski. Słownik. 1754. 47. O skutecznym rad sposobie. 1761.
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E.XX, 224. Wydanie pierwsze. „Pan Podstoli” – druga (po „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach”) 
powieść Ignacego Krasickiego – jest jedną z pierwszych powieści napisanych w języku polskim. Akcja 
powieści toczy się na kresach południowo-wschodnich, a jej głównym bohaterem jest tytułowy pod-
stoli. To „piękny obraz rządnego gospodarza i obywatela polskiego” (Orgelbrand, XV, 959). Krasicki 
napisał ją w tonie moralizatorsko-wychowawczym, nadając jej niemal charakter traktatu edukacyjnego. 
Oferowana tu część I powstała w zamiarze autora jako skończona całość. Już po jej wydaniu Krasic-
ki zdecydował się na kontynuację, pisząc cz. II i III (nieukończona, wyd. już po śmierci autora) i pla-
nując cz. IV. Dzieło ukazało się nakładem Michała Grölla, znakomitego drukarza, księgarza, wydawcy, 
odpowiedzialnego za edycję większości dzieł Krasickiego. Brak 1 k. omyłek druk. oraz 1 k. „do prze-
drukiwaczów lwowskich”. Oprawa podniszczona, ze śladami korników, przybrudzenia i zbrązowienia 
pocz. kart. Stan ogólny dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica VI)

 50. Krasicki Ignacy. Woyna chocimska. Warszawa 1780. Nakładem y drukiem 
Michała Grölla, Księgarza Nadwornego J.K.Mci, 8°, frontispis (miedzioryt rozkł.), 
s. 123, winietki, fi naliki (drzeworyty), opr. współcz. płsk. 2800,-
E.XX, 225. Wydanie pierwsze. Egzemplarz z biblioteki w Nieświeżu OO Bernardynów. Utwór 
wierszowany biskupa Ignacego Krasickiego (1735-1801) – poety, prozaika, tłumacza i dramatopisarza, 
czołowej postaci polskiego Oświecenia. Przed tekstem rozkładany miedziorytowy frontispis z portretem 
hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza i widokiem twierdzy Chocim, bronionej przez 
wojska Rzeczpospolitej przed Turkami w 1621 r. Wytworny druk Michała Grölla (1722-1798, patrz poz. 
poprzednia). Za k. tyt. przywilej dany Gröllowi na 20 lat przez króla Stanisława Augusta. Stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

50. I. Krasicki. Wojna chocimska. 1780 (wyd. 1). 51. Pierwsze loty balonem. 1784.
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– Pierwsze loty balonem – 

 51. Kuli aerostatycznej różnych aż dotąd doświadczeń opis dostateczny. Kraków 
1784. W Drukarni Ignacego Gröbla Typografa i Bibliopoli Jego Królewskiey Mości, 
8°, s. 42, opr. współcz. płsk. 600,-
E. XX, 373. Opisanie pierwszych na świecie prób wzlotu balonem przez ich konstruktorów, braci 
Montgolfi er z Francji. Szczegółowo opisano m. in. próby z balonem napełnionym gorącym powietrzem, 
bez pasażerów (5.06.1783 r.), z balonem na uwięzi z pasażerem (15.10.1783, był nim J.F. de Rozier) 
oraz pierwszego w historii wolnego lotu z pasażerami (21.11.1783 r.). Brak 3 kart nlb. na końcu 
(po zakończeniu dzieła), k. tyt. reperowana i przycięta (bez straty tekstu), ślad po zalaniu atramentem 
niedużego fragmentu marginesów kart, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 52. Labrune Jean de. La vie de Charles V., Duc de Lorraine et de Bar, Généralissime 
des Troupes Impériales. Divisée en cinq Livres. Seconde Edition revue et corrigée. 
Amsterdam 1691. Chez Jean Garrel Libraire, 12°, frontispis (miedzioryt), k. [1], 
s. 447, portret 1 (miedzioryt), opr. z epoki, skóra. 450,-
Egzemplarz z księgozbioru ks. Witolda Kazimierza Czartoryskiego. Pierwsza drukowana biogra-
fi a Karola V Lotaryńskiego (1643-1690) księcia Lotaryngii i Baru, feldmarszałka, dowódcy wojsk nie-
mieckich przybyłych na odsiecz Wiednia w 1681 r. Ekslibris heraldyczny z Pogonią Litewską Czar-
toryskich ks. W. K. Czartoryskiego (1876-1911), podróżnika, lingwisty, bibliofi la, który w swym 
normandzkim zamku Côte de Grâce zgromadził ogromną kolekcję książek (po jego śmierci zbiory 
trafi ły do biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego i Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie). Opr.: skóra 
brązowa, grzbiet pięciopolowy, w polu 2. tytulatura, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki, na przednim 
licu w centrum lustra tłocz. kompozycja roślinna. Oprawa po konserwacji. Stan dobry.

 53. Lalande Joseph Jérôme de. Sposób wyprawiania szafi anów czyli sztuka szafi an-
nika. W języku francuskim przez Pana De La Lande. napisana w korpusie opisania 
powszechnego manufaktur czyli rzemiosł, będąca, a teraz dla przysłużenia się 
Narodowi staraniem i kosztem J. W. Jmc. Pana Hyacynta Małachowskiego [ ... ] na 
oyczysty ięzyk przełożona y do druku z kopersztychami podana. Warszawa 1770. 
Michał Gröll, 40, s. 36, winieta na k. tyt. (miedzioryt), tabl. ryc. 1 (miedzioryt),
opr. płsk. współcz. 2400,-
E.XXI, 30. Dzieło poświęcone wyrabianiu safi anu, zwanego również marokinem lub skórą maro-
kańską, używanego m.in. przez introligatorów do szlachetnych opraw książkowych. Zawiera szczegó-
łowy opis kolejnych etapów produkcji tego typu skóry ze wskazaniem metod używanych przez rze-
mieślników z różnych regionów świata oraz z uwzględnieniem literatury tematycznej. Francuski 
oryginał opracowany przez pisarza, naukowca i wybitnego astronoma Jérôme’a Lalande’a (1732-1807) 
ukazał się w serii „Descriptions des Arts et Métiers” wydawanej z inicjatywy Akademii Francuskiej 
(autorami prac poświęconych poszczególnym rzemiosłom byli członkowie Akademii). Pomysłodawcą 
i fundatorem wydawania polskich przekładów książek z tej serii był Jacek Małachowski (1737-1821) 
późniejszy kanclerz wielki koronny, który wspierał rozwój rolnictwa i rzemiosła w Rzeczypospolitej. 
Prace wydawnicze powierzył najwybitniejszemu drukarzowi epoki stanisławowskiej Michałowi Gröllowi. 
Na osobnej tablicy, zachowanej tylko w nielicznych egzemplarzach, ukazano pracownię wyrobu ma-
rokinu oraz podstawowe narzędzia. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

– Elekcja króla Augusta III – 

 54. Lengnich Gotfryd. Pacta conventa Augusti III. Regis Poloniarum Magni Ducis 
Lituaniae et electoris Saxoniae commentario perpetuo illustrata. Lipsiae (Lipsk) 
1736. Apud Jacobum Schuster, folio, k. [8], s. 118, k. [3], winiety (miedzioryty, 
drzeworyty), adl.:
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  Constitutiones comitiorum pacifi cationis, extraordinariorum, per duas heb-
domades, Varsaviae, habitorum, et in diem vigesimum quintum, mensis Junii, Anno
Domini MDCCXXXVI edictorum [...] Dresdae (Drezno) [1736]. Apud Gottlob 
Christianum Hilscher. Ex Offi cina Regia Typographica Stoesseliana, folio, 
k. [4], s. 188, winiety (miedzioryty, drzeworyty), adl., opr. z epoki, pperg., brzegi 
k. barw. 2200,-
Zbiór druków związanych z elekcją Augusta III na króla Polski. Poz. 1. E.XXI, 171. Pierwsze wydanie. 
Pacta conventa, czyli indywidualne zobowiązania elekta, ustalone przy wyborze Augusta III na polski 
tron. Tekst wynegocjowanych i przyjętych postanowień został opatrzony wnikliwym komentarzem praw-
no-historycznym przez Gotfryda Lengnicha (1689–1774) gdańskiego prawnika i uczonego, badacza 
dziejów i ustroju Polski, Prus i Gdańska, nauczyciela synów Stanisława Poniatowskiego (ojca później-
szego króla). Na k. tyt. miedziorytowa winieta z Orłem, na stronie dedykacyjnej miedziorytowa winieta 
z herbem Augusta III jako władcy Rzeczypospolitej – obie ryciny wykonane przez Johanna Christopha 
Sysanga (1703-1757) niemieckiego miedziorytnika (sygnowane „Sysang sc.”) Poz. 2. E.XIV, 377. Tekst 
konstytucji sejmu pacyfi kacyjnego z 1736 r., który kończył wojnę domową toczona między zwolen-
nikami Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III Sasa. Na k. tyt. winieta z Orłem, nad dedykacją 
winieta z herbami ziem Rzeczypospolitej (sygnowana „Bodenehr sc.”) – Moritza Bodenehra (1665-
1749) nadwornego sztycharza Elektora Saskiego. Przebarwienia kart, poza tym stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja)

– Niezwykłe rozmowy polskiego króla – 

 55. [Leszczyński Stanisław]. Curieuses Gespraeche im Reiche der Lebendigen 
zwischen Stanislao Leszinsky aus Pohlen dem Schwieger-Vater desitzigen Königs 
in Franckreich Ludovico XV und dem Welt-bekandten Prätendenten von Engelland 
oder Ritter von Sanct Georgen… Cölln (Kolonia) br. (1734), bey Peter Marteau, 
4°, s. 32, tabl. ryc. 1 (miedzioryt), opr. pap. marm. 1500,-

53. Wyprawianie safi anów. 1770. 54. G. Lengnich. Pacta conventa. 1736. 



29STARODRUKI

E. XXI, 227. „Niezwykłe rozmowy” między Stanisławem Leszczyńskim a Jakubem III Stuartem, pre-
tendentem do tronu Anglii i Szkocji, dotyczące bieżących spraw w polityce ówczesnej Europy, w któ-
rej zarówno Leszczyński, jak i Jakub, pragnęli odegrać znaczącą rolę. Ostatnie strony poświęcone 
przegranej walce o tron po poddaniu oblężonego Gdańska (w 1734r), co oznacza, że druk ukazał się 
w krótkim czasie po tych wydarzeniach. Anonimowa, symboliczna rycina przedstawia Stanisława 
Leszczyńskiego i Jakuba III Stuarta jako dwóch pretendentów do tronu pozbawionych królestw i pod-
danych: korona leżąca na stole obok Stanisława Leszczyńskiego, spod której wypełza wąż ze słowa-
mi: „nie ruszaj mnie”; druga korona trzymana przez satyra nad głową Stuarta, mówiącego „moje 
królestwo nie jest z tego świata”. Stan dobry. Bardzo rzadkie. 
Lit.: H. Widacka, Z króla książę. Stanisław Leszczyński w grafi ce XVIII wieku ze zbiorów polskich i fran-
cuskich. BN 2006, s. 261.
(Patrz ilustracja)

 56. [Leszczyński Stanisław]. Curieuses Gespraech im Reiche der Lebendigen 
zwischen Stanislao Leszinsky, Schwieger-Vater desitzigen Königs in Franckreich 
und Jacobo III, oder dem sogenannten Prätendenten von England … Anderer theil. 
Cölln (Kolonia) 1734, bey Peter Marteau, 4°, s. 32, tabl. ryc. 1 (miedzioryt), opr. 
pap. marm. 1500,-
E. XXI, 227. Cz. 2-ga. Kontynuacja „niezwykłych rozmów” między Stanisławem Leszczyńskim a Jakubem 
III Stuartem, pretendentem do tronu Anglii i Szkocji, których przebieg uwarunkowany został przegraną wal-
ką o tron po poddaniu oblężonego Gdańska w 1734r. Symboliczna rycina przed k. tyt. przedstawia Jakuba 
III Stuarta i „przegranego” Stanisława Leszczyńskiego wskazującego na panoramę Gdańska. Poniżej 
szyderczy wiersz: „Piękny Gdańsku… jaką masz nagrodę za przyjęcie go za króla. Słowa były wielkie, gdy 
chciano cię obdarować. Jednak co jest teraz? Nic, tylko ruiny i szyderstwo”. Stan dobry. Bardzo rzadkie. 
Lit.: H. Widacka, Z króla książę. Stanisław Leszczyński w grafi ce XVIII wieku ze zbiorów polskich i fran-
cuskich. BN 2006, s. 273.
(Patrz tablica VII i ilustracja)

 57. Leszczyński Stanisław. Œuvres du Philosophe bienfaisant. T.1-4 
(w 2 wol.) Leipsic (Lipsk) 1764, Chez Jean Frederic Junius, 8°, s. 287, [1]; 

55. Stanisław Leszczyński. 1734. 56. Niezwykłe rozmowy. 1734.
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240; 288; 295, jednolita opr. z epoki, skóra z szyldzikami na grzbiecie, brzegi 
k. barw. 1000,-
E. XXI, s. 220-221. Dzieła fi lozofi czno-ustrojowe zdetronizowanego króla Polski Stanisława Leszczyń-
skiego (1677-1766), ojca królowej Francji, księcia Lotaryngii i Baru. Po wieloletnich rozgrywkach i wal-
kach o koronę Polską Leszczyński osiadł w 1738 roku w otrzymanym dzięki Francji księstwie. Okazał 
się doskonałym władcą, wielkim mecenasem kultury, nauki i sztuki. Poświecił się również pisarstwu 
fi lozofi cznemu. W tomie 1. pomieszczono wstęp wydawcy przybliżający życiorys króla oraz jego listy. 
W tomie 2 i 3 znalazł się traktat „Observations sur le gouvernement de Pologne”, który był rozsze-
rzeniem słynnego „Głosu wolnego wolność ubezpieczającego”. Na tom 4. złożyły się pisma fi lozo-
fi czne i mowy. Opr.: brązowa skóra marm., grzbiety sześciopolowe, w polu 2. Szyldziki, w pozostałych 
tłocz. i złoc. roślinne ozdobniki. Na wyklejkach pap. marm. Na przednim licu tłocz. i złoc. supereksli-
bris heraldyczny, proweniencji zachodnioeuropejskiej. Drobne ślady po owadach na opr., poza tym 
stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 58. L’Huillier Szymon. Algiebra dla szkół narodowych. Pierwszy raz wydana. Marywil 
1782. U Michała Grölla B.J.K. Mci Nro 24 pod znakiem Poetów, i po wszystkich 
Szkołach w Kraiu, 4°, s. [6], 352, [16], tabl. ryc. 3 (miedzioryty rozkł.), opr. płsk. 
z tyt. i zdobieniami. 500,- 
E. XXI, 251. Wydanie pierwsze. Słynny podręcznik algebry opracowany na zamówienie Komisji 
Edukacji Narodowej przez Szymona L’Huillier’a (1750-1840) – genewskiego matematyka, członka 
Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, w latach 1777-1793 nauczyciela domowego u Czartoryskich 
i Lubomirskich. Dzieło przełożone na język polski przez Andrzeja Gawrońskiego (1740-1813), zawie-
ra krótki rys historii matematyki, przestrogę dla nauczycieli oraz szczegółowe zagadnienia algebraicz-
ne. Na końcu trzy rozkładane miedziorytowe tablice z 50 fi gurami. Wprowadzona w podręczniku po 
raz pierwszy polska terminologia matematyczna stosowana jest do dnia dzisiejszego (np. wyrażenia: 

57. Stanisław Leszczyński. Dzieła. 1764. 58. Podręcznik algebry. 1782.
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ciąg, nawias, równanie, rozwiązanie, współczynnik, strona równania, układ, warunek, wykładnik). Ubyt-
ki papieru oprawy, dwie karty pocz. naprawiane z minimalną stratą tekstu. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 59. Lichocki Filip. Dyaryusz przyiazdu Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Króla 
Polskiego szczęśliwie nam teraz panuiącego do Miasta Stołecznego Krakowa 
po widzeniu się z Józefem II. Cesarzem Rzymsko-Niemieckim y Katarzyną II 
Imperatorową Rossyiską. Na granicy państwa swoiego spisany. Kraków 1787. 
Kosztem y drukiem Ignacego Grebla, 8°, s. 106, k. [1], plan 1 (miedzioryt rozkł.), 
winietki, fi naliki (drzeworyty); adl.:

  Sobieski Jakub. Instrukcya Jakuba Sobieskiego Kasztelana Krakowskiego, 
oyca króla Jana III dana Panu Orchowskiemu z strony synów. Z manuskryptu 
przedrukowana. Warszawa 1784. W Drukarni Narodowej J. K. Mci, 8°, s. [2], 68, 
opr. z epoki płsk. z szyldzikami i złoc. 700,- 
Z biblioteki Turnów w Objezierzu (pieczęć) oraz wcześniejszy wpis piórem założycielki biblioteki, 
Anieli Węgorzewskiej z Kwileckich. Poz. 1. E.XXI, 264. Druk wydany z okazji przyjazdu do Krakowa 
w czerwcu 1787 r. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wracającego ze spotkania z Katarzyną 
II w Kaniowie. Na s. 39-56 kantata Wacława Sierakowskiego, na s. 67-89 „Stan generalny miasta 
Krakowa”. Na końcu miedziorytowy rozkładany plan Krakowa. Poz. 2. E. XXVIII, 349. Ojcowska 
instrukcja udzielona Pawłowi Orchowskiemu, opiekunowi Marka i Jana Sobieskiego (przyszłego króla 
Polski) przed ich wyjazdem w 1640 r. na nauki do Krakowa. Poza praktycznymi wskazówkami doty-
czącymi życia codziennego („wannę im kupić, żeby przynajmniej dwa razy na miesiąc w wannie się 

59. Przyjazd króla do Krakowa. 1787. 61. Portrety królów polskich. 1685.
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myli”) instrukcja stanowi również zbiór zasad, jakimi młodzi ludzie powinni kierować się w życiu. Stan 
dobry. Ładny egzemplarz. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 60. Marchocki Kazimierz Ścibor. Mowa przez [...] w dzień w który J. W. Jmość Pani 
z Bekierskich Bielska kasztelanowa halicka, Order Damski Krzyża Gwiaździstego 
przyimowała, miana y wiersz w tenże dzień offi arowany pierwszego listopada 1781 
w Horozany. B.m., b.r., b.w., 4°, k. [8], opr. współcz., skóra. 450,-
E. nie notuje. Mowa okolicznościowa wygłoszona przez Kazimierza Ścibora Marchockiego, kanonika 
lwowskiego, z okazji nadania kasztelanowej halickiej Orderu Krzyża Gwiaździstego – najważniejszego 
austriackiego orderu damskiego, związanego z domem Habsburgów. Na odwrocie k. tyt. miedzioryt 
z kartuszem herbowym z herbami Jelita Bielskich i Jastrzębiec Bekierskich. Opr.: czerwona skóra z tłocz. 
i złoc. tytulatura na przednim licu. Drobne przebarwienia kart, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

– Wizerunki królów Polski – 

 61. Melesander Johann. Schau-Platz polnischer Tapfferkeit, oder der tapffermüthigen 
polnischen Könige und Fürsten, Leben, Regierung, Thaten und Absterben: Von 
dem ersten Hertzogen Lecho an, biss auf den jetzt-regierenden helden-müthigen 
Könige Johann den III. entworffen und mit ihren wahrhafftigen Bildnüssen aus-
gezieret von [...] Sultzbach 1685. Durch Verlegung Johann Hoffmann Buch und 
Kunsthändler in Nürnburg.Druckts Johann Holst, 12o, k. [6], s. 608, frontispis 
(miedzioryt rozkł.), portretów 47 (miedzioryty), opr. z epoki., pperg., brzegi 
k. barw. 2500,-
E.XXII, 275-276. Wyd. 2. Niemieckie, historiografi czne dzieło poświęcone dziejom Polski napisane 
przez Johanna Melesandra. Autor opisał w nim panowania kolejnych władców polskich od czasów 
bajecznych, zaczynając od Lecha, po wówczas zasiadającego na tronie Jana III Sobieskiego. Dzieło 
poprzedzone rozkładanym frontispisem z wizerunkiem pierworodnego syna króla polskiego Menande-
ra (miałżeby oznaczać syna Sobieskiego? – Estreicher). Do każdego życiorysu dołączono wizeru-
nek panującego w miedziorycie (łącznie 47 portretów, brak jednego miedziorytu z wizerunkiem 
Siemowita). Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

– Wielki słownik turecko-polski – 

 62. Meninski Franciszek. Thesaurus linguarum orientalium turcicae, arabicae, per-
sicae, praecipuas earum opes à Turcis peculiariter usurpatas continens, nimirum, 
lexicon turcico-arabico-persicum non solùm vocum tàm simplicium quàm con-
junctarum copiâ maximâ refertum, sed etiam innumeris phrasibus locupletarum, 
quarum quae Turcis usitata aut communis usûs sunt, latinè, germanicè, italicè, 
gallicè, polonicè [...]. T. 1-2 (2 wol). Vienne Austriae (Wiedeń) 1680. Nakł. i druk. 
autora, folio, k. [10], szpalt 1924; 1925-4124 (winno być 4220), jednolite opr. 
z epoki, perg. 5000,-
E.XXII, 289. Wydanie 1. Tomy 1-2 z 3. Monumentalny słownik języka osmańsko-tureckiego, 
uzupełniony materiałem arabskim i perskim opracowany przez Franciszka Meninskiego (właśc. 
François Mesgnien, 1623?-1698) pochodzącego z Francji polskiego językoznawcę, fi lologa specja-
lizującego się w językach wschodnich, tłumacza, wojskowego służącego w polskiej armii. Meninski 
przybył do Polski w 1647 r. Już w latach 50. wziął udział w poselstwie królewskim do Stambułu, dokąd 
wielokrotnie był jeszcze wysyłany w mniej lub bardziej ofi cjalnych misjach dyplomatycznych. W czasie 
wyjazdów na Wschód zebrał bogaty materiał językowy (nauczył się też języków tureckich), co zaowo-
cowało opracowaniem oferowanego słownika, który był dziełem życia Meninskiego. Praca powstawała 
w Wiedniu, w którym autor osiadł w latach 60-tych. Ogromną wartością słownika Meninskiego było 
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zamieszczenie tłumaczeń na pięć języków europejskich: łaciński, niemiecki, francuski i włoski 
oraz na język polski. Praca ma do dziś znaczenie dla fi lologów i tłumaczy, w 2000 r. ukazało się jej 
wznowienie przygotowane we współpracy polsko-tureckiej. Badacze przyjmują, że większa część 
kopii oferowanego pierwszego wydania została zniszczona lub uszkodzona w czasie oblężenia 
Wiednia przez Turków w 1683 r. Opr. pergamin naturalny. Marginalia dawną ręką (w różnych języ-
kach). Brak ostatnich kart ze szpaltami 4125-4220. Część kart z ubytkami krawędzi, wzmacniana, na 
nielicznych drobne ubytki tekstu, ślady po owadach, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

– Historia Pomorza Zachodniego – 

 63. Micraelius Johann. Antiquitates Pomeraniæ, oder Sechs Bücher vom alten 
Pommerlande Cz. 1-6 (w 1 wol.) Stetin (Szczecin) und Leipzig (Lipsk) 1723. In 
Verlegung Johann Kunckels, 4°, frontispis (miedzioryt), k. [27], s. 424, k. [4]; 
[4], s. 126, k. [4], s. 129-270, k. [4], s. 271-448, k. [1], tabl. rozkł 3, mapy 2 
(miedzioryty rozkł.), opr. z epoki, pap. z szyldzikiem. 4500,-
E.XXII, 351. Monumentalne dzieje Pomorza Zachodniego, od czasów pierwszych ludów barbarzyń-
skich Teutonów i Wenedów, poprzez panowanie księcia Bogusława X (inicjatora przebudowy wszyst-
kich książęcych zamków w księstwie, założyciela stałej rezydencji książęcej w Szczecinie), aż do 
śmierci w 1637 r. ostatniego jego władcy księcia Bogusława XIV. Prócz wykładu historii pomieszczo-
no również charakterystykę społeczeństwa, opis kraju i miast. Johann Micraelius (1597-1658), rektor 
szkoły w Szczecinie, fi lozof i językoznawca. Frontispis datowany na 1723 r. z tytułem: „Altes Pom-
merland. Nebenst Historischer Erzehlung, dero in Nähisten Dreissig Jahren, biß auff des Letzten 
Hertzogen Bogisslai XIV. Todt, in Pommern vorgegangenen Geschichten”. Tekst ozdabiają rozkła-
dane, miedziorytowe mapy Europy i Pomorza. W tekście i na planszach liczne tablice genealo-
giczne książąt pomorskich. Uzupełnienie stanowi katalog książek wydanych na Pomorzu w latach 
1606-1637. Wydanie drugie – E. nie notuje pierwszego wydania z 1639 r. Każda z ksiąg dzieła ma 
własną kartę tytułową z odrębnym podtytułem. Opr. pap. marm. z szyldzikiem. Uszkodzenia i otarcia 
oprawy. Miejscami na kartach zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica VI i ilustracja)

62. Słownik języka tureckiego. 1680. 63. J. Micraelius. Dzieje Pomorza. 1723.
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 64. Modrzewski Andrzej Frycz. O poprawie Rzeczypospolitey księgi czwore: 
pierwsze o obyczaiach; drugie o statucie; trzecie o woynie; czwarte o szkole. 
Do ś. p. Monarchy Zygmunta Augusta króla polskiego etc. do Senatu y Stanu 
Rycerskiego, y wobec do wszech ludzi Sarmatskich językiem łácińskim napisane. 
Przez Cypryana Bazylika z łacińskiego na polskie przetłómaczone [...] Wilno 1770. 
W Drukarni J.K. Mci y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum, 8°, k. [10], s. 576, 
inicjały (drzeworyty), opr. z epoki, skórzana, brzegi k. marm. 1800,-
E.XXII, 491-492. Drugie wydanie w języku polskim (pierwsze ukazało się w 1577 r.) Najważniejsze 
dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ok. 1503-1572), czołowego pisarza politycznego polskiego 
odrodzenia. Autor był zwolennikiem daleko posuniętej demokracji w państwie i Kościele, zarazem 
zasadniczej przebudowy państwowości polskiej w scentralizowaną, lecz nie absolutną monarchię. 
W skali europejskiej koncepcje prawno-polityczne Modrzewskiego zyskały mu szeroki rozgłos i uzna-
nie, postawiły go w rzędzie pionierów nowożytnej nauki o państwie i prawie. Wydanie pierwsze, 
drukowane po łacinie, ukazało się w 1551 r. w krakowskiej ofi cynie Łazarza Andrysowica. Edycja 
niniejsza, została zadedykowana przez drukarnię wileńską Dominikowi Aleksandrowiczowi Marszałko-
wi Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podobnie jak w pierwszym wydaniu polskim 
pominięto księgę o kościele. Tekst zaopatrzono przypisami pochodzącymi częściowo z pierwszej 
edycji polskiej z 1577 r., a częściowo od wydawców wileńskich. Zawiera „Przydatek do ksiąg o po-
prawie Rzeczypospolitej” o sejmach, urzędach, sędziach, skarbie, wadach Rzeczypospolitej i kara-
niu mężobójstwa. Opr.: ciemnobrązowa skóra, grzbiet sześciopolowy z tłocz. i złoc. ozdobnikami. 
Ślady po owadach na opr. i początkowych kartach, krawędzi kilku nlb. kart wzmocnione, ubytek 
ok. połowy k. 10 nlb., poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 65. Monitor na rok 1771. Tom pierwszy. Nr 1 – 51 (1 stycznia – 29 czerwca). Warszawa 
1771. W Drukarni Mitzlerowskiey, 8°, s. [2], 406, [1], winietki, fi naliki (drzeworyty), 
opr. z epoki płsk. 900,-
E.XXII, 533-534. Półrocznik najsłynniejszego czasopisma polskiego Oświecenia, ukazującego się 
dwa razy w tygodniu przez 21 lat (1765-1785). Na łamach Monitora publikowali najwięksi pisarze epo-
ki, m.in.: Ignacy Krasicki (pierwszy redaktor), Jan Albertrandy, Adam Naruszewicz, a także Stanisław 
August. Autorzy poruszali zagadnienia z zakresu ekonomii, polityki, rolnictwa, kultury, historii, itp., ale 
przede wszystkim krytykowali sarmacki styl życia i ośmieszali przywary szlacheckie. W tomie m.in. 
artykuły o cnotach: wstrzemięźliwości, miłości pracy, chęci sławy i wierze; o wadach („młodzież, którey 
wielcy przodkowie w polu na tarczach swoich wsparłszy się zasypiali, zmordowana rozpustą, wylega 
się aż do południa na miękkich piernatach” itp.); o piciu wina („Gdyby człowiek w czasie i wedle miary 
tego soku zażywać umiał, obszedłby się bez lekarstwa, ponieważ ten szczep Bachusowy przedziwne 
ma w sobie skutki”). Uszkodzenie grzbietu naprawiane, ślad po korniku. Stan ogólny dobry. Rzadkie.
Lit.: J. Łojek, Historia prasy polskiej, t. 1, s. 47-49.

 66. Monitor na R[ok] P[ański] 1772. Tom pierwszy. Nr 1 – 12, 14 – 57 (1 stycznia – 27 
czerwca). Warszawa 1775. W Drukarni Mitzlerowskiey, 8°, s. [2], 1-90, 99-410, 
winietki, fi naliki (drzeworyty), opr. z epoki skóra, grzbiet z tłocz. i złoc. 600,-
E.XXII, 533-534. Półrocznik czołowego XVIII-wiecznego czasopisma polskiego (patrz poz. powyżej). 
Brak k. tyt. oraz numeru 13 (s. 91-98), poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.
Lit.: J. Łojek, Historia prasy polskiej, t. 1, s. 47-49.
(Patrz ilustracja)

 67. [Mszał]. Missae defunctorum iuxta usum Ecclesiae Romanae, cum ordinae et 
canone extensae. Cracoviae (Kraków) 1758. Typis Typogr. Suae Celsitudinis, 
Praefecto R.D. Petro Antonio Frola, folio, s. 41, [1], opr. z epoki, płsk. 400,-
E.XXII, 424. Porządek i kanon mszy za zmarłych z Mszału Rzymskiego (z uwzględnionymi nutami 
części śpiewanych). Opr.: brązowy płsk, na licach pap. marm. Do kart dodano paski płócienne umoż-
liwiające sprawne przechodzenie do kolejnych partii tekstu. Drobne otarcia opr., niewielkie zabrudze-
nia kart, poza tym stan dobry.
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 68. Niezabitowski Jan. Dissertationes scholastico-dogmaticae, theologicae menti 
S. Scripturae, SS. Patrum, et Conciliorum conformes. Ex praelectionis [...] proposi-
tae. Vilne (Wilno) 1776. Typis S. R. M. apud PP. Franciscanos, folio, k. [14], opr. 
późn., płsk. 300,-
E.XXIII, 152. Rozważania teologiczne dotyczące Pisma Świętego, patrystyki i postanowień soborowych 
wybrane z kazań franciszkanina Jana Niezabitowskiego. Opr.: czarny płsk. Stan bardzo dobry.

 69. Okolski Szymon. Chorągiew Tryumphalna troiaka, Szlachecka, Chrzescianska, 
Swieta: Na Pogrzebie Zacnie Vrodzonego Iego Mości Pana, Pana Mikołaia z Czer-
twic Cetnera. W Kosciele Podkamienieckim Naswiętszey Panny Rozanca S. [...] 
Lwów 1644. W Drukarni Collegium Societ. Iesu u Sebastyana Nowogorskiego; 4°, 
k. [14], inicjały (drzeworyty), opr. współcz., skóra. 700,-
E.XXIII, 308. Mowa wygłoszona na pogrzebie Mikołaja Cetnera przez Szymona Okolskiego (1580-
1653) dominikanina, opata klasztoru w Kamieńcu Podolskim i ruskiego prowincjała dominikanów, 
teologa, historyka i heraldyka, autora herbarza polskiego. Na odwrocie k. tyt. drzeworyt z herbem 
Przerowa Cetnerów. Opr.: czerwona skóra z tłocz. i złoc. tytulaturą na przednim licu. Zatarta nota 
własnościowa. Stan bardzo dobry.

– O hutnictwie żelaza – 

 70. Osiński Józef Herman. Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelazney, topieniu iey 
w piecach wielkich i dymarkah[!], robieniu miechów drewnianych, stawianiu pieców 

64. O poprawie Rzeczypospolitej. 1770. 66. Monitor. 1772.
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na topienie rudy; o fryszerkach i fryszowaniu żelaza surowego, laniu naczeń 
żelaznych; o robieniu stali z żelaza ciągłego albo surowego, w języku francuskim 
przez margrabię [Gasparda] Courtivron i P. [Étienne Jeana] Bouchu napisana. 
Staraniem i kosztem Jaśnie Wielmożnego Hyacynta Nałęcza Małachowskiego 
[…] na oyczysty język przełożona. Dodatkami wyiętemi z dzieła Pana Jars, z En-
cyklopedyi Ywerdońskiey i z innych opisuiących robotę żelaza, stali, sprzączek, 
pilników, blachy białej etc. pomnożona, przypiskami robót kraiowych obiaśniona, 
trzydziestą czterema kopersztychami z zagranicy sprowadzonemi ozdobiona i do 
druku podana. Warszawa 1782. W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. 
Scholarum Piarum, 4°, k. [2], s. 582, k. [5], tabl. ryc. 34 (miedzioryty), winietki, 
inicjały, fi naliki (drzeworyty), opr. z epoki, skóra. 15 000,-
E.XIV, 433. Wydanie pierwsze. Pierwsze wydane po polsku dzieło z dziedziny metalurgii żelaza. 
Dzieło Józefa Hermana Osińskiego (1738-1802) – pijara, pedagoga, tłumacza książek z zakresu fi zyki, 
chemii, metalurgii, powstało na zlecenie i nakładem Jacka Małachowskiego, właściciela hut żelaznych 
w Małopolsce, na terenie staropolskiego okręgu przemysłowego, który widział konieczność dostarczenia 
powstającemu przemysłowi polskiemu fachowej literatury. Zadaniem Osińskiego było wykorzystanie 
najważniejszych dzieł literatury światowej z dziedziny hutnictwa i górnictwa i dostosowanie tej wiedzy 
do warunków polskich. Dla potrzeb czytelnika polskiego autor dodał od siebie liczne przypisy i ko-
mentarze. Książka zawiera obszerne wiadomości o wydobywaniu i wstępnej przeróbce rud, technice 
otrzymywania wysokich temperatur, budowie i eksploatacji urządzeń wielkopiecowych. Została wydana 
nakładem Jacka Małachowskiego, właściciela hut żelaznych w Małopolsce. W tekście 34 miedzio-
ryty ilustrujące dzieło. Drobne zaplamienia i przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie. 
(Patrz tablica IV i ilustracja)

 71. Ostrowski Teodor. Roboty około przędziwa albo uprawa lnu, konopi i innych 
roślin do przędzenia zdatnych. Wiadomość o chowie jedwabników tudzież nauka

70. J.H. Osiński. O hutnictwie. 1782. 71. O wyrabianiu płócien. 1788.
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o blichowaniu i maglowaniu płócien. Warszawa 1788 W Drukarni J.K.Mci y 
Rzepltey u XX. Scholarum Piarum, 8º, s. [16], 126, opr. współcz. płsk. 800,-
E. XXVIII, 203. Podręcznik uprawy lnu, konopi i hodowli jedwabników, a także techniki bielenia i ma-
glowania, miał służyć zachęcie do rozwoju produkcji krajowej (zamiast drogiego importu). Dobrej ja-
kości polski len miał stać się surowcem dla nowo powstającej Fabryki Płóciennej Krajowej Królew-
skiej w Łowiczu. Praca napisana anonimowo pod krypt. O.P., autorstwa T. Ostrowskiego (1750-1802), 
historyka i wybitnego prawnika (skodyfi kował polskie prawo karne i cywilne). Niewielkie ślady po 
atramencie na marginesach, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 72. Pluche Noël-Antoine. Histoire du ciel, où l’on recherche l’origine de l’idolâtrie et 
les méprises de la philosophie sur la formation et sur les infl uences des corps cé-
lestes. T. 1-2 (2 wol.) Paris (Paryż) 1742. Chez le Veuve Estienne, 12°, frontispis 
(miedzioryt), s. XXXVII, [3], 518, [2], tabl. ryc. 24 (winno być 25, miedzioryty); 
k. [2], s. 528, 487-495, [3], jednolita opr. z epoki., skóra z szyldzikami na grzbiecie, 
brzegi k. barw. 450,-
Egzemplarz z księgozbioru Potockich w Chrząstowie (pieczątka z herbem Pilawa Potockich). 
Dzieło poświęcone historii różnych systemów religijnych i mitologiom z nimi związanym, autorstwa 
Noëla-Antoine’a Pluche’a (1688-1761), francuskiego pisarza, twórcy najpoczytniejszej osiemnasto-
wiecznej historii naturalnej („Le spectacle de la nature”). Autor omawia w nim m.in. wierzenia staro-
żytnych Egipcjan, Greków i Rzymian, pisze również o religiach monoteistycznych, a także o wróżbiar-
stwie i sztuce objawiania. Na tablicach przedstawiono m.in. wizerunki bóstw, stworów mitologicznych 
i przedmioty związane z kultem. Majątek Chrząstów (położony w powiecie włoszczowskim) hrabiów 
Potockich. Brak 1 tabl. w t. 1, drobne ubytki skóry na krawędziach opr., ubytki wyklejek. Miejscami 
zabrudzenia i charakterystyczne przebarwienia, ślady zalania, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

72. Z biblioteki Potockich w Chrząstowie. 1742. 73. Stulecie zwycięstwa pod Wiedniem. 1784.
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 73. Poczobut – Odlanicki Marcin. Pamiątka stoletnia zwycięstwa pod Wiedniem 
przez Jana III króla polskiego nad Turkami otrzymanego roku 1683. Wilno b.w.r. 
(1784). W Drukarni J.K.M. przy Akademij, s. [46], [49], tabl. ryc. 2 (miedz. rozkł.), 
20 cm, opr. współcz. płsk. 500,-
E. XXIV, 389. Książka wydana z okazji uroczystych obchodów stulecia zwycięstwa pod Wiedniem, 
w dniach 11 i 12 października 1783r. w Wilnie, zainicjowanych „z woli Komisji Edukacji Narodowej 
przez Szkołę Główną W.X.Lit.” Autor, Marcin Poczobut – Odlanicki (1728-1810), wybitny polski astro-
nom, był wówczas rektorem Uniwersytetu Wileńskiego i głównym organizatorem obchodów. Opisanie 
obchodów ozdobiono rycinami przedstawiającymi kolos triumfalny oraz piramidę, ustawioną w Koście-
le Akademickim z okazji uroczystego nabożeństwa. Niewielkie przedarcie ryciny, poza tym stan dobry. 
Rzadki wariant wydania z rycinami.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 74. Potocki Ignacy. Głos [...] Marszałka Rady Nieustającej [...] przy usprawiedliwieniu 
czynów Rady Nieustającej 19. października 1780. B.m. [1780] B.w., 8°, s. 12, [2], 
opr. pap. 150,-
E.XXV, 142. Mowa ustępującego marszałka Rady Nieustającej przed zgromadzeniem sejmowym, 
w której podsumowuje on pokrótce działalność rządu i wzywa do lepszego uregulowania kompetencji 
Rady ustawami sejmowymi. Rada Nieustająca, powołana pod wpływem rosyjskim, na sejmie rozbio-
rowym 1775 r., była pierwszym w Polsce stałym ciałem rządowym. Na stronach nlb. „Pożegnanie 
Rady Nieustającej”. Ignacy Potocki (1750-1809) jeden z czołowych polityków czasów stanisławowskich, 
publicysta, pisarz, historyk, tłumacz, kawaler Orderu Orła Białego. Stan bardzo dobry.

 75. [Potocki Szczęsny Stanisław]. Pochwała Stanisława Szczęsnego Potockiego 
Generała Artyleryi Kor. Warszawa 1789. W Drukarni J.K.Mci, 8°, s. 43, opr. pap. 
wykl. 240,-
E.XXV, 170. Mowa na cześć Stanisława Szczęsnego Potockiego (1751-1805), marszałka konfedera-
cji targowickiej. Pochwałę napisano w czasie, kiedy Potocki stał się pierwszą osobą w polskiej armii 
(po otrzymaniu rangi gen. artylerii w lipcu 1788 r.) i wszedł do sejmu w otaczającym go nimbie wiel-
kiego patrioty. Hołd złożył mu m.in. Kołłątaj. Już po krótkim czasie, w związku z poparciem postulatów 
posła rosyjskiego Stackelberga, został okrzyknięty zdrajcą i, piętnowany paszkwilami, stracił swą 
popularność. Niewielkie zbrązowienia i ubytki pap., poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 76. Rabelais François. Gra[n]ds annales ou croniques très veritables des gestes 
merveilleux du grand Gargantua et Pantagruel son fi ls, Roi des Dipsodes, encro-
niquez, par feu Maistre Alcofribas; abstracteur de quinte essence. Cz. 1-2 (1 wol.) 
B.m. (Lyon?) 1542. B.w., 8°, k. [104], [119], inicjały (drzeworyty), adl.:

  Habert François. Le Songe de Pantagruel, avec la déploration de feu messire 
Anthoine Du Bourg, chevalier, chancellier de France. Paris [1542]. Adam Saulnier, 
4°, k. [24], adl., opr. późn. (XVII w.), skóra, brzegi k. złoc. 1200,-
Poz. 1. Dwie pierwsze księgi słynnej fantastyczno-satyrycznej epopei „Gargantua i Pantagruel” 
François Rabelais’go (1493-1553), pisarza, przyjaciela wielu ówczesnych humanistów. Jedyna zna-
na praca autora to cztero lub pięcioczęściowa (atrybucja piątej księgi jest niepewna) saga opisująca 
losy dwóch olbrzymów: Gargantui i jego syna Pantagruela, mająca charakter parodii różnych gatunków 
literackich, jak również społeczno-obyczajowej satyry. Oferowana wczesna edycja (pierwsze wydanie 
ukazało się w latach 1532-1534) ma zapewne charakter piracki. Dzieło Rabelais’ego od początku 
cieszyło się wielką popularnością, tłumaczone na różne języki (znakomity polski przekład Boy’a) jest 
ciągle wznawiane. W oferowanym egzemplarzu części poz. 1 zostały przestawione. Poz. 2. Dziełko 
nawiązujące do przygód Gargantui i Pantagruela napisane przez Françoisa Haberta (1510-1561) 
poetę i tłumacza francuskiego, który wykorzystał motywy z dzieł bawiącego podówczas we Włoszech 
Rabelais’ego do promowania reformacyjnej idei zniesienia celibatu. Opr. czerwona skóra, grzbiet 
pięciopolowy, na licach i grzbiecie tłocz. i złoc. Marginalia i podkreślenia. Miejscami drobne zabrudze-
nia kart, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)
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 77. [Rolnictwo]. Home Francis. Grundsätze des Ackerbaues und des Wachsthums 
der Pfl anzen [...] Berlin 1779. Bey Christian Ludwig Stahlbaum, 8°, s. 64, 191,
opr. pap. 240,-
Niemiecki przekład pracy poświęconej rolnictwu i nowym technikom uprawy roślin z wykorzystaniem 
nawozów sztucznych. Jej autorem jest Francis Home (1719-1813) szkocki lekarz, chemik, naukowiec, 
który jako pierwszy prowadził badania nad szczepionką na odrę, zajmował się również właściwościa-
mi środków chemicznych w rolnictwie i innych dziedzinach gospodarczych (m.in. dzieło o stosowaniu 
rozcieńczonego kwasu siarkowego do wybielania). Ślady zawilgocenia, poza tym stan dobry.

– Opisanie Polski – 

 78. Salmon Thomas. Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle 
volkeren; In opzigte hunner Lands-gelegentheid, Personen, […] Behelzende den 
Tegenwoordige Staat van het Europisch Turkyen, en van de Grieksche Kerk. Als 
mede van het Koningryk Polen, en ‘t Groot-Hertogdom van Litthauwen. Amster-
dam 1734. By Isaak Tirion, 8°, frontispis, k. [4], s. 316, mapy 2, widoki 2, tabl. 
ryc. 1; s. 326, k. [7], mapa 1, plan, portrety 2, tabl. ryc. 2, wszystkie ilustracje 
w miedziorycie, opr. z epoki, skóra z szyldzikami na grzbiecie. 1200,-
E.XXVII, 36 (bez dokładnego opisu bibliografi cznego). Dwuczęściowy tom szósty dzieła szkockiego 
historyka i geografa Thomasa Salmona (1679-1767), wydany w niderlandzkim przekładzie. W części 
pierwszej wiadomości poświęcone europejskiej części Turcji (na ilustracjach m.in. widoki Stambułu i Hel-
lespontu). Obszerna część druga zawiera informacje dotyczące Polski (opis historyczny i geogra-
fi czny, charakterystyka władzy, ustroju, wojska, religii, obrzędów). Dzieło ozdobione rozkładaną mapą 
Polski, planem Gdańska, portretami Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego oraz dwiema rycinami 
– słynną sceną polowania na niedźwiedzia z użyciem sieci oraz wizerunkiem kołtuna w ówcze-
snej Europie znanego jako „plica Polonica”. Opr.: skóra marm., grzbiet sześciopolowy, w polach 2 
i 3 szyldziki, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki roślinne. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

75. Mowa na cześć St. Sz. Potockiego. 76. F. Rabelais. Gargantua i Pantagruel. 1542.
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 79. [Salustiusz]. C. Crispus Salustius cum veterum historicorum fragmentis. Amste-
lodami (Amsterdam) 1641. Ex offi cina Ianssoniana, 12°, frontispis (miedzioryt), 
k. [6], 310, k. [17], portret 1 (miedzioryt, ręcznie kolorowany), adl.:

  Borgo Pietro Battista. Mars Sveco-Germanicus, sive rerum a Gvstavo Adolpho 
Sueciæ Rege gestarum libri tres [...] Coloniae Agrppinae (Kolonia) 1641. Ex 
offi cina Andreae Binghy, 12°, frontispis (miedzioryt), k. [11], s. 334, adl., opr. 
z epoki, perg., brzegi k. barw. 600,-
Poz. 1. Wydanie dzieł historycznych Salustiusza (właśc. Gneus Sallustius Crispus, 86-34 p.n.e.) 
rzymskiego polityka i historyka, stronnika Juliusza Cezara. Poz. 2. Historia pierwszych lat (1630-1632) 
tzw. okresu szwedzkiego wojny trzydziestoletniej, czyli niszczycielskiej wyprawy szwedzkiego króla 
Gustawa II Adolfa na ziemie Rzeszy, aż do jego śmierci w bitwie pod Lützen. Jej autorem był uro-
dzony w Genewie Pietro Battista Borgo, naoczny świadek wydarzeń. Opr.: pergamin, na grzbiecie 
odręcznie wypisana tytulatura. Marginalia i podkreślenia. Miejscami zabrudzenia i przebarwienia, poza 
tym stan bardzo dobry.

 80. [Sejm Czteroletni]. Sen z okazyi glinianskiego rokoszu [...] Warszawa [przed 20 
V 1789]. B.w., 4°, s. 7, bez opr. 150,-
E.XXVII, 372. Broszura polityczna z okresu Sejmu Czteroletniego, powstała w odpowiedzi na 
opublikowany w 1788 r. tekst „Rokosz gliniański”. Anonimowy autor opisując objawioną we śnie wizję 
rokoszu chwali proponowane przez sejm reformy. Drobne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

– Kazania sejmowe Piotra Skargi – 

 81. Skarga Piotr. Kazania o Siedmi Sakramentach Kośćioła S.Katholickiego. Do 
ktorych są przydane Kazania Przygodne, o rozmaitych nabożeństwach wedle 
czasu, których iest wypisany na przodku Regestr. Kraków 1600. W Drukarniey 

78. T. Salmon. Opisanie Polski. 1734. 82. P. Skarga. Polemika z arianami. 1608.
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Andrzeia Piotrkowczyka, folio, k. [6], s. 443, k. [4], 444-529, inicjały (drzeworyty), 
opr. z epoki, skóra. 9000,-
E.XXVIII, 147-148. Zbiorowa edycja kazań i pomniejszych dzieł najsłynniejszego polskiego kaznodziei 
doby kontrreformacji księdza Piotra Skargi (1536-1612) jezuity, pisarza kontrreformacyjnego, kazno-
dziei nadwornego Zygmunta III Wazy. E. wskazuje, że oferowane wydanie można uznać za pierwszą 
edycję zbiorową drobniejszych pism autora. Zawarto w nim m.in. „Kazania o sakramentach”, „Kazania 

81. P. Skarga. Kazania sejmowe. 1600. (oprawa jagiellońska)
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do żołnierzy”, „Kazania czasu wojny”, słynne „Kazania sejmowe”, „Kazania pogrzebowe” (w tym 
te wygłoszone na pogrzebach królowych polskich Anny Jagiellonki i Anny Habsburżanki, a także 
krótsze dzieła nie będące kazaniami, w tym teksty skierowane przeciwko doktrynie ewangelicko-
-reformowanej. Autor zadedykował zbiór królowi Zygmuntowi III Wazie oraz jezuicie Andrzejowi Bo-
boli. Pisarstwo Skargi do dziś zachwyca pięknem staropolszczyzny, bogatym, ornamentalnym stylem 
i kunsztowną konstrukcją retoryczną. Opr. ciemnobrązowa skóra, grzbiet sześciopolowy. Na przednim 
licu tłocz. zdobienia, w jego centrum medalion z grupą ukrzyżowania (widoczne ślady złocenia). Na 
tylnej okładzinie zdobienie złożone z koncentrycznych pasów wykonanych radełkami, w tym tzw. 
radełkiem jagiellońskim z wizerunkami króla Zygmunta Starego, Bony i Zygmunta Augusta, 
prócz tego wizerunki biblijne. Marginalia i dopiski z epoki. Egzemplarz po fachowej konserwacji. Opr. 
wzmocniona skórą. 6 kart nlb. na początku oraz karty ze str. 173-194 (11 k.) i 419-424 (3 k.) w sta-
rannej współczesnej kopii. Część kart wzmacnianych bez szkody dla tekstu. Poza tym stan dobry. 
Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 82. Skarga Piotr. Zawstydzenie nowych Arianów y wzywanie ich do pokuty y wiary 
chrześcijańskiej od… , które iż chciał znieść pan Hieronim Moskorzewski. Znowu 
je wydaje x. Jan Gurski z pokazaniem niewstydu ariańskiego, które się tu przy-
łożyło… Kraków 1608. W Drukarni Mikołaja Loba, s. 4°, s. [8], 209, opr. z epoki 
pap. marm. 2500,-
E. XXVIII, 159. Ekslibris heraldyczny na odwrocie k. tyt. Jeden z druków polemicznych wobec nauki 
wiary Arian. Pierwsze „Zawstydzenie” napisane przez Skargę w 1604r. wywołało długoletnią polemikę 
z wybitnym teologiem ariańskim (socyniańskim) Hieronimem Moskorzewskim, który odpowiedział Skar-
dze „Zawstydzeniem Księdza Skargi w 1606 r. (wyd. bezimiennie). Odpowiedzią na to z kolei było 
napisane przez Skargę „Wtóre zawstydzenie Arianów” (1608r.), a także wydane przez Jezuitów w tym 
samym, 1608 roku, oferowane dzieło. Wśród 12 niewstydów na uwagę zasługuje „Wtóry niewstyd 
Nowych Arianów: że oni takiego Chrystusa wyznawają, jakiego Mahomet w Alkoranie Turkom opisał” 
(Estreicher). Zapiski starym atramentem na k. tyt. i jej odwrocie. Nieduże ubytki pap. opr. Stan dobry. 
Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie 40)

– Architektura i miernictwo czasów Sobieskiego – 

 83. Solski Stanisław. Geometra Polski To Iest Nauka Rysowania, Podziału, Przemie-
niania, y Rożmierzania Liniy, Angułow, Figur, y Brył pełnych. Cz. 1. Kraków 1683. 
W Drukarni Gerzego y Mikołaia Schedlow, k. [12], s. 288, tabl. ryc. 2 (winno być 
3) i liczne fi gury w tekście (drzeworyty), acc.:

  Solski Stanisław. Architekt Polski to iest Nauka Ulzenia Wszelkich Ciężarów 
Używania potrzebnych Machin, ziemnych y wodnych. Stawiania ozdobnych 
Kościołow małym kosztem O Proporcyi rzeczy wysoko stoiących. O wschodach 
y pawimentach. Czego się chronić i trzymać w budynkach od fundamentów aż 
do dachu. O Fortyfi kacyi. Y o inszych trudnościach Budowniczych. Kraków 1690. 
W Drukarni Mikołaja Alexandra Schedla, folio, k. [3], s. 200, tabl. ryc. 35 (winno 
być 38, drzeworyty i miedzioryty), liczne drzeworyty w tekście, współoprawne, 
opr. XVIII w., skóra z szyldzikiem na grzbiecie, brzegi k. barw. 15 000,-
Wydanie dwóch najważniejszych dzieł Stanisława Solskiego, polskiego matematyka, geometry, archi-
tekta, jezuity, kapelana hetmana Jana Sobieskiego (późniejszego króla). Solski związany był z licznymi
kolegiami jezuickimi m.in. we Lwowie i Krakowie, brał też udział w poselstwach do Turcji, gdzie 
pracował wśród uprowadzonych z Rzeczypospolitej jeńców. Interesował się architekturą, mechaniką 
i budową maszyn – skonstruował nawet perpetuum mobile, które opisał w jednym ze swych dzieł 
– oraz geometrią. Wydania dzieł poprzedza wspólna k. tyt. oraz dedykacja dla króla Jana III Sobie-
skiego (przełożona zapewne z cz. II „Geometry”, której w tym zbiorze nie pomieszczono). Poz. 1. 
E.XXIX, 53-54. Część pierwsza (z trzech) praktycznego podręcznika geodezji dla XVII-wiecznych mier-
niczych. Przedmowa zawiera wyliczenie przeszkód, „które polerowniejsze odrażają od praktykowania
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geometrii” (niedostatek ksiąg, brak terminów), dalej znalazł się słowniczek neologizmów terminolo-
gicznych autora (część pojęć wprowadzonych przez Solskiego jest do dziś wykorzystywana przez 
polskich mierniczych). Księga 1 (obejmująca teorię geometrii) składa się z 6 głównych działów („za-
baw”): Terminy i defi nicje geometryczne, O rysowaniu linii, O kreśleniu kątów i ich dzieleniu na części 
i stopnie, O rysowaniu fi gur, O przemienianiu fi gur jednej w drugą, Planimetria i stereometria. Na 
końcu zapowiedź „Architekta polskiego”. Poz. 2. E.XXIX, 52. Wydanie pierwsze. Traktat poświęcony 
praktyce wznoszenia budynków. Wiedzę w dziedzinie architektury i działania maszyn budowlanych 
Solski zdobywał w praktyce, czuwając nad pracami budowlanymi we lwowskiej akademii i przez 
wiele lat nadzorując liczne inwestycje bp. krakowskiego Jana Małachowskiego, któremu służył jako 
przyboczny architekt (jemu też zadedykował oferowany traktat). „Architekt polski” „stanowił znakomity 
podręcznik mechaniki stosowanej i budowy maszyn; od wyjaśnienia działania maszyn prostych autor 
przeszedł do opisu bardziej skomplikowanych urządzeń i ich zastosowań” (PSB, t. 40, s. 301). Za-
mieścił też dział poświęcony mechanice hydraulicznej. Wykład ilustruje 36 tablic drzeworytowych 
i miedziorytowych oraz liczne ilustracje drzeworytowe w samym tekście, prezentujące schematy 
działania i budowy poszczególnych urządzeń i przyrządów budowlanych. Na odwrocie k. tyt. drzeworyt 
z herbem Nałęcz bp. Małachowskiego. Oferowany egzemplarz stanowi rzadki wariant wydawniczy 
(wspólna k. tyt., zapowiedź „Architekta polskiego”). Liczne dawne noty własnościowe. W poz. 1-szej 
tabl. II zastąpiona staranną kopią. W poz. 2-giej trzy tablice o numerach XXIX/XXX, XXXVIII odbite 
na dwóch kartach w kopiach na starym papierze Drobne zagniecenia i zabrudzenia, poza tym stan 
bardzo dobry. Wspaniały przykład staropolskiej myśli technicznej. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica IV i ilustracje)

– Dzieła Stanisława Staszica –

 84. Staszic Stanisław. Uwagi nad Życiem Jana Zamoyskiego Kanclerza i Hetmana W.K.
Do dzisieyszego stanu Rzeczypospolitey Polskiey przystosowane. [Warszawa 1785.
Michał Gröll], 8°, s. 365, [1], k. [1], opr. z epoki, płsk. z szyldzikami. 1500,-

83. St. Solski. Geometra Polski. 1683. Architekt Polski. 1690.
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E.XXIX, 220-222. Egzemplarz z księgozbioru Adama Rzążewskiego. Wydanie pierwsze (wariant 
drugi z korektą błędów drukarskich). Jedna z najgłośniejszych prac politycznych Stanisława Staszica, 
a zarazem jedno z głównych dzieł publicystyki reformatorskiej epoki stanisławowskiej. Dzieło ukazało 
się anonimowo, nawiązywało do wydanej w 1775 r. pracy Franciszka Bohomolca „Życie Jana Zamoy-
skiego”, przedstawiając własne poglądy autora na sprawy wojska, podatków, kwestie ekonomiczne, 
prawodawstwo, sądownictwo, kupiectwo. Praca Staszica wywołała obszerną dyskusję i stała się in-
spiracją dla licznych pism polemicznych wydawanych w początkowym okresie działania Sejmu Czte-
roletniego. Adam Rzążewski (1844-1885) – historyk literatury, autor publikacji m. in. o Mickiewiczu 
i Szopenie. Opr. płsk. marm., grzbiet sześciopolowy, w polu 2. szyldzik z tytulaturą, w 3. szyldzik 
z superekslibrisem inicjałowym (C.S.), w pozostałych tłocz. i złoc. Przetarcia grzbietu oprawy, niewiel-
kie podniszczenie k. tyt., poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 85. [Staszic Stanisław]. Respons Ziemianina do Przyjaciela w Warszawie bawiącego. 
Czwarte pismo Zbioru pism do których były powodem uwagi nad życiem Jana 
Zamoyskiego. [Warszawa 1788], b.w., 8°, s. 28, opr. pap. z epoki. 200,-
E.XXVI, 259. Pismo polemiczne wobec dzieła Stanisław Staszica „Uwagi nad życiem Jana Zamoy-
skiego” (patrz poz. poprzednia). „Uwagi, poruszające zagadnienia istotne dla całego narodu szlachec-
kiego, wywołały ożywioną dyskusję, stając się inspiracją dla licznych pism polemicznych w początko-
wym okresie Sejmu Czteroletniego” (PSB). Stan dobry.

 86. Staszic Stanisław. Poprawy y przydatki do książki Uwagi nad życiem Jana 
Zamoyskiego. Dan w Heilsbergu dnia 10. listopada roku 1788. [Warszawa 1789], 
8°, s. 102, [2], tabl. rozkł.2, opr. pap. z epoki. 400,-
E.XXIX, 222. Poprawki i uzupełnienia do napisanych przez autora kilka lat wcześniej Uwag nad życiem 
Jana Zamoyskiego. „Książka jest fenomenem pod względem drukarskim. Na 102 stronach zestawia 

84. St. Staszic. Uwagi. 1785. 87. Wolter. Poema. 1779.
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błędy drukarskie obu wariantów pierwszej edycji. Równocześnie wprowadza bardzo zasadnicze do-
datki. Jedne z nich mają kształt wtrętów do tekstu, inne not u dołu, inne wreszcie są to całe nowe 
rozdziały” (Estreicher). Tablice przedstawiają wykaz urodzajnych gruntów w Galicji i w Polsce i świad-
czą (według autora) o możliwości wielokrotnego podniesienia podatków gruntowych. Niewielkie za-
brudzenia opr., poza tym stan dobry.

 87. [Staszic Stanisław]. Wolter. Poema o zagadnieniu Lisbony czyli nad fałszywym 
tym axioma wszystko jest dobrze. Uwaga pokazująca nikczemność człowieka 
y słabość rozumu ludzkiego. Warszawa, 1779, Za Dozwoleniem Zwierzchności 
8°, s. [8], 14; adl.:

  [Pilchowski Dawid]. Kaja Krispa Sallustiusza o woynach z Katalyną i Jugurthą prze-
kładania… 8°, Wilno 1767. W Drukarni J.K.M. i Rzeczypospo. Akademickiey Soc.
Jesu, s. [20], 335, [28], współopr. opr. z epoki płsk. ze złoc. na grzbiecie. 450,- 
Poz. 1. E. XXVI, 7. Wydanie 1. (współwydane z tłumaczeniem dzieła Racine’a, którego tu brak). 
Tłumaczenie dzieła Woltera przez ks. Stanisława Staszica (1755-1826), wielkiego uczonego, męża 
stanu i fi lantropa. Poz. 2. Wydanie 1. Tłumaczenie dwóch dzieł Sallustiusza (86-35 p.n.e.), znakomi-
tego historyka rzymskiego. Autorem tłumaczenia jest Dawid Pilchowski (1735-1803), profesor Uniwer-
sytetu Wileńskiego. Fragment szyldziku opr. uszkodzony. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

------------------------------------

 88. [Śląsk]. Schaffgotsch Johann (Hans) Anton. Zarządzenie w sprawie produkcji 
i gromadzenia saletry i prochu (w j. niemieckim). Dat.: 12 kwietnia 1725 r. B.m. 
[1725?] B.w., folio, k. [5], bez opr. 160,-
Druk zarządzenia w sprawie produkcji i gromadzenia saletry i prochu wydanego dla Dolnego i Gór-
nego Śląska przez Hansa Antona Schaffgotscha (zm. 1742) hrabiego, namiestnika cesarskiego dla 
ziem śląskich, członka słynnej rodziny arystokratycznej. Na 1 k. drzeworytowa winieta z orłem cesar-
skim Habsburgów oraz ozdobny inicjał. Stan bardzo dobry. 

– O alchemii i kamieniu fi lozofi cznym –

 89. Toeltius Johann Georg. Des Welt-berühmten Philosophi Coelum Reseratum 
Chymicum, oder Philosophischer Tractat Worinne nicht allein die Materien 
und Handgriffe, Woraus und wie Der Lapis Philosophorum [...] Franckfurth 
(Frankfurt) und Leipzig (Lipsk) 1737. Druckts und verlegts Carl Friedrich Jung-
nicols, 8°, frontispis (miedzioryt), k. [7], s. 337, ilustracje w tekście (drzewo-
ryty), winiety, inicjały (drzeworyty), opr. z epoki, płsk. z szyldzikiem, brzegi 
k. barw. 3000,-
Z księgozbioru biblioteki Schaffgotschów w Cieplicach (pieczątka biblioteczna). Wyd. pierwsze. 
Siedemnastowieczny traktat alchemiczny poświęcony m.in. słynnemu kamieniowi fi lozofi cznemu, któ-
rego autorem jest Johann Georg Toeltius, być może tożsamy z niemieckim alchemikiem Johannem 
Thölde (1565-1614). Wedle wstępu wydawcy praca miała zostać przygotowana do druku w Norym-
berdze wkrótce po napisaniu, jednak Bractwo Różokrzyżowców wykupiło manuskrypt, nie chcąc 
dopuścić, by arkana alchemii zostały upowszechnione. W pierwszej części przedstawiono proces 
otrzymywania kamienia fi lozofi cznego (legendarnej substancji mającej m.in. przemieniać metale nie-
szlachetne w kruszce) z minerałów i metali, w drugiej z pozostałych królestw natury (zwierzęta, rośli-
ny). W tekście pojawiają się również wiadomości o innych procesach alchemicznych (transmutacje), 
a także np. o lekarstwach. Wykład został wzbogacony drzeworytowymi ilustracjami z przedstawie-
niami przyrządów alchemicznych (kolby, retorty, piece etc.) Drobne otarcia opr., poza tym stan 
bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)
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 90. Tylkowski Wojciech. Historye z osobliwszemi rewoucyami pod tytułem Stół 
mądrości [...] [Lublin] 1741. W Drukarni Collegium SJ, 8°, k. [6], s. 283, k. [2] 
(winno być 3), opr. płsk. 300,-
E.XXXI, 471. Moralizatorskie dzieło zawierające dydaktyczne opisy wydarzeń historycznych autorstwa 
Wojciecha Tylkowskiego (1624-1695), fi lozofa, polihistora. Znalazły się w nim teksty poświęcone m.in. 
Henrykowi VIII Tudorowi, Marii Stuart, Belizariuszowi, prorokowi Eliaszowi. Oferowana praca zyskała 
dużą popularność wśród współczesnych i doczekała się kilku wydań w epoce. Przyczyniła się jednak 
do niepochlebnej oceny piśmiennictwa Tylkowskiego, głoszonej przez oświeceniowych i dziewiętna-
stowiecznych krytyków. Wskazywano ją jako przykład upadku kulturowego i naukowego drugiej poło-
wy XVII w., zestawiając m.in. z „Nowymi Atenami” Chmielowskiego (poglądy te zrewidowali dopiero 
współcześni badacze). Brak 1 nlb. k. indeksu. Miejscami przebarwienia kart, poza tym stan dobry.

 91. [Uniwersał]. Kommissya Porządkowa Cywilno – Woyskowa Województwa 
i Powiatu Kijowskiego. Dnia 27 II 1790. B.m. b.r. B.w., bifolium. 180,-
E. XIX, 462. Dotyczy m. in. spraw związanych z paszportami, rejestracją ludności oraz kwaterowaniem 
wojsk. Ubytek dolnego marginesu, bez straty tekstu. Stan dobry. 

 92. Waga Teodor. Zbiór krótki wiadomości potrzebnych kawalerowi maltańskiemu 
dla wygody i pożytku przezacnych familii Królestwa Polskiego y W. X. L. wydany. 
Warszawa 1775. W Drukarni J. K. Mci y Rzpltey u Xięży Scholarum Piarum, 8°, 
k. [4], s. 140, k. [2], opr. późniejsza, płsk. 600,-

89. J.G. Toeltius. Traktat alchemiczny. 1737. 92. O kawalerach maltańskich. 1775.
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E.XXVII, 374; XXXII, 148. Dziełko poświęcone kawalerom maltańskim, czyli Rycerskiemu Zakonowi 
Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy. W pracy znalazły się m.in. krótka historia zakonu rycerskie-
go, opis Malty, najważniejsze ustawy Zakonu Maltańskiego, wiadomości o maltańczykach w Polsce, 
rejestr osób aktualnie pełniących główne funkcje w zakonie. Na k. tyt. w drzeworytowa winieta 
z herbem joannitów ujętym w rokokowe obramienie. Miejscami charakterystyczne przebarwienia kart, 
poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

– Z biblioteki marszałka Franciszka Bielińskiego – 

 93. [Wergiliusz]. Publiusza Wergilusza Marona Księgi Wszystkie to iest ksiąg dwa-
naście o Eneaszu Troiańskim (Aeneida) przekładania Jędrzeja Kochanowskiego. 
Ksiąg czworo Ziemiaństwa (Georgica) przekładania Waleryana Otwinowskiego. 
Ksiąg dziesięć Pasterek (Bucolica) przekładania W. Jmći X. Ignacego Nagur-
czewskiego S. Jesu. Razem do druku podane. Staraniem I[ózefa] Z[ałuskiego] 
R[eferendarza] KO[ronnego] W[ielkiego]... Warszawa 1754. Nakładem Pana 
Krzysztofa Bogumiła Nicolai Bibliopoli w Marywillu, 4°, [32], 527, [2]; [2], 100, [2]; 
opr. skóra z epoki z tłocz. 600,-
E. XXXII, s. 370-371. Egzemplarz z biblioteki marszałka Franciszka Bielińskiego (superekslibri-
sy na okładkach i pieczęć imienna na k. tyt.). Dzieła wszystkie Wergiliusza w języku polskim. 
Tłumaczami byli: Eneidy (wyd.1 1590) – Jędrzej Kochanowski, brat Jana, stolnik sandomierski; Geo-
rgików (wyd. 1 1614r.) – Walerian Otwinowski, wierszopis, poseł na sejmy („wcale nieźle przełożone” 
– Orgelbrand); Bukolików – Ignacy Nagurczewski (1719-1811), wybitny uczony, profesor w królewskim 
korpusie kadetów. Bukoliki wydano po raz pierwszy w oferowanym dziele. Franciszek Bieliński (1683-
1766) – marszałek wielki koronny, zasłużony dla rozwoju Warszawy (to jemu nazwę zawdzięcza ulica 
Marszałkowska), inicjator powstania pierwszego sztychowanego planu Warszawy. Jego biblioteka 
znajdowała się w Pałacu Bielińskich (później Łubieńskich) na rogu ul. Królewskiej i Marszałkowskiej. 
Brak sztychowanego frontispisu. Opr. podniszczona (niewielkie pęknięcie grzbietu, drobne ubytki), 
superekslibrisy lekko przetarte, przybrudzenie k. tyt. Stan ogólny dobry.

 94. [Wielka encyklopedia francuska]. Abregé de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences et des artés. T. 1-2 (2 wol.) Avignon 1769. Chez la Veuve 
Girard et François Seguin, 4°, k. [1], s. II, 603, [1]; k. [1], s. 575, [1], jednolita opr. 
z epoki, skóra z szyldzikami na grzbiecie, brzegi k. barw. 800,-
Egzemplarz z księgozbioru Potockich w Chrząstowie (pieczątka z herbem Pilawa Potockich). 
Dzieło encyklopedyczne stanowiące wybór haseł (w bardzo skróconej formie) z „Wielkiej encyklo-
pedii francuskiej” oraz innych współczesnych dzieł o charakterze leksykografi cznym. Przy większości 
objaśnianych terminów podano łacińskie i angielskie odpowiedniki. Wyd. w latach 1751-1766 pod red. 
Diderota i d’Alemberta. Opr.: brązowa skóra marm., grzbiety sześciopolowe, w polach 2. i 3. szyldzi-
ki z tytulatura i numeracją tomu, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki z motywami roślinnymi, na 
wyklejkach pap. marm. Majątek Chrząstów (położony w powiecie włoszczowskim) hrabiów Potockich. 
Drobne otarcia opr., miejscami charakterystyczne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 95. [Wielka encyklopedia francuska]. La Porte Joseph de. L’Esprit de l’Encyclopédie 
ou Choix des articles les plus curieux, les plus agréables, les plus piquants, les 
plus philosophiques de ce grand dictionnaire [...] T. 1-5 (5 wol.) Geneve (Genewa) 
1769. Chez Briasson, Le Breton, 12°, s. XII, 322; 348; 304; 308; 323, jednolita opr. 
z epoki, skóra, brzegi k. barw. 500,-
Egzemplarz z księgozbioru Potockich w Chrząstowie (pieczątka z herbem Pilawa Potockich). 
Wybór haseł z „Wielkiej encyklopedii francuskiej” (patrz poz. poprzednia). Oferowany wybór został 
skompilowany przez Josepha de La Porte (1714-1779) francuskiego duchownego, poetę, dramaturga 
i krytyka literackiego. Zamieszczono w nim wyłącznie hasła dotyczące fi lozofi i, etyki, polityki i li-
teratury. Opr. brązowa skóra, grzbiety sześciopolowe, w polu 2. Szyldzik z tytulaturą, w 3. numeracja
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tomu, w pozostałych tłocz. i złoc. ozdobniki. Na wyklejkach pap. marm. Drobne otarcia opr., miejscami 
charakterystyczne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

– Z księgozbioru Józefa Andrzeja Załuskiego – 

 96. [Wojna trojańska]. Dictys Cretensis de Bello Troiano et Dares Phrygius de excidio 
Troiae. Cum notis ad dictym. Amsterodami (Amsterdam) 1630. Apud Guiljelmum 
Blaeuw, 8°, frontispis (miedzioryt), k. [6], s. 196, opr. z epoki, perg., brzegi 
k. barw. 750,-
Egzemplarz z księgozbioru Józefa Andrzeja Załuskiego (pieczątka własnościowa). Wspólne wy-
danie dwóch dzieł poświęconych wojnie trojańskiej. Pierwsze z nich – „De bello Troiano” – znane 
z łacińskiego przekładu, przypisywane było uczestnikowi wojny trojańskiej imieniem Diktys Kreteńczyk, 
którego pisany po fenicku dziennik miał zostać odnaleziony i przetłumaczony na język grecki na po-
lecenie Nerona. Za autora drugiego tekstu – „De excidio Troiae” – uważano z kolei Daresa Frygijczy-
ka, przedstawionego w „Iliadzie” jako trojańskiego kapłana Hefajstosa. Funkcjonujące w łacińskim 
przekładzie dzieła były niezwykle popularne w średniowieczu i stanowiły główne źródło wiadomości 
o wojnie trojańskiej do epoki renesansu, gdy powrócono do czytania eposów homeryckich. Pieczątka 
własnościowa Józefa Andrzeja Załuskiego (1702-1774), biskupa kijowskiego, pisarza, poety, wydaw-
cy, historyka, współzałożyciela Biblioteki Załuskich w Warszawie. Stan bardzo dobry.

 97. Wolski Chrystyn. Cien Smierci Herbownego Leliwy Dźielnośćią dostatecznie 
Oswiecony Wielmozney S. P. Iey Mosci Pani Maryanny z Ielcow Starzechowskiey 
Stolnikowy Zydaczowskiey. Zamość 1744. W Drukarni Akademii Zamoyskiey, folio, 
k. [16], opr. późniejsza, płsk. 300,-
E.XXXIII, 292. Mowa wygłoszona w czasie uroczystości pogrzebowych Marianny Strzechowskiej. 
W tekście szczegóły genealogiczne, ale, jak pisze Estreicher, o samej zmarłej niewiele. Na odwrocie 
k. tyt. drzeworyt z herbami: Leliwa, Rogala, Nieczuja, Krzywda. Opr.: brązowy płsk, na licach pap. 
Stan bardzo dobry.

94. Encyklopedia. Wybór haseł. 95. Encyklopedia. Wybór haseł. 1769.



49STARODRUKI

 98. Zabłocki Franciszek. Fircyk w zalotach. Komedya we trzech aktach. Warszawa 
1781. W Drukarni uprzywilejowaney J.K.Mci i Rzeczplitey Gröllowskiey, 8°, s. 102, 
frontispis (miedzioryt); acc.:

  Fontenelle Bernard. Le testament. Comédie. Oeuvres de monsieur de.. T. VIII, 
Paris (Paryż) 1751, Chez Bernard Brunet, s. 188, współopr., opr. z epoki skóra 
z bogatymi złoc. na grzbiecie. 800,-
Poz.1. E. XXXIV, 30. Wydanie 1 jednej z najbardziej znanych polskich k omedii. F. Zabłocki (1752-
1821), poeta doby Oświecenia, płodnego komediopisarz (ponad 50 utworów), tłumacz, sekretarz To-
warzystwa do Ksiąg Elementarnych. Rzadkie. Poz. 2. Komedia autorstwa B. Fontenelle’a (1657-1757), 
fi lozofa, pisarza i poety francuskiego. Niewielki ubytek grzbietu naprawiony, wielkość kart dwóch dzieł 
minimalnie różni się od siebie. Stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 99. Zimorowic Józef Bartłomiej. Domus virtutis et honoris per Patres Fratres Ordinis 
Minorum S. Francisci Observantium Leopoli constructa. [Lwów 1672. In Typographia
Regia M. Jacobi Moscicki], 4°, k. [1], s. 83-104, opr. współcz., skóra. 650,-
E.XV, 29. Historia lwowskiego konwentu bernardynów napisana przez Józefa Bartłomieja Zimorowica 
(1597-1677) barokowego poetę i pisarza, burmistrza Lwowa. Dzieło ukazało się jako część zbioru 
„Thaumaturgus Russiae” opracowanego przez Cypriana Damirskiego, a poświęconego Janowi z Du-
kli, związanemu z klasztorem bernardynów (franciszkanów obserwantów polskiej prowincji Niepoka-
lanego Poczęcia najświętszej Marii Panny) we Lwowie. Opr.: czerwona skóra z tłocz. i złoc. tytulatu-
rą na przednim licu. Stan bardzo dobry.

 100. Żabczyc Jan. Czwartak nowy w którym się wyrażają obyczaje ludziom rozmaite-
go stanu. Kraków 1629 (b.w.). 8°, s. [7], tabl. ryc. 1 (drzeworyt), opr. współcz. 
płsk. 500,-

98. F. Zabłocki. Fircyk w zalotach. 1781. 100. J. Żabczyc. Czwartak nowy. 1629. 
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E. XXXIV, 12. Zbiór czterowierszy moralizujących autorstwa Jana Żabczyca (zm. po 1629), wykształ-
conego w Akademii Krakowskiej wierszopisa, paremiografa. Zbiór stanowi skrót jego dzieła wydanego 
w Krakowie w tym samym roku zatytułowanego „Quaternio, w którym się wyrażają Boskie sprawy 
niepojęte”. Na odwrocie k. tyt. drzeworyt przedstawiający szlachcica z żoną, podających sobie ręce, 
z których wyrasta drzewo genealogiczne. Wśród wierszyków m. in.: „Ze czterech rzeczy przychodzi 
człowiek do godności: Gdy czytał, widział siła, był w sprawach w trudności. Kto nieuk, niebywalec, 
nie miał z żadnym sprawy, trudności nie skosztował, to prostak jest prawy”. Egz. po konserwacji, 
ślady po owadach, przetarcia papieru reperowane, brak poł. tekstu ostatniej strony. Rzadkie.
Lit.: Nowy Korbut t. 3, s. 454.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)
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RĘKOPISY I DOKUMENTY

DOKUMENTY KRÓLEWSKIE

 101. Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski. Polecenie dla magistratu jawo-
rowskiego stawienia się przed komisarzami królewskimi wyznaczonymi do 
rozgraniczenia Jaworowa od miasta Krakowiec, dóbr dziedzicznych Anny, wdowy 
po Aleksandrze Ostrogskim, wojewodzie wołyńskim, i jej synów: Konstantego, 
Janusza i Aleksandra Ostrogskich. Dat. Cracoviae (Kraków) 12 XII 1605. Autograf 
(„Christoph Ilmanowski”). Pieczęć mała koronna odciśnięta przez papier. Bifolium, 
32,8 x 20,5 cm. 700,-
Z odręcznym podpisem w imieniu królewskim Krzysztofa Ilmanowskiego, pisarza kancelarii koronnej. 
Język łaciński. Dotyczy miast na szlaku pomiędzy Lwowem a Jarosławiem: Krakowiec i Jaworów 
(obecnie na terenie Ukrainy). Krakowiec należał wówczas do księcia Aleksandra Ostrogskiego, woje-
wody wołyńskiego, obrońcy prawosławia, przeciwnika unii brzeskiej oraz do jego żony Anny z Kostków, 
znanej z pobożności i dobroczynności właścicielki Jarosławia. Stan dobry.

 102.  Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski. Polecenie magistratowi i pospólstwu 
miasta królewskiego Jaworów i jego przedmieścia, aby stawili się przed komisarza-
mi królewskimi wyznaczonymi do rozgraniczenia dóbr starostwa jaworowskiego, 
będącego w dzierżawie królewicza Władysława Zygmunta oraz wsi Porudno 
i Nowy Siedlec, dóbr dziedzicznych Piotra Jacymirskiego. Dat. Varsaviae (War-
szawa) 22 lipca 1628. Autograf („Jac. Max. Fredro, SR”). Pieczęć wielka koronna 
odciśnięta przez papier. Karta, 19,5 x 30,5 cm. 700,-
Z odręcznym podpisem Jakuba Maksymiliana Fredry (zm. 1646), królewskiego sekretarza, później-
szego referendarza koronnego. Język łaciński. Dokument dotyczy uporządkowania granic starostwa 
jaworowskiego, będącego w dzierżawie królewicza Władysława Zygmunta oraz sąsiadujących wsi 
Porudno i Nowy Siedlec, dóbr dziedzicznych Piotra Jacymirskiego. Zbrązowienia i ślady składania, 
poza tym stan dobry.

 103.  August II Mocny (1670-1733), król Polski. Zezwolenie dla Ludwika Pocieja, 
strażnika litewskiego i jego żony Anieli z Zahorowskich na ustąpienie Rajnoldowi 
Sadowskiemu, pisarzowi ziemskiemu brzeskiemu litewskiemu i jego żonie Katarzy-
nie z Pociejów prawa dożywotniego do dóbr Horodniany w województwie brzeskim 
litewskim. Dat. Lublin 8 VIII 1703. Autograf króla („Augustus Rex”). Pieczęć wielka 
litewska odciśnięta przez papier. Bifolium, 24,0 x 36,0 cm. 1200,-
Z autografem królewskim. Język polski. Na odwrocie notatka o wystawieniu dokumentu za kancler-
stwa Karola Stanisława Radziwiłła, kanclerza litewskiego oraz regestr. Dotyczy Ludwika Konstantego 
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Pocieja (1664-1730), późniejszego hetmana wielkiego litewskiego, wojewody wileńskiego, przeciwni-
ka Sapiehów, stronnika Piotra I, znanego z pijaństwa i awantur oraz należącego do jego stronnictwa 
Rajnolda Kazimierza Sadowskiego (zm. 1721), późniejszego kasztelana brzeskiego lit., żonatego ze 
stryjeczną siostrą Ludwika Pocieja. Po konserwacji, miejsca złożenia wzmocnione (z niewielkimi ubyt-
kami pap.), ślady zawilgocenia, drobne ubytki na krawędziach.

 104.  August II Mocny (1670-1733), król Polski. Nadanie Rajnoldowi Sadowskiemu, 
kasztelanowi brzeskiemu litewskiemu starostwa słonimskiego po śmierci Gedeona 
Frąckiewicza, chorążego nadwornego litewskiego. Dat. Międzyrzecz 6 VIII 1712. 
Autograf króla („Augustus Rex”). Pieczęć wielka koronna odciśnięta przez papier. 
Bifolium, 24,0 x 36,0 cm. 1500,-
Z autografem królewskim. Język polski. Na odwrocie notatka z informacją o wystawieniu dokumen-
tu za kanclerstwa Karola Stanisława Radziwiłła, kanclerza litewskiego, podpisana przez Kazimierza 
Złotkowskiego, cześnika sieradzkiego, sekretarza pieczęci wielkiej oraz notatka z informacją o przed-
stawieniu dokumentu na sejmiku 3 XII 1712 r., podpisana przez Franciszka Suchodolskiego, podsto-
lego słonimskiego, marszałka sejmiku powiatu słonimskiego oraz regestr. Dotyczy Rajnolda Kazimie-
rza Sadowskiego (zm. 1721), kasztelana brzeskiego litewskiego, aktywnego stronnika Ludwika 
Pocieja w walce przeciw Sapiehom. Ślady składania, poza tym stan dobry.

– Rozkaz króla dla wojsk saskich – 

 105.  [August II Mocny (1670-1733), król Polski]. Zakaz dla wojsk saskich przeby-
wających w Rzeczpospolitej obciążania jakimikolwiek ciężarami dóbr Kurnica, 
Głębokie, Horodniany i Ulica Wójtowa, należących do Rajnolda Sadowskiego, 
kasztelana brzeskiego litewskiego. Dat. Warschau (Warszawa) 26 XII 1713. 
Pieczęć gabinetowa saska (odciśnięta w czerwonym laku). Bifolium, 
20,0 x 32,0 cm. 800,-
Język niemiecki. Na odwrocie regestr. Rajnold Kazimierz Sadowski (zm. 1721), kasztelan brzeski li-
tewski, od elekcji 1696 r. wspierał Augusta II Mocnego, jako poseł brzeski był także na jego korona-
cji, do końca swej działalności publicznej popierał stronnictwo saskie. Rzadko stosowana pieczęć. 
Stan dobry.

 106.  August II Mocny (1670-1733), król Polski. Nadanie Jakubowi Krzeczkowskiemu 
wójtostwa zw. Mirnów w województwie sandomierskim, w powiecie i starostwie 
wiślickim, po śmierci Józefa Rogowskiego. Dat. Varsaviae (Warszawa) 3 II 1717. 
Autograf króla („Augustus Rex”) i Mateusza Iliaka, miecznika bracławskiego, 
sekretarza pieczęci wielkiej koronnej. Pieczęć wielka koronna odciśnięta przez 
papier. Bifolium, 20,0 x 34,0 cm. 1200,-
Z autografem królewskim. Język łaciński. Na odwrocie notatki z informacjami o wystawieniu doku-
mentu za kanclerstwa Jana Szembeka i o wpisaniu go 02.03.1717 r. do akt grodzkich nowokorczyń-
skich. Ubytki w miejscach złożenia, poza tym stan dobry.

 107.  August II Mocny (1670-1733), król Polski. Rozszerzenie na Katarzynę z Przeręb-
skich Trypolską przysługującego jej mężowi, Antoniemu Trypolskiemu, chorążemu 
owruckiemu, prawa dożywotniego do dóbr królewskich Trechtymirów w wojewódz-
twie i powiecie kijowskim. Dat. Warszawa 10 XI 1720. Autograf króla („Augustus 
Rex”). Bifolium, 22,5 x 36,5 cm. 1200,-
Z autografem królewskim. Język polski. Brak podpisu sekretarza królewskiego i odcisku pieczęci. 
Dotyczy Trechtymirowa, obecnie wsi na Ukrainie, od czasów Stefana Batorego jednej z najważniej-
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szych siedzib Kozaków zaporoskich. W XVIII w. wieś dzierżawiona była przez Antoniego Jerzego 
Trypolskiego, podkomorzego kijowskiego, chorążego owruckiego, starostę wyszogrodzkiego, trechty-
mirowskiego i kahorlickiego, posła na sejmy. Ubytek narożnika drugiej karty, drobne uszkodzenia 
krawędzi, poza tym stan dobry.

– Dobra królewskie dla Elżbiety Sieniawskiej – 

 108.  August II Mocny (1670-1733), król Polski. Rozszerzenie na Elżbietę z Lubo-
mirskich Sieniawską przysługującego jej mężowi Mikołajowi Sieniawskiemu, 
kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu prawa dożywot-
niego do dóbr królewskich Słowita w województwie ruskim, ziemi lwowskiej. Dat. 
Varsaviae (Warszawa) 17 II 1726. Autograf króla („Augustus Rex”) oraz Jana 
Zajdlica, sekretarza królewskiego. Pieczęć mniejsza koronna odciśnięta przez 
papier. Bifolium, 23,0 x 38,0 cm. 1500,-
Z autografem królewskim. Język łaciński. Na odwrocie notatki z informacjami o wystawieniu doku-
mentu za kanclerstwa Jana Lipskiego i o wpisaniu go 18.03.1726 r. do akt grodzkich żydaczowskich. 
Dotyczy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1669-1729), jedynej córki Stanisława Herakliusza Lu-
bomirskiego, żony Adama Mikołaja Sieniawskiego (1666-1726), hetmana wielkiego koronnego. Sie-
niawska, właścicielka Oleska, Tarnopola, Puław i Wilanowa, była jedną z najciekawszych postaci 
XVIII w., aktywną na polu politycznym oraz wielką mecenaską sztuki. Stan dobry.

 109.  August II Mocny (1670-1733), król Polski. Nadanie Aleksandrowi Wołłowiczo-
wi, referendarzowi litewskiemu dóbr królewskich Korowajno w województwie 
witebskim. Warszawa (brak daty). Autograf króla („Augustus Rex”). Bifolium, 
19,5 x 31,3 cm. 1200,-
Z autografem królewskim. Język polski. Brak podpisu sekretarza królewskiego i odcisku pieczęci. 
Zostawione puste miejsca na wpisanie daty wystawienia dokumentu. Stan dobry.

110. August III. Ustanowienie jarmarków. 1749.
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 – Ustanowienie jarmarków – 

 110.  August III (1696-1763), król Polski. Postanowienie o wyznaczeniu jarmarków 
w dobrach Rychwałd, należących do Hieronima Wielopolskiego. Dat. Varsaviae 
(Warszawa) 20 I 1749. Autograf króla („Augustus Rex”) oraz Jana Kłobowskiego, 
kanonika katedralnego przemyskiego, sekretarza królewskiego. Odcisk pieczęci 
mniejszej koronnej. Bifolium, 24,0 x 38,0 cm. 1500,-
Z odręcznym podpisem królewskim. Język łaciński. Dotyczy dóbr Hieronima Wielopolskiego (1712-
1779), późniejszego starosty generalnego krakowskiego, kawalera orderów Orła Białego i Świętego 
Stanisława. Dokument ustanawia w Rychwałdzie (znanym ośrodku kultu maryjnego niedaleko Żywca) 
jarmarki w następujące dni: 6 I [Trzech Króli], 3 II [nazajutrz po Oczyszczeniu NMP], 19 III [św. Jó-
zefa], 23 IV [św. Wojciecha], 1 V [św. św. Filipa i Jakuba Apostołów], nazajutrz po św. Trójcy [data 
ruchoma], w niedzielę po NMP Szkaplerznej [data ruchoma], 16 VIII [nazajutrz po Wniebowzięciu 
NMP], w niedzielę po św. Mateuszu [data ruchoma], 11 XI [św. Marcina] i 9 XII [nazajutrz po Niepo-
kalanym Poczęciu NMP]. Ślady składania, naddarcia, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

– Nadanie starostwa Stanisławowi Lubomirskiemu – 

 111.  Stanisław August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Nadanie Stanisławowi 
Lubomirskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu i jego żonie Elżbiecie (Izabeli) 
z Czartoryskich starostwa wiślickiego w województwie sandomierskim po śmierci 
Józefa Massalskiego, podskarbiego nadwornego litewskiego. Dat. Varsaviae (War-
szawa) 6 VI 1765. Autograf króla („Stanislaus Augustus Rex”), podpis Klemensa 
Kozłowskiego, sekretarza pieczęci wielkiej koronnej. Wielka pieczęć korona 
odciśnięta przez papier. Bifolium, 24,0 x 38,5 cm. 2500,-
Z autografem królewskim. Język łaciński. W górnym rogu odciśnięty w czarnym tuszu znak austriac-
kiej opłaty stemplowej. Na odwrocie notatki z informacjami o wystawieniu dokumentu za kanclerstwa 
Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza koronnego. Nadanie starostwa Stanisławowi Lubomirskiemu (1722-
1783), marszałkowi wielkiemu koronnemu, magnatowi, zasłużonemu dla rozwoju Warszawy, wielkiemu 
kolekcjonerowi i mecenasowi oraz jego żonie Izabeli Czartoryskiej, właścicielce Łańcuta, Wiśnicza 
i Wilanowa. Po konserwacji, miejsca składania wzmocnione bibułką, stan dobry.
(Patrz ilustracja)

DOKUMENTY XV-XVIII WIEKU. TADEUSZ KOŚCIUSZKO 

 112.  [Traktat o Żydach] – Tractatus de Judeis. Paryż, poł XV w., k. [20] o wym. 
15,0 x 21,5 cm, opr. pperg. 1500,-
Język łaciński. Kopia tekstu traktatu poświęconego możliwości nawrócenia Żydów na chrześcijaństwo. 
Traktat napisany w postaci tłumaczenia na łacinę z arabskiego rzekomego listu rabina Samuela do 
rabina Izaaka z królestwa Maroka. Tłumaczenie miał sporządzić Dominikanin, brat Alfons, Hiszpan, 
dla mistrza Hugona, generała zakonu. Jako, że jedyny generał Dominikanów o imieniu Hugo działał 
ok. poł. XIV w., więc zapewne oferowany rękopis jest 100 lat późniejszy od tłumaczenia. Pismo jed-
nej ręki, staranne, liczne skróty paleografi czne. Tytuły i pierwsze litery poszczególnych akapitów pi-
sane cynobrem. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

– Gdańskie prawo spadkowe -

 113.  Schütz Kasper. Kurtzer und grundtlicher Bericht von Erbfallen wie es damit im 
Lande Preussenn nach Magdeburgischem, Sachsischen und Cullmmischem 
Rechte, frei und gewonheit gehaltten wirdt. Und sunderlich was diessfalss der 
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Königlichen Stadt Dantzigk Recht und gebrauch ist. Gdańsk, 1589. K. 50, 20,0 x 
32,5 cm, opr. pergamin czerwony. 15 000,-
Język niemiecki. Autorem niniejszej rozprawy, poświęconej stosowanemu w Gdańsku prawu spadko-
wemu na tle funkcjonującego w Prusach Królewskich prawa magdeburskiego, saskiego i chełmińskie-
go był sekretarz miejski Kasper Schütz (1540-1594), wybitny historyk Gdańska, autor kroniki „Historia 
Rerum Prussicarum”. Swoje dzieło przeznaczył dla gdańskich instytucji sądowniczych. Nawiązaniem 
do spraw polskich jest zacytowany niedatowany wyrok wydany przez króla Zygmunta Starego, w spra-
wie odwołania się od wyroku wydanego w pewnym sporze spadkowym między mieszczanami gdań-
skimi. Zawierał on rozważania, czy zastosować używane przez sąd gdański prawo chełmińskie, czy 
też funkcjonujące w ziemiach pruskich prawo saskie. Wyrok zacytowano w oryginale łacińskim i w prze-
kładzie na język niemiecki. Oprawa pochodzi z końca XVI lub XVII w., zachowana dobrze, ślady 
skórzanych troczków, na które była zamykana. Pismo staranne, sporadycznie użyty cynober. Wielka 
rzadkość.
(Patrz tablica VIII)

 114.  Poniatowski Stanisław herbu Ciołek (1676-1762), podskarbi wielki litewski 
i pisarz ziemski litewski. Polecenie dla nie wymienionego z nazwiska dworza-
nina skarbowego litewskiego wprowadzenia Augusta Aleksandra Czartoryskie-
go, wojewody ruskiego, i jego żony Marii Zofi i z Sieniawskich w posiadanie 
starostwa zejdekańskiego w powiecie upickim. Dat. Warszawa 15 XII 1731. 
Autograf („S. C. Poniatowski”). Pieczęć odciśnięta przez papier. Bifolium, 
35,2 x 21,5 cm. 600,-
Zostawione puste pole na wpisanie imienia i nazwiska osoby, do której ma być skierowany niniejszy 
dokument. Język polski z wtrętami łacińskimi. Dotyczy Augusta Aleksandra Czartoryskiego (1697-
1782), wojewody ruskiego, późniejszego starosty generalnego ziem podolskich, twórcy potęgi rodu 
Czartoryskich oraz jego żony Marii Zofi i z Sieniawskich (1699-1771), właścicielki Sieniawy, Puław, 
Wilanowa i Brzeżan, córki Adama Mikołaja i Heleny z Lubomirskich (patrz poz. 108). Stan dobry.

111. Stanisław August. Dokument. 1765. 112. Traktat o Żydach. XV w.
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 115.  Pac Michał Jan (1730-1787), marszałek generalny litewski konfederacji barskiej, 
właściciel Dowspudy i zamku Krzyżtopór. List do Ludwiki Anny z Zyberków 
Borchowej, podkomorzyny infl anckiej. Dowspuda 10 II 1765. Pismo nadawcy 
z autografem „Michał Pac“, bifolium, 23,3 x 19,2 cm. 600,-
List odręczny M.J.Paca. Jeden z wielu listów pisanych do Borchowej, traktujący o polityce, która 
adresatkę bardzo zajmowała. Pac znany był z antyrosyjskiego nastawienia i niechęci do nowego 
króla. Ze smutkiem przyjmuje informację od Borchowej o jej zamiarze opuszczenia Warszawy na 
stałe. Skarży się na jej męża, ktory obiecał załatwić zgodę u króla na przejęcie po zmarłym ojcu Paca 
dzierżawy majątku na Żmudzi, ale zwleka z odpowiedzią. Wspomina o kłótni kanclerza (A. Zamoyski) 
z księciem wojewodą ruskim (A. Czartoryskim), ale nie jest ich pewny, czy to nie plotki. W dalszym 
ciągu prosi o nowe wieści polityczne. Typowy list magnata do osoby wpływowej, poświęcony interesom 
i pilnowaniu swej pozycji. Piecz.tuszowa „Warklany“. Stan dobry.

 – W sprawie miast spiskich – 

 116.  Wykowski Jan Kanty, rektor Collegium Nobilium w Wilnie,współwydawca Vo-
lumina Legum, pijar. List do Jana Andrzeja Borcha, podkanclerzego wielkiego 
koronnego, w sprawach naukowych. B. m. b.r. [Wilno, po r. 1767]. Bifolium, 
23,0 x 19,0 cm. 600,-
Pismo odręczne Wykowskiego z autografem. Język polski. Obszerny czterostronicowy list, głównie 
dotyczący poszukiwań archiwalnych w sprawie miast spiskich, zastawionych za pożyczkę, którą udzie-
lił Jagiełło Zygmuntowi Luksemburskiemu. Autor był wydawcą dzieła „Codex diplomaticus Regni Po-
loniae“ i poszukując materiałów zwrócił się do J.A.Borcha (1715-1780), podkanclerzego koronnego, 
od 1767 r. posiadającego z racji stanowiska dostęp do Archiwum Rzeczpospolitej. Wykowski prosi 
o odnalezienie traktatu między Władysławem Warneńczykiem a królową Elżbietą o przyznaniu 
Spisza Polsce. Wspomina zabiegi podkomorzego koronnego Kazimierza Poniatowskiego, poszuku-
jącego tego aktu w archiwach wiedeńskich. Obszernie cytuje dokumenty na temat zabiegów kancle-
rza Krzysztofa Szydłowieckiego w sprawie Spisza oraz informuje o ugodzie wrocławskiej przyznającej 
miasta Polsce wyrokiem papieskim, której oryginału też nie może odnaleźć. Brak barokowych grzecz-
ności i komplementow, list nacechowany wiedzą i konkretnością. Pieczątka tuszowa „Warklany“ ma-
jątku Borchów. Stan dobry.

 117.  [Diariusz sejmiku na Litwie] – Wypis z akt ziemskich, zawierający diariusz obra-
dującego w dniach od 3 II do 7 II 1794 sejmiku powiatu ejszyskiego. Dat. Ejszyszki 
14 II 1794. Odcisk przez papier pieczęci ziemskiej. Kart [6], 21,0 cm. 400,-
Język polski. Diariusz obrad w dniach od 3 II do 7 II 1794 sejmiku powiatu ejszyskiego, poświęco-
nych przede wszystkim wyborowi urzędników ziemskich i komisarzy Komisji Porządkowej Powiatu. 
Wniosek o uchwalenie składki pieniężnej, przeznaczonej na wzniesienie budynku dla kancelarii ziem-
skiej, odłożono na później, ze względu na niepewną sytuację polityczną Przykład funkcjonowania 
sejmików ziemskich na nowych zasadach, uchwalonych na sejmie grodzieńskim w roku 1793, za-
twierdzającym warunki II rozbioru Polski i nowy podział terytorialny kraju. Grzbiet przeszyty czerwoną 
nicią, zakończoną na ostatniej karcie dobrze zachowanym odciskiem przez papier pieczęci ziemskiej 
powiatu ejszyskiego (w środku nakryta czapką książęcą tarcza z Pogonią, herbem Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, w otoku napis: „Pieczęć ziemska powiatu ejszyskiego”). Ejszyszki – miasto litew-
skie, leżące na południe od Wilna, przy granicy z Białorusią. Ślad składania, drobne zabrudzenia, 
poza tym stan dobry.

– Insurekcja Kościuszkowska –

 118.  Kościuszko Tadeusz (1746-1817), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej 
(24 III – 12 X 1794). Zezwolenie na urlop dla generała majora ziemi chełmskiej 
Tomasza Wydżgi. Dat. „w Obozie pod Mokotowem 15 Sierpnia 1794”. Autograf 
(„T. Kościuszko”). Karta, 20,0 x 24,0 cm. 7000,-
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Z odręcznym podpisem Tadeusza Kościuszki. Język polski. Poniżej napisanego odręcznie tekstu 
– zezwolenia na urlop w celu podratowania zdrowia – odbita czarnym tuszem pieczęć: „Pieczęć 
Naczelnika Siły Zbrojney Narodowey. Wolność, Całość i Niepodległość”. Dokument wydany w trakcie 
oblężenia Warszawy w dniach 13 lipca do 6 września 1794 r. przez wojska pruskie (od północy) 
i rosyjskie (od południa). Wojska polskie były wówczas dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę, księ-
cia Józefa Poniatowskiego oraz generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Generał major ziemi chełmskiej 
Tomasz Wydżga herbu Jastrzębiec, organizator pospolitego ruszenia ziemi chełmskiej. Po klęsce 
Józefa Zajączka pod Chełmem, generał przedostał się do zaboru austriackiego, jego dalsze losy są 
nieznane. Ślady składania, poza tym stan dobry. Oprawiony w ramę 40,0 x 44,0 cm. Dokumenty 
podpisane przez Tadeusza Kościuszkę z czasów powstania stanowią rzadkość antykwaryczną. 
Patrz poz. następna. 
(Patrz tablica IX)

 119.  Kościuszko Tadeusz (1746-1817), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej 
(24 III – 12 X 1794). Paszport dla generała majora ziemi chełmskiej Tomasza 
Wydżgi. Dat. „w Obozie pod Mokotowem 15 Sierpnia 1794”. Autograf („T. Ko-
ściuszko”). Karta, 19,0 x 23,0 cm. 7000,-
Z odręcznym podpisem Tadeusza Kościuszki. Język polski. Poniżej napisanego odręcznie tekstu – 
paszportu dla Tomasza Wydżgi, udającego się do Galicji – odbita czarnym tuszem pieczęć: „Pieczęć 
Naczelnika Siły Zbrojney Narodowey. Wolność, Całość i Niepodległość”. Ślady składania, drobne 
uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry. Oprawiony w ramę 40,0 x 44,0 cm. Patrz poz. poprzednia.
(Patrz ilustracja)

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE. KRÓLESTWO POLSKIE

 120.  Poniatowski Józef (1763-1813), gen dywizji i minister wojny, późniejszy Wódz 
Naczelny Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego. Nominacja sierżanta 
11 Pułku Piechoty Jerzego Wysiekierskiego na podporucznika w tymże pułku, 
dat. Warszawa 22 V 1808. Blankiet w litografi i, ręcznie wypełniany. Autograf 
Ministra Woyny („Józef Xiążę Poniatowski”) i jego pieczęć tuszowa. Karta,
 35,5 x 24,0 cm. 1800,-

119. T. Kościuszko. Dokument z okresu Insurekcji. 
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Z odręcznym podpisem ks. Józefa Poniatowskiego, jako ministra wojny. Jerzy Wysiekierski (zm. 
1846) został mianowany ofi cerem na wniosek gen. dyw. Jana Henryka Dąbrowskiego. Dosłużył się 
w Armii Księstwa Warszawskiego stopnia kapitana i został odznaczony złotym Krzyżem Wojskowym 
(„Virtuti Militari”). W okresie Królestwa Polskiego i podczas powstania listopadowego był w admini-
stracji cywilnej (m.in. prezes Komisji Województwa Podlaskiego). Blankiet z nadrukiem imiennym 
ministra: „(...) Naczelny Dowódca Legionu pierwszego Woysk Polskich Xięstwa Warszawskiego (...)”. 
Po konserwacji. 
(Patrz ilustracja)

 121.  Józef Zajączek (1752-1826), generał dywizji, późniejszy namiestnik Królestwa 
Polskiego. Akt plenipotencji dla Mikołaja Jabłkowskiego. Kalisz 13 XI 1811. Pismo 
kancelisty, autograf J.Zajączka. K. [2], 36,0 x 23,0 cm. 600,-
Z autografem gen. J. Zajączka: „Józef z Wrzący Zajączek“. Generał oznajmia, iż mając darowane 
w Księstwie Warszawskim od cesarza Napoleona dobra Opatówek o dochodzie pięćdziesiąt tysięcy 
franków, daje obszerną plenipotencję Mikołajowi Jabłkowskiemu z Falęcic z wszelkimi prerogatywami. 
Autografy świadków: Mikołaja Gibasiewicza i Franciszka Marczyńskiego. Stan dobry.

 122.  [Medal napoleoński św. Heleny z dyplomem] – Médaille de Sainte-Hélène … cer-
tifi e, que Stobiecki Pierre (…) No 3090, dat. [Paryż 1857-1859]. Formularz, ręcznie 
wypełniany. Faksymile autografu („Duc de Plaisance”). Pieczęć kancelarii Medalu.
Karta 19,5 x 29,5 cm, oraz: Medal św. Heleny, 5,0 x 3,1 cm, brąz. 1500,-
Dyplom wydany dla Piotra Stobieckiego, byłego wachmistrza 7 Pułku Ułanów Wojsk Księstwa War-
szawskiego, kawalera Legii Honorowej (1812). Odznaczenie ustanowione przez cesarza Napoleona 
III w 1857 r. dla uhonorowania żołnierzy walczących pod sztandarami Napoleona w latach 1792-1815. 
Wydano za pierwszego kanclerza medalu gen. dyw. Anne-Charles’a Lebruna (1775-185), diuka de 
Plaisance. Z wizerunkiem odznaczenia i suchym tłokiem pieczęci kapituły z herbami II Cesarstwa. 
Medal z zawieszką, bez wstążki. Na awersie: wizerunek Napoleona I w wieńcu laurowym z napi-
sem: „Napoleon I Empereur”; rewers: „Campagnes de 1792 a 1815, à ses Compagnons de Gloire 

120. Ks. Józef Poniatowski. Nominacja. 1808. 125. Gen. J. Dwernicki. List z autografem. 1833.
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sa Dernière Pensée Ste Hélène, 5 Mai 1812”. Zwieńczenie medalu stanowi korona z orłami i jabł-
ko z krzyżem, całość okolona wieńcem wawrzynu. Dyplom z niewielkimi śladami zalania i zbrą-
zowieniami w górnej części, ślady składania i podklejenia, poza tym stan dobry. Medal w bardzo 
dobrym stanie. 
(Patrz ilustracja)

 123.  [Królestwo Kongresowe] – Zaświadczenie lekarza Dywizji Ułanów. Dat. Siedl-
ce, 31.01.1822 r. Odręcznie napisany tekst i podpis („Lekarz Dywizji Ułanów Dr 
Sisamicky” (?)), odciśnięta w laku pieczęć z Orłem i napisem: „Lekarz Dywizji 
Ułanów”. K. [2], 36,0 x 21,5 cm. 200,-
Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla 11-letniego Adolfa Wyhowskiego, syna Władysława i Kon-
stancji. W czasach Królestwa Kongresowego w Siedlcach stacjonował sztab dywizji ułanów gen. Jana 
Weyssenhoffa oraz 2 bateria Brygady Artylerii Konnej z Łowicza. Ponad tekstem pieczęć „Dziesięć 
groszy”. Ślady składania, zabrudzenia i uszkodzenia krawędzi.

 124.  [Powstanie listopadowe] – Poświadczenie służby ofi cerskiej Józefa Dunina 
Sulgostowskiego (ok. 1807-1881), podporucznika 3 Pułku Ułanów Wojsk Polskich 
i kawalera Orderu Krzyża Virtuti Militari; dat. Bieliny 19 X 1831. Autograf dowódcy 
pułku („Żółkiewicz, pułkownik”). Pieczęć pułkowa. Bifolium, 32 x 20 cm.  240,-
Z odręcznym podpisem płk Marcina Żółkiewicza, jako dowódcy 3 Pułku Ułanów. Świadectwo wysta-
wiono prawdopodobnie we wsi Bieliny koło Niska. Podane kolejne awanse w pułku oraz potwierdze-
nie odznaczenia Orderem Krzyża Virtuti Militari 4 klasy. Pieczęć lakowa częściowo zachowana. Ślady 
wielokrotnego składania i zbrązowienia, poza tym stan dobry. 

 125.  [Wielka Emigracja] – List Komitetu Narodowego Emigracji Polskiej do redakcji 
„Pielgrzyma Polskiego”. Dat. Paryż, 14.05.1833 r. Pismo odręczne na papierze fi r-
mowym, z odręcznym podpisem prezesa Komitetu generała Józefa Dwernickiego 
oraz sekretarza Jędrzeja Słowaczyńskiego. K. [2], 27,0 x 20,5 cm. 1200,-

122. Medal napoleoński św. Heleny z dyplomem. 1857-1859.
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Podpis generała Józefa Dwernickiego (1779-1857), dowódcy kawalerii w powstaniu listopadowym, 
od listopada 1831 r. na emigracji we Francji. Dwernicki był założycielem i prezesem Komitetu Naro-
dowego Emigracji Polskiej (zw. Komitetem Dwernickiego), istniejącego w latach 1832-1834, działają-
cego na rzecz uchodźców popowstaniowych. Sekretarzem Komitetu, stanowiącego kontynuację dzia-
łań Joachima Lelewela, był Jędrzej Słowaczyński (1807-1847), geograf, uczestnik powstania, 
następnie czynnie działający na emigracji. Pismo dotyczy wyroku sądu honorowego w sprawie Tade-
usza Kasińskiego (1796-?), podporucznika w powstaniu listopadowym, później w Legii Cudzoziemskiej. 
Skierowane do Eustachego Januszkiewicza (1805-1874), redaktora „Pielgrzyma Polskiego”. List na 
papierze z winietą, z przedstawieniem Orła i Pogoni na tle sztandarów, panopliów oraz mapy Polski 
i napisami: „Wolność Równość Całość Niepodległość. Boże dopomóż wiernym ojczyźnie”. Na odwro-
cie napisany odręcznie adres Januszkiewicza. Ślad składania, stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie 58)

PIŁSUDSKI. LEGIONY. II RZECZPOSPOLITA

 126.  Sikorski Władysław (1881-1943), ówczesny podpułkownik wojsk austriackich 
i szef Departamentu Wojskowego NKN. Pismo ogólne do c. i k. komendy I Legionu 
Polskiego w Krakowie w sprawie przedłożenia załączonego (niżej) podania do 
austriackiego Ministerstwa Obrony Krajowej, dat. Kraków 8 IX 1914. Druk NKN. 
Autograf szefa Departamentu Wojskowego („W. Sikorski”). Bifolium, 29 x 23 cm, 
oraz:

  Tenże. Pismo do C.K. Ministerstwa Obrony Krajowej w Wiedniu dotyczące zwolnienia
określonych żołnierzy z armii austriackiej, dat. Kraków 8 IX 1914. Druk NKN. Autograf
szefa Departamentu Wojskowego („W. Sikorski”). Bifolium, 29 x 23 cm.  600,-
Z dwoma odręcznymi podpisami Władysława Sikorskiego, jako ówczesnego szefa Departamen-
tu Wojskowego NKN. Do pisma drugiego dołączono wykazy żołnierzy, których Departament Wojsko-
wy NKN chciał wyreklamować z austriackiego wojska w celu przydzielenia ich do Legionów Polskich. 
Oba pisma z czerwonym nadrukiem: „Naczelny Komitet Narodowy – Sekcya Zachodnia Krakowska, 
Departament Wojskowy”. Ślady składania i drobne zagięcia, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 127.  Stachiewicz Wacław (1894-1973), ówczesny dowódca plutonu 1 kompanii V ba-
talionu Legionów Polskich, późniejszy generał dywizji Wojska Polskiego. Raport 
patroli wywiadowczych V. baonu z dn. 8.IX.1914. Szydłówek [obecnie część Kielc] 
8 IX 1914. Autograf („Styk”). Karta 11 x 15 cm.  200,-
Pismo odręczne ołówkiem Wacława Stachiewicza [pseudonim „Styk”], komendanta I kompanii V baonu 
Legionów Polskich. Obszerna notatka relacjonująca działanie czterech patroli wywiadowczych wysłanych 
w okolice Kielc w kierunku pozycji wojsk rosyjskich. U dołu podpis późniejszy rozszyfrowujący legionowy 
pseudonim. Dziurkowanie, ślad po złożeniu i drobne plamki, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie. 

 128.  Roja Bolesław (1876-1940), ówczesny dowódca IV baonu 2. Pułku Legionów 
Polskich, późniejszy generał dywizji Wojska Polskiego. Zieliński Zygmunt (1858-
1925), ówczesny pułkownik i dowódca 2. Pułku Legionów Polskich, późniejszy 
generał broni Wojska Polskiego. Meldunek 4 Batalionu 2 Pułku Legionów Polskich 
do Komendy Pułku w Königsfeld (Ust-Czorna), dat. Nemet Mokra (Niemiecka 
Mokra; Komsomolsk) 5 XI 1914. Formularz meldunkowy. Autografy („Roja”; 
„Zieliński”). Kart [2], 18,0 x 9,5 cm.  500,-
Pismo odręczne z adnotacjami „czytałem” oraz własnoręcznymi podpisami dowódców Bolesława 
Roi i Zygmunta Zielińskiego. Obszerny meldunek sytuacyjny z frontu w Karpatach z okresu po bitwie 
pod Mołotkowem II Brygady Legionów Polskich. Blankiety meldunkowe rubrykowane w jęz. polskim, 
wypełnione ołówkiem kopiowym oraz spięte szpilką. Stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja)
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 129.  Haller Józef (1873-1960), major i dowódca 3 Pułku Piechoty Legionowej, póź-
niejszy dowódca II Brygady Legionów Polskich i generał broni Wojska Polskiego. 
Pismo do c. i k. Komendy Legionów Polskich w Nagy Szglös [właśc. Nagyszőlős, 
obecnie Winogradiw, Ukraina], dat. Königsfeld (Királymezo, obecnie Ust Czorna) 
9 X 1914. Rękopis z autografem („Józef Haller, ppłk.”). Pieczęcie wojskowe. 
Bifolium, 32 x 21 cm.  500,-
Pismo odręczne Józefa Hallera, jako komendanta pułku. Dotyczy braków w zaopatrzeniu pułku 
w amunicję, ubiorze i wyżywieniu. Pieczęcie tuszowe „Komendy Legionu Polskiego” (z dopiskiem 
ręcznym 3. Pułku). Liczne adnotacje ołówkiem. Na uwagę zasługuje fakt, że Haller podpisał się, jako 
„podpułkownik”, którym został dopiero miesiąc później, zaś w innych meldunkach czy pismach występu-
je jako major (patrz niżej). Ślady składanie i minimalne uszczerbki na krawędziach, poza tym stan dobry. 

 130.  Haller Józef (1873-1960). Meldunek do c. i k. Komendy Legionów Polskich 
w Rafajłowej, dat. Zielona 8 XI 1914 r. Formularz meldunkowy, ręcznie wypełniony 
przez dowódcę z autografem („J.Haller”). Karta, 18 x 9 cm.  600,-
Pismo odręczne ołówkiem mjr. Józefa Hallera, jako dowódcy pułku. Raport z sytuacji na froncie 
i ruchach pozycyjnych oraz patrolowych. Pismo ołówkiem kopiowym na blankiecie rubrykowanym, 
stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 131.  Haller Józef (1873-1960). List do c. i k. Komendy Leg. Pol. w Rafajłowej w sprawie 
przydzielenia oddziału konnego do 3 pułku, dat. Rafajłowa 23 XI 1914. Autograf 
(„J. Haller, ppłk”). Pieczęcie („Komenda Legionu Polskiego (3 pułku)”). Bifolium, 
32 x 21 cm.  600,-

126. W. Sikorski. Dwa dokumenty. 1914. 128. B. Roja. Meldunek. 1914.
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Pismo odręczne ppłk. Józefa Hallera, jako dowódcy pułku. Dotyczy przydzielenia oddziału kon-
nego w charakterze oddziału wywiadowczego. U dołu dopisek ołówkiem dotyczący por. Skowrońskie-
go. Dwie różne pieczęcie 3. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Pismo wysłane po zajęciu Rafajłowej 
w X 1914 r. po bitwie pod Mołotkowem. Ślad po złożeniu, poza tym stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja)

 132.  [Naczelny Komitet Narodowy w Wiedniu] – Struszkiewicz Władysław (1843-
1919), ówczesny wiceprezes Rady Naczelnej Komisariatu NKN w Wiedniu, zie-
mianin galicyjski. Legitymacja dla współpracownika NKN Michała Lityńskiego, dat. 
Wiedeń 18 VI 1915. Maszynopis. Autografy, pieczęcie funkcyjne i NKN w Wiedniu 
(tuszowe). Bifolium, 34 x 21 cm. 250,-
Z odręcznymi podpisami Władysława hr. Michałowskiego (1865-1923), szefa Biura Prezydyalnego 
Naczelnego Komitetu Narodowego w Wiedniu, ziemianina galicyjskiego oraz Władysława Struszkie-
wicza, viceprezesa Rady Naczelnej Komisariatu NKN, w miejsce urzędującego prezesa Rady Naczel-
nej Komisariatu. Tekst oraz pieczęcie w języku polskim i niemieckim. Legitymacja wystawiona w for-
mie zaświadczenia dotyczyła Michała Lityńskiego (?–1933), dziennikarza i późniejszego autora 
pamiętnika z lat wojny. Ślady składania, przybrudzenia i minimalne przetarcia, poza tym stan dobry. 

 133.  [Legiony Polskie] – Zbiór 30 dokumentów dotyczących służby samochodowej 
w Legionach Polskich, Piotrków i inne, 1914-1916. Maszynopisy i rękopisy (w tym na
blankietach urzędowych). Autografy i pieczęcie, k. [38], różne formaty. 1200,-
Zbiór dokumentów obejmuje pisma okólne i memoriały, depesze telefoniczne, karty służbowe (w tym 
zezwolenia na podróż), pokwitowania (np. za benzynę), rachunki (m.in. za reperacje samochodu) 

130. J. Haller. Meldunek. 1914. 131. J. Haller. Pismo. Rafajłowa. 1914.
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i wykazy taboru motorowego. Kilka listów osób (również na blankietach polowych), które oddały swo-
je auto do dyspozycji Legionów lub starały się o służbę w oddziałach samochodowych Legionu (szo-
ferzy lub posiadacze własnych motocykli). Z odręcznymi podpisami m.in. płk. Władysława Sikorskiego, 
referenta samochodowego NKN; płk. Zygmunta Zielińskiego (1858-1925), późniejszego gen. broni; 
płk. Wiktora Grzesickiego (1859-1917) oraz dr Jana Włodka (1890-1981), późniejszego dyplomaty 
i profesora UJ. Język polski i niemiecki. Pieczęcie m.in.: c. i k. Komendy Legionów Polskich; Depar-
tamentu Wojskowego NKN, Referatu Samochodowego; Biura Automobilowego Dep. Wojsk. NKN; 
Oddziału Automobilowego Komendy Legionów Polskich. Do najciekawszych dokumentów należą m.in.: 
1) Regulamin dla służby samochodowej przy Departamencie Wojskowym NKN, dat. 20 VII 1915. 
Autografy („Jan Włodek”; „Władysław Sikorski”); 2) Karta służbowa. „Proszę o bezzwłoczną odpowiedź 
czy auto Overland jest osobistą własnością komendanta pułku Sosnkowskiego ....”, dat. Piotrków 9 IX 
1915. Autograf („Zygmunt Zieliński”); 3) Włodek Jan, referent samochodowy Departamentu Wojsko-
wego NKN. Wykaz automobili i motocykli Legionów Polskich wg przydziału, dat. 21 X 1915; 
4) Włodek Jan, Memoriał w sprawie płac ochotników automobilistów w Legionach Polskich, dat. Piotr-
ków 9 IV 1916. Dołączono pismo Komendy Stacyi Zbornej Polskich Legionów w Wiedniu, dat. 20 IX 
1915 w sprawie odmowy przez Ministerstwo Wojny prośby c. i k. Komendy Legionów na zakup 
dwóch aeroplanów. Różne formaty, przeważnie pojedyncze kartki i bifolia. Zagięcia, drobne przetar-
cia. Stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 134.  [Legiony Polskie] – Dom dla Uzdrowieńców Legionów Polskich w Kamieńsku 
koło Radomska. Zbiór 10 dokumentów z załącznikami, lata 1915-1917, k. [16], 
różne formaty.  800,-
Zbiór zawiera rozkazy organizacyjne oraz pisma urzędowe w sprawach indywidualnych, kierowane do 
placówki, w której przebywali chorzy legioniści. Ponadto 5 listów pisanych przez dwóch legionistów 
(m.in. Włodzimierz Gierowski z Kielc ) do rodzin. Pisma odręczne lub maszynopisy; listy legionistów 
na papierze z orzełkami legionowymi i nadrukami („Legiony Polskie”), bądź na blankiecie „list polo-
wy”. Język polski i niemiecki (dwa załączniki). Autografy wyższych ofi cerów (późniejszych generałów 
Wojska Polskiego): ppłk. Leona Berbeckiego z Komendy Legionów Polskich (1917); płk. Maria-
na Januszajtisa (1917); płk. Zygmunta Zielińskiego z późniejszej III Brygady Legionów Polskich 
(1916). Pieczęcie: „C. i k. Komenda Grupy Legionów Polskich Pułkownika Zielińskiego”; „Komendy 
Polskich Legionów”; „Dom rekonwalescentów Pol. Leg. w Kamieńsku” (różne warianty); „Lekarz puł-
kowy VI. p.p. Legionów Polskich”; „Inspekcja nad wykształceniem przy wodzu Naczelnym Wojsk 

133. Służba samochodowa. 1914-1916. 135. Pieczęcie i autografy. 1914-1917.
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Polskich” (1917). Na uwagę zasługują: 1) Pismo do Dowództwa Domu Uzdrowieńców w Kamieńsku 
z 2 niemieckimi załącznikami, opisujące poszukiwanie rekruta przebywającego w Kamieńsku (1917); 
2) Pismo płk. Zygmunta Zielińskiego w sprawie nadesłania „projektu etatu dla domu rekonwalescen-
tów w Kamieńsku” (1916); na odwrocie odręczny szkic sporządzony w Kamieńsku; 3) List lekarza 
pułkowego 6 p.p. Leg. Pol., kierujący wyszczególnionych legionistów do ambulatorium dentystycznego 
w Kamieńsku; 4) List legionisty do rodzinnego domu opisujący życie w Kamieńsku (1916). Różne 
formaty (18 x 22 – 34 x 21 cm), w tym bifolia. Ślady składania, niektóra listy z lekkimi zagnieceniami. 
Stan ogólny dobry. 

 135.  Album pieczęci legionowych i autografów dowódców 1914-1917, k. 62, 21,0 cm,
opr. pł. ze złoc. i tłocz. na grzbiecie.  1500,- 
Album zawiera 60 kart numerowanych (i 2 poza numeracją), zawierających ok. 200 odbitych lub 
wklejonych pieczęci Legionów Polskich i ok. 40 autografów (w tym m.in. Józefa Piłsudskiego, 
Ignacego Daszyńskiego, Władysława Jaworskiego, Władysława Sikorskiego, Andrzeja Gali-
cy, Leona Wasilewskiego, Michała Sokolnickiego, Mieczysława Opałka, Bolesława Roi). Na każdej 
stronie po kilka pieczęci, wśród nich pieczęcie Komendy Legionów, Naczelnego Komitetu Narodo-
wego (w tym m.in. w czerwonym wosku), oddziałów liniowych Legionów (duży zbiór I Brygady), 
zaplecza, biur werbunkowych, przedstawicielstw, szpitali polowych, itp. Część pieczęci wycięta zo-
stała z listów lub dokumentów i naklejona na karty albumu. Lekkie zabrudzenia oprawy, poza tym 
stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 136.  Kossak Wojciech (1856-1942), artysta-malarz, ofi cer w armii austriackiej. 
List do nieznanego kapitana Legionów Polskich w sprawie szwagra Zygmunta 
Unruga, dat. [Kraków] 8 II [1916]. Autograf („Wojciech Kossak, rotmistrz”), s. [2], 
18,5 x 14,0 cm.  400,-
Pismo odręczne Wojciecha Kossaka. Autor powołuje się na pismo złożone gen. Stanisławo-
wi Puchalskiemu (1867-1931), komendantowi Legionów Polskich, dotyczące zweryfi kowania stop-
nia ofi cerskiego Zygmunta Unruga (1857-1935), który mu się prawnie należał. Na piśmie nadruk 
fi rmowy: „Kraków, Pl. Kossaka 5”. Drobne zagniecenie i lekki ślad po złożeniu, poza tym stan 
bardzo dobry. 

 137.  Kossak Wojciech (1856-1942), artysta-malarz. List do gen. Stanisława Puchal-
skiego z podziękowaniem za pobyt malarza w kwaterze głównej Legionów oraz 
pomoc w sprawie szwagra Zygmunta Unruga, dat. 14 VI 1916. Autograf („Wojciech 
Kossak, rotmistrz”), s. [2], 28,5 x 22,5 cm. 500,-
Pismo odręczne Wojciecha Kossaka. Autor wyraża nadzieję, co do dalszej możliwości przyjazdu 
na kilkanaście dni do Legionów, informując przy okazji o swoich przyszłych twórczych zamierzeniach 
związanych z Legionami. Drobne zagniecenia i podklejenia, poza tym stan dobry. 

 138.  Jaworski Leopold (1865-1930), ówczesny wiceprezes Naczelnego Komitetu 
Narodowego, profesor UJ. Pismo do Komendy Legionów Polskich w sprawie 
fundowania sztandarów dla poszczególnych pułków, dat. Kraków 10 XI 1916. 
Maszynopis. Autograf („Jaworski”). Pieczęć autora pisma i odbiorcy. Bifolium, 
33,5 x 21,0 cm.  500,-
Z odręcznym podpisem Leopolda Jaworskiego i jego pieczątką, jako wiceprezesa Naczelnego 
Komitetu Narodowego. Pismo na formularzu z nadrukiem czerwonym NKN i godłem Polski. Zawie-
ra propozycję ofi arowania sztandarów wojskowych dla dziesięciu pułków Legionów Polskich z inicja-
tywy Ligi Kobiet (Pogotowia Wojennego). W tekście obszerna informacja o autorytetach artystycznych 
i naukowych z Krakowa zaangażowanych w sprawę projektowania sztandarów, a także o wyborze 
materiałów przeznaczonych do ich wykonania. Dołączono rękopis odpowiedzi na list dat. 16 XI 1916 
z adnotacją o wysyłce w dniu następnym oraz kopię maszynową (niedokończoną?) tejże odpowiedzi 
z pieczęcią Komendy Legionów Polskich. Rękopis z parafką autografu, nieczytelną. Ślady składania 
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i drobne zbrązowienia, poza tym stan dobry. Nieznany epizod niezrealizowanego projektu ujednolice-
nia sztandarów pułkowych Legionów Polskich. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 139.  Burhardt-Bukacki Stanisław (1890-1942), ówczesny major i dowódca 5 Pułku 
Legionów Polskich, późniejszy generał dywizji Wojska Polskiego. Pismo do 
Komendy Legionów Polskich w sprawie obsady personalnej dowódców poszcze-
gólnych kompanii i plutonów pułku, dat. Ostrów [Mazowiecka] 9 II 1917. Autograf 
(„Burhardt St. mjr”). Pieczęć okrągła: „Komenda 5 Pułku Piechoty Leg. Pol.”. Karta, 
22 x 22 cm. 350,-
Z odręcznym podpisem dowódcy pułku mjr. Stanisława Burhardt-Bukackiego. Pismo piórem, a au-
tograf ołówkiem. Ważny dokument z informacją o obsadzie personalnej pułku, gdzie wymieniono 
ofi cerów m.in. późniejszych wyższych dowódców Wojska Polskiego (m.in. Mieczysław Trojanowski, 
Władysław Bończa-Uzdowski, Jan Jagmin-Sadowski, Zbigniew Przyjałkowski, Stanisław Kalabiński 
i Mieczysław Rawicz-Mysłowski). U dołu pieczęć i adnotacja o przyjęciu dokumentu przez Komendę 
Legionów Polskich. Drobne zagięcie i zażółcenie, poza tym stan bardzo dobry. 

 140.  [Batalion Harcerski Wojska Polskiego] – Przepustka dla Stanisława Trusz-
kowskiego, dat. [Warszawa] 11 XII 1918. Maszynopis na blankiecie, ręcznie 
wypełniany. Autograf („T. Gutowski, ppor.”). Pieczęć jednostki wojskowej. Karta, 
10 x 14 cm.  100,-
Z odręcznym podpisem Tadeusza Gutowskiego, dowódcy kompanii. Pieczęć „Bataljonu Harcer-
skiego Wojska Polskiego” z orłem Królestwa Polskiego. Jednostka powstała z kompanii harcerskich, 
które 11 XI 1918 r. wzięły udział w zajęciu Ratusza, Dworca Głównego, Komendy Policji, patrolowały 

138. L. Jaworski. Sztandary pułkowe. 1916. 141. Raporty Rady Regencyjnej. 1917-1918.
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ulice Warszawy i trzymały stałą wartę przy Komendancie Józefi e Piłsudskim. Ślady dziurkowania przy 
lewej krawędzi, poza tym stan bardzo dobry. 

 141.  [Raporty sytuacyjne z Królestwa Polskiego i Galicji 1917-1918] – Dokumenty 
1917-1918. Zbiór 62 dokumentów politycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego wraz z dodatkami z Galicji. Maszynopisy 
i pieczęcie z epoki, s. XXIX, 316, współopr. pł.  2000,-
Pieczęć własnościowa: „Ryszard Zieliński, Kraków”. Obejmuje oryginalne „raporty sytuacyjne” Biura 
Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z okresu rządów Jana Kantego Steczkowskie-
go, Jana Kucharzewskiego i Józefa Świerzyńskiego podległych Radzie Regencyjnej Królestwa Pol-
skiego. Raporty numerowane, dzienne od 10 czerwca 1917 r. do 25 października 1918 r. Dotyczą 
sytuacji politycznej, militarnej i wojskowej w Królestwie Polskim oraz krajach sąsiednich, w tym ogar-
niętej rewolucją bolszewicką Rosji. Do zbioru dołączono „Projekt wyodrębnienia Galicji” z 1917 r. (tzw. 
galicyjska konstytucja Leona Bilińskiego); maszynopis powielony „Do Prezydyum Rady Ministrów 
w Warszawie” Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Kra-
kowskiem, dat. Lwów 28 II 1919 oraz dwie fotokopie dotyczące działalności społeczno-politycznej 
Polaków na Kijowszczyźnie z 1917 r. Raporty sytuacyjne są oryginałami z epoki opatrzonymi pie-
częciami: „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Sekcja Administracyjna / Referat Polityczny / Dział 
Informacyjny”; „Poufne”. Dokumenty opracował Ryszard Zieliński (1926-1994), historyk z Krakowa, 
działacz polityczny chrześcijańskiej demokracji i współpracownik Konfederacji Polski Niepodległej 
w okresie PRL. Zbiór pieczołowicie opracowany naukowo wraz ze spisem treści, wstępem autora 
(m.in. historia pozyskania zbioru), ramowym indeksem problemowym, wykazem skrótów oraz indeksem 
osób występującym w tekstach. Całość stanowi pierwszorzędny materiał źródłowy z okresu narodzin 
niepodległej Polski. Tytuł ogólny tłoczony na grzbiecie i licu. Drobne uszkodzenie górnego narożnika 
opr. przy licu, poza tym stan ogólny dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 142.  Dowbor-Muśnicki Józef (1867-1937), późniejszy generał broni Wojska Polskiego, 
były dowódca 1. Korpusu Polskiego w Rosji, ówczesny dowódca Sił Zbrojnych 
Polskich w byłym zaborze pruskim. Zaświadczenie dla Janiny Seydzianki, jako 
współfundatorki sztandaru II. Pułku Ułanów Wielkopolskich, dat. Poznań 21 VIII 
1919. Blankiet drukowany, ręcznie wypełniany. Autografy: Głównodowodzący 
(„Dowbor Muśnicki”) i reprezentantek „Komitetu” (cztery autografy). Pieczęć 
„Dowództwa Frontu Wielkopolskiego”. Karta 20 x 25 cm.  400,-
Z odręcznymi podpisami gen. Józefa Dowbor Muśnickiego, jako głównodowodzącego Frontu 
Wielkopolskiego oraz przewodniczącej Komitetu Dory Mikułowskiej (1880-1946), wiceprzewodniczą-
cej Janiny Seydzianki (córka działacza Narodowej Demokracji), sekretarki Alicji [właśc. Aliny] Tyszkie-
wiczówny (1900-1944) i skarbniczki Stanisławy Szenicówny. Sztandar ówczesnego 2. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich (późniejszego 16. Pułku) ufundowany przez Koło Ziemianek Wielkopolskich został 
uroczyście wręczony jednostce 18 XI 1919 r. na Placu Wolności w Poznaniu. Pieczęć okrągła Frontu 
z orłem polskim. U góry nadruk: „Biały sztandar – wzniosłe czyny!”. Stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja)

 143.  Rydz Śmigły Edward (1886-1941), polityk i wojskowy, marszałek Polski, ów-
czesny generalny inspektor Sił Zbrojnych. List w sprawie nadania Krzyża Orderu 
Virtuti Militari, dat. Wilno, 9.X.1924. Autograf („Śmigły Rydz”), k. [1], 
17,7 x 15,5 cm 400,-
List do nieznanego z nazwiska generała w sprawie nadania Krzyża Orderu Virtuti Militari. Pismo 
odręczne z autografem. Stan dobry.

 144.  Prażmowski Belina Władysław (1888-1938), pułkownik kawalerii Wojska Polskie-
go, były wojewoda lwowski. Kartka pocztowa z pozdrowieniami dla Ludwika Ange-
lusa z Krakowa, dat. Abbazia [Abacja, obecnie Chorwacja] 13 IX 1938. Autografy
(„W. Belina-Prażmowski”; „Ludwik HR”.). Kartka pocztowa, 11 x 15 cm.  150,-
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Pismo odręczne Władysława Beliny-Prażmowskiego z autografem jego przyjaciela Ludwika Hauser-
-Ruszkowskiego (1886-1960), aktora Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Wysłane na miesiąc przed 
zgonem, jaki nastąpił wskutek udaru serca w weneckim hotelu. Odbiorcą kartki był Ludwik Angelus 
(1884-1979), krakowski dentysta, teść córki nadawcy. Kartka ze znaczkiem poczty włoskiej. Stan 
bardzo dobry. 

 145.  Żuławski Wawrzyniec Jerzy (1916-1957), taternik, ratownik górski, kompozytor, autor 
pamiętników o tematyce górskiej, syn pisarza Jerzego Żuławskiego. Zespół trzech 
dokumentów żołnierza Armii Krajowej z Powstania Warszawskiego, dat. [Warszawa]
1 VIII – 20 IX 1944. Blankiety druk., ręcznie wypełniane. Autografy (pseudonimy 
dowódców). Pieczęcie jednostek, różne formaty na tekturkach. 800,-
Wawrzyniec Jerzy Żuławski w czasie Powstania Warszawskiej zajmował się m.in. produkcją barwnych 
plakatów (m.in. słynny „Każdy pocisk jeden Niemiec”) i powstańczych znaczków pocztowych. Zespół 
obejmuje: 1) Legitymacja nr 74 dla Żuławskiego … pełniącego czynności z rozkazu VI Oddziału 
Sztabu, dat. 1 VIII 1944. Autograf wz. Szefa Wydziału „Kmita” [por. Jerzy Rutkowski (1914-1989), szef 
Wojskowych Zakładów Wydawniczych i kierownik całej poligrafi i Powstania Warszawskiego]. Pieczęć 
Komendy Sił Zbrojnych w Kraju Sztab VI [Biuro Informacji Prasowej], 11,5 x 15,0 cm; 2) Przepustka 
z prawem swobodnego poruszania się w obrębie miasta Warszawy, dat. 7 VIII 1944. Autograf „Kmita” 
por. [Jerzy Rutkowski]. Pieczęć Komendy … Sztabu VI, 10,0 x 7,5 cm; 3) Zaświadczenie Komendy 
Okręgu Warszawskiego AK dat. 25 VII 1944 [druk]. Pieczęć Komendy. Autograf por. „Kmita” [Je-
rzy Rutkowski]. Na odwrocie pieczęć i autograf tegoż, dat. 24 VIII 1944 z adnotacją o posiadaniu 
przez właściciela zaświadczenia pistoletu: „Smith-Wesson”; informacja o nominacji Żuławskiego na 
ppor. z datą 20 IX 1944. Autograf ppor. „Roman” [Julian Sobolewski]. Pieczęć Baonu AK „Odwet” , 
10,5 x 7,5 cm. Ślad po złożeniu dokumentu 1 z drobnym naderwaniem, poza tym dokumenty 2 i 3 
w idealnym stanie. 
(Patrz ilustracja)

DYPLOMY I ODZNACZENIA

 146.  Kędzierski Anatol (1880-1964), ówczesny tytularny generał-porucznik Wojska 
Polskiego, późniejszy generał brygady, dowódca grupy zaczepnej wojsk rządowych 
podczas przewrotu majowego 1926 r. Wniosek na odznaczenie A. Kędzierskiego or-
derem „Virtuti Militari” w myśl Uchwały Kapituły Tymczasowej z dn. 23.I.[19]20 r., 
dat. 17 IX – [Warszawa] 22 X 1920. Blankiety rubrykowane, wypełniane maszynowo

142. J. Dowbor-Muśnicki. Dokument. 1919. 145. Powstanie Warszawskie.
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i ręcznie. Autografy: generałowie („Władysław Jung”; „Leonard Skierski”) i inni. Pie-
częć: „Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich – Adjutantura Generalna”. Bifolium, 
k. [3], 36 x 22 cm.  500,-
Z odręcznymi podpisami gen. por. Władysława Junga (1870-1940), ówczesnego dowódcy 15 Dy-
wizji Piechoty, późniejszego generała dywizji Wojska Polskiego oraz gen. por. Leonarda Skierskie-
go (1866-1940), ówczesnego dowódcy frontu, późniejszego generała dywizji Wojska Polskiego i in-
spektora armii, zamordowanego przez NKWD w Charkowie. Oprócz wniosku ogólnego „Szczegółowy 
opis czynów” oraz „Świadectwo czynów”, zawierający dokładny opis czynów gen. Kędzierskiego 
w okresie walk z bolszewikami na różnych odcinkach frontu. Pierwszy tekst z odręcznymi podpisami 
wspomnianego gen. Władysława Junga oraz szefa sztabu jego dywizji Stanisława Łapińskiego (1897-
1922); drugi z autografami płk. Rudolfa Niemiry (1886-1952), ówczesnego dowódcy 15 pułku artylerii 
polowej, późniejszego generała brygady Polskich Sił Zbrojnych oraz ofi cera tegoż pułku mjr. Stanisła-
wa Biskupskiego (1886-?). Pismo maszynowe sporządzone w warunkach polowych. Autografy ołów-
kiem i piórem. Ślad po złożeniu i zagniecenia. Wniosek stanowi istotną część dokumentacji, na pod-
stawie której generał Anatol Kędzierski otrzymał najwyższe odznaczenie za bohaterską walkę w 1920 r. 

 147.  Legitymacja Orderu Virtuti Militari ś.p. Jakuba Mogielskiego, niedat. [ok. 1922]. 
Blankiet drukowany, ręcznie wypełniany. Autograf („A. Maciesza”). Pieczęć okrągła 
(tuszowa): „Adjutantura Generalna Naczelnego Wodza”. Karta, 34 x 20,5 cm; oraz:

  Legitymacja Orderu Virtuti Militari Jakuba Mogielskiego, niedat. [1931-1933]. 
Blankiet drukowany, ręcznie wypełniany. Autograf („Sobolta, ppłk.”). Pieczęć 
okrągła (tuszowa): „Biuro Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari”. Karta, 
34 x 20,5 cm.  1500,-
Dokument pierwszy, blankiet nr 6539 z nadrukiem Orderu Krzyża Virtuti Militari, z odręcznym pod-
pisem mjr. Adolfa Macieszy (1878-1929), ówczesnego szefa Wydziału Odznaczeń przy Naczelnym 
Wodzu Józefi e Piłsudskim. Odznaczony był dawnym żołnierzem 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich. 
Dokument drugi z odręcznym podpisem ppłk. Franciszka Sobolty (1898-1963), ówczesnego szefa 
Biura Kapituły, z przekreślonym maszynowo nadrukiem „Adjutant Generalny Wodza Naczelnego”. 
Dokument wystawiono po raz drugi prostując błędnie wpisaną uprzednio informację o zgonie odzna-
czonego. Ślady składania i niewielkie zagięcia, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 148.  Legitymacja Orderu Virtuti Militari plut. Kazimierza Malkiewicza, niedat. [1926]. 
Blankiet drukowany, ręcznie wypełniany. Pieczęć okrągła (tuszowa): „Biuro 
Kapituły Orderu Woj.(ennego) Virtuti Militari”. Autograf („A. Maciesza”). Karta, 
34,0 x 20,5 cm.  800,-
Z odręcznym podpisem mjr. Adolfa Macieszy (1878-1929), szefa Wydziału w Biurze Kapituły Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. Odznaczony był żołnierzem „b. Grupy Mjra Kościałkowskiego” 1 Pułku 
Piechoty Legionowej Wojska Polskiego. Blankiet nr 5871 z nadrukiem Orderu Krzyża Virtuti Militari 
trzymanym w dziobach przez dwa stylizowane orły. Nadruk maszynowy: „Oryginał legitymacji unie-
ważniono w Dz. Pers. 11. Z dnia 25 lutego 1926 r. pkt. „awiza” i „Duplikat”. Ślady składania i drobne 
zagięcia przy krawędzi w górnej części dokumentu, poza tym stan dobry. 

 149.  [Krzyż Wołynia I klasy z dyplomem] – Dyplom nr 433 dla Antoniego Czai Krzyża 
Wołynia kl. I-ej, dat. Łuck 6 X 1932. Kapituła Krzyża Wołynia. Druk artystyczny 
wielobarwny (Lit. Art. M. Więckowski, Warszawa), ręcznie wypełniany. Autografy 
(„X. W. Gniew...”; „Lewandowski” i inne nieczytelne). Pieczęć Kapituły. Arkusz, 
49 x 40 cm. oraz:

  Krzyż Wołynia z szablami, mosiądz, częściowo emaliowany, zawieszka z orygi-
nalną wstążką, 4,5 x 4,0 cm. 3000,-
1. Dyplom organizacji kombatanckiej grupującej członków kilku lokalnych stowarzyszeń. Nadawa-
ny „w uznaniu zasług i w imię bohaterstwa czynu zbrojnego na ziemiach Wołynia w latach 1918-
1921”. W górnej części wizerunek Krzyża Wołynia na tle krajobrazu i wież zamku Lubarta w Łucku 
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z biało-czerwonymi chorągwiami; z tuszową pieczątką „Kapituła Krzyża Wołynia”. 2. Krzyż Wołynia 
– wersja bez emalii, z napisami: „Wołyń”; „1918”; „1919”; „1920”, pomiędzy którymi dwie zakrzywio-
ne skierowane ostrzami w dół szable. W centrum krzyżyk kawalerski pokryty białą emalią. Dyplom 
ze śladami złożeń i zagnieceń oraz naddarciami przy krawędziach (podklejenia), bez plam w czę-
ści barwnej. Krzyż pokryty lekko patyną, wstążka wyblakła, stan krzyża dobry. Rzadko spotykana 
wersja krzyża. 
(Patrz ilustracja)

 150.  [Prażmowski Władysław Belina] – Legitymacja członka wspierającego Towarzy-
stwa Szkół Ludowych. Kraków 1932. TSL. Druk artystyczny, ręcznie wypełniany. 
Karton, 7,5 x 10,5 cm.  200,-
Legitymacja wydana dla Władysława Beliny Prażmowskiego (1888-1938), pułkownika kawalerii Wojska 
Polskiego, organizatora i dowódcy 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, tzw. „Beliniaków”, ówczesne-
go prezydenta m. Krakowa. Stan dobry. 

 151.  [Krzyż Ochotnika Wojsk Ziem Zachodnich z dyplomem] – Dyplom No 217 
dla Jana Zalika w dowód uznania wiernej służby w szeregach ochotniczych, 
dat. Poznań 16 VI 1934. Zarząd Związku B. Ochotników Ziem Zachodnich. Druk 
artystyczny wielobarwny, ręcznie wypełniany. Autografy („Stan...”; „Noskowicz”). 
Pieczęć organizacyjna. Arkusz, 39,5 x 52,5 cm, oraz:

  Krzyż Ochotnika Wojsk Ziem Zachodnich, mosiądz, złocenia, emalia biało-czerwona,
rewers gładki, zawieszka z wstążką, 4,0 x 4,5 cm.  3000,-
Dyplom z orłem biało-czerwonym u góry wśród szarf biało-czerwonych i niebieskich z datami 1918-
1921; u dołu napis: „Bóg i Ojczyzna”, z tuszową pieczęcią Związku B. Ochotników Ziem Zachodnich 
1918-1920 [!], Poznań”. Dyplom i odznaczenie nadawano członkom miejscowej organizacji komba-
tanckiej za służbę w formacjach ochotniczych związanych z oswobodzeniem ziem zachodnich (po-
wstanie wielkopolskie 1918-1919 oraz powstania śląskie 1918-1921). Krzyż kawalerski ze złoconymi 
ramionami, na których napis na białej emalii: „Bóg”; „i Ojczyzna”; „1918”; „1919”. Pośrodku stylizowany
orzeł w koronie na czerwonej emalii. Oryginalna czerwone wstążka na metalowej zawieszce. Dyplom 

147. Legitymacja Orderu Virtuti Militari. 149. Krzyż Wołynia I klasy z dyplomem. 1932.
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ze śladami kilkakrotnego składania, lekkich zagnieceń i naddarć (podklejone na odwrocie), odznaczenie 
w bardzo dobrym stanie. 
(Patrz ilustracja)

 152. [Dyplom Związku Obrońców Rzeczypospolitej Polskiej] – Dyplom honorowy 
dla Jana Zalika „za zasługi położone dla odrodzonej ojczyzny”, dat. Warsza-
wa 11 VII 1934. Kapituła Obrońców RP. Druk artystyczny brązowo-czarny, 
ręcznie wypełniany. Autografy (nieczytelne). Pieczęć organizacyjna. Arkusz,
50,0 x 38,0 cm. 800,-
U góry w owalu sylwetki żołnierzy polskich ze sztandarem, w walce z zaborcami, których symbolizu-
ją obalone słupy graniczne i pikelhauba, po bokach owalu rózgi liktorskie. Pieczęć okrągła, tuszowa 
„Związek Obrońców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa”. Zagniecenia i przybrudzenia, z widocznym 
podklejeniem w dolnej i górnej części, poza tym stan dobry. 

 153.  [Norwid-Neugebauer Mieczysław] – Dyplom członka honorowego Koła „Trze-
ciaków” dla gen. Norwid-Neugebauera, dat. 8 XII 1935. Druk artystyczny, ręcznie 
wypełniany. Autografy Zarządu Głównego („Complak”; „Parafi ński, płk”). Arkusz, 
45,0 x 38,0 cm.  3000,-
Z odręcznymi podpisami płk. dypl. Tadeusza Parafi ńskiego (1896-1939), przewodniczącego Zarządu 
Głównego oraz kpt. Karola Complaka, sekretarza. Koło Trzeciaków grupowało byłych żołnierzy 3 
Pułku Piechoty Legionów Polskich i 3 Pułku Piechoty Legionowej Wojska Polskiego. Obdarowanym 
honorową odznaką był gen. dyw. Mieczysław Norwid-Neugebauer (1884-1954), ówczesny inspektor 
armii, były dowódca 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich i III Brygady Legionów Polskich. Ramka 
ozdobna z odznaką 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich. Drobne zagięcia, odbarwienia i przybrudze-
nia przy krawędzi szerokiej ramki, poza tym stan więcej niż dobry. 

151. Krzyż Ochotnika Wojsk Ziem Zachodnich z dyplomem. 1934.
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 154.  [Odznaka Pożyczki Odrodzenia Polski 1920] – Odznaka „Pożyczka Odrodzenia 
Polski 1920”. Mosiądz, 2,6 x 2,2 cm, oraz pismo z Ministerstwa Skarbu. Eks-
pozytura Urzędu Propagandy Pożyczki Państwowej...., dat. Kraków 10 II 1931. 
Maszynopis. Autograf dyrektora („W. Sikora”). Pieczęć ekspozytury. Karta 26,5 x 
21,5 cm.  150,-
Pismo skierowane do urzędniczki Ekspozytury Urzędu P.P.P. w Zakopanem, przesyłające w załączeniu 
Karolinie Kownackiej odznakę pamiątkową „w uznaniu wybitnych zasług ... przy propagandzie Pożyczki 
Odrodzenia Polski z r. 1920”. Podpis odręczny dyrektora i pieczęć tuszowa: „Ministerstwo Skarbu, 
Eksp. Urzędu Pożyczki Państwowej w Krakowie”. Odznaka bywa często błędnie nazywana „znaczkiem 
kwestarskim”. Ślady składania pisma i naderwania oraz lekkie zagięcie szpilki. Stan ogólny dobry. 

CHOPIN. TWÓRCY XIX-XX WIEKU

WIEK XIX

 155.  Chopin Fryderyk (1810-1849), najwybitniejszy polski kompozytor i pianista. Od-
ręczna adnotacja na papierze nutowym z autografem kompozytora: „FF Chopin”. 
B.m. (Paryż), b.r., k. [1], 20,0 x 25,0 cm.  28 000,-
Pojedyncza karta z pięcioliniami, w części dolnej napis atramentem: „Mademoiselle / Je crois que ces 
études vous seront / très utiles pour le petit concert / FF Chopin / 2 Mai” (Panno, mam nadzieję, że 
te etiudy będą przydatne podczas małego koncertu). Powyżej (inną ręką) adnotacja piórem: „Troisiè[me] 
Sonate pour progressive par Steibelt”. Na odwrocie rękopis początkowego fragmentu Sonaty, zapew-
ne kompozycji Daniela Gottlieba Steibelta (1765-1823), kompozytora niemieckiego, pianisty i peda-
goga, napisany nieustaloną ręką. Notatka na pojedynczej, zapewne wyrwanej ze sztambucha (wzdłuż 
jednej z krawędzi ślady po wszyciu) karcie. Taka forma liściku nie jest typowa dla epoki – zapewne 
Chopin nie zastał adresatki w domu i zostawił jej wiadomość w pośpiechu. Fryderyk Chopin podczas 
pobytu w Paryżu utrzymywał się z udzielania lekcji gry na fortepianie, przede wszystkim licznym 
dobrze urodzonym pannom. Początkowo sam odwiedzał uczennice w domu, z czasem, gdy zyskał 
sławę jako wielki pianista, przyjmował je u siebie w domu. Był bardzo ceniony jako pedagog, choć 
nie doczekał się ucznia, który zyskałby wielką sławę. Nieznacznie rozmazany atrament, poza tym stan 
dobry. Rzadkość!!!
(Patrz tablica IX)

 156.  Stęczyński Maciej Bogusz Zygmunt. Ilijada sławiańska – powieść historyczna 
z czasów religijnej trzydziestoletniej wojny, wystawiająca bohatyrów narodu cze-
skiego jako pobratymców przyjaciół Polaków. 1879. Rękopis, s. [1], 11, [4],12-172, 
[1], tabl. ilustr 33 (drzeworyty, litografi e, rysunek), 26 x 21 cm, opr. współczesna, 
płsk. z szyldzikami. 10 000,-
Rękopis niewydanej pracy Macieja Zygmunta Bogusza Stęczyńskiego (1814-1890), pisarza, poety, 
rysownika, krajoznawcy, twórcy wielu widoków o dużej wartości dokumentalnej. Autor, mający w swo-
im dorobku kilkadziesiąt wydanych lub pozostających w rękopisie dzieł, był jednym z najlepszych 
znawców Tatr i Podtatrza. Dzięki talentowi artystycznemu utrwalał odwiedzane miejsca na rysunkach, 
z których tylko niewielka część ukazała się w postaci grafi cznej jako litografi e, rysowane na kamieniach 
również przez Stęczyńskiego (około 500 rycin i rysunków). Dzięki dobrej znajomości literatury histo-
rycznej i dzieł literatury pięknej Stęczyński swobodnie poruszał się po różnych epokach, w swych 
wierszowanych utworach przybliżał klimat i ducha przeszłości, jako krzepiącego źródła tożsamości 
narodowej. „Ilijada sławiańska”- tytuł znany literaturze przedmiotu i badaczom, wymieniony w Nowym 
Korbucie jako rękopis (t. 9, s.167, poz. 22), jednak bez lokalizacji. Opowieść wierszem o czasach 
Jana Husa (1370-1415), reformatora religijnego, popierającego Jagiełłę w walce z zakonem krzyżac-
kim, spalonego za swe poglądy na stosie, co stało się powodem wybuchu powstania w Czechach 
i początkiem wojen husyckich. Na czele wojsk czeskich walczących z krzyżowcami sprowadzonymi 
przez Zygmunta Luksemburskiego, stanął Jan Żiżka (ok. 1360–1424), strateg taborytów, późniejszy 
bohater narodowy Czech. Na podstawie tamtych doświadczeń historycznych Stęczyński dochodzi do 
wniosku o potrzebie jedności krajów słowiańskich, widząc w tym ważną rolę dla Polski, by móc 
wspólnie dać odpór zagrożeniu płynącemu ze strony Niemiec. Ozdobna strona tytułowa ręcznie 
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kolorowana, ze złoconymi literami, całość wierszem, pismo bardzo czytelne, kaligrafi czne, zamknięte 
w ramkach, liczne przypisy, na końcu obszerne objaśnienia, nieliczne poprawki tekstu. Utwór wzbo-
gacają ryciny w większości wycięte z czasopism i książek, z autorskimi podręcznymi objaśnieniami. 
Wśród ilustracji najprawdopodobniej trzy ilustracje Stęczyńskiego, w tym jeden rysunek p.t. „Żelazna 
dziewica”. Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie szyldziki z tytulaturą oraz tłocz. i złoc. ozdobniki. Na licach 
pap. marm. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracje)

WIEK XX

 157.  Czyżewski Tytus (1880-1945), poeta, malarz, teoretyk sztuki. Rękopisy „Wiersza 
o malarstwie” oraz tekstu „Od koncepcji przyrody do przyrody samej”. B.m., b.d. 
(przed 1936 r.); pismo poety, z jego autografami, k. [2], 30,5 x 21,0 cm. 2000,-
Na zakończenie każdego z tekstów podpis autora: „Tytus Czyżewski”. Odręczne pismo piórem. Dwa 
teksty, które znalazły się w ostatnim wydanym za życia poety tomiku p.t. „Lajkonik w chmurach” 
(opublikowanym w 1936 r. przez wydawnictwo Gebethnera i Wolffa). „Wiersz o malarstwie” (tytuł 
czerwoną kredką, poniżej napisane ołówkiem motto z Renoira, s. [1]) opublikowany został po raz 
pierwszy w 1935 r. na łamach tygodnika literacko-artystycznego „Prosto z mostu” (nr 25). Tekst prozą 
(s. [2]) p.t. „Od koncepcji przyrody do przyrody samej” ukazał się po raz pierwszy w almanachu „Sa-
lon modernistów” w 1928 r. Następnie oba teksty opublikowano w tomiku „Lajkonik w chmurach”. Ich 
autor, Tytus Czyżewski zajmował się równolegle twórczością malarską i literacką. Od 1917 r. należał 
do grupy Ekspresjoniści Polscy (od 1919 r. Formistów), współredagował pismo „Formiści”. Brał udział 
w wystąpieniach polskich futurystów, był m.in. współautorem „Jednodńuwki futurystuw”. Uważany jest 
za jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. Równomierne zażółcenie papieru, 
ślad składania, drobne uszkodzenia krawędzi (bez szkody dla tekstu). 
(Patrz ilustracja)

 158.  Dąbrowska Maria (1889-1965), powieściopisarka, dramatopisarka. List do 
Jana Pierzchały z Sosnowca, dat. (Komorów) 18 III 1959. Pismo autorki 

156. Z.B. Stęczyński. Iliada sławiańska. Rękopis. 1879.
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wraz z autografem („Marja D.”) i adresowana koperta ze znaczkami, s. [1], 
20 x 15 cm.  500,-
Pismo odręczne Marii Dąbrowskiej, również na kopercie. Odbiorcą korespondencji był Jan Pierz-
chała (1921-2003), prozaik, poeta, dramaturg i tłumacz, podówczas redaktor Wydawnictwa „Śląsk” 
w Katowicach. Zawiera m.in. życzenia świąteczne, uwagi o nieporozumieniach pomiędzy pisarką a ad-
resatem oraz o prozaicznych domowych kłopotach. Stan dobry. 

 159.  Dmowski Roman (1864-1939), polityk, publicysta, poseł na Sejm, minister spraw 
zagranicznych. List do Antoniego Gmachowskiego, dat. Warszawa 20 marca 1937. 
Autograf: „R. Dmowski”. Bifolium, s. 1, 21,0 x 13,0 cm. 300,-
Pismo odręczne Romana Dmowskiego. List z podziękowaniami za życzenia świąteczne, skierowa-
ny do najaktywniejszego wydawcy częstochowskiego Antoniego Gmachowskiego (1892-1941). Gma-
chowski, nauczyciel, ceniony działacz społeczny, miłośnik książek, od 1917 r. prowadził w Częstocho-
wie księgarnię oraz wydawnictwo, które w 1938 r. opublikowało pisma zebrane Dmowskiego. Wewnątrz 
dopisek długopisem, ślad składania, poza tym stan dobry. Patrz poz. następna.
(Patrz ilustracja)

 160.  Ossendowski Ferdynand Antoni (1876-1945), pisarz, dziennikarz, podróżnik. 
List do Antoniego Gmachowskiego, dat. Warszawa 14.IX.25. Autograf: „F. Antoni 
Ossendowski”. Bifolium, s. 1, 21,0 x 12,5 cm 300,-
Pismo odręczne Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego. List skierowany do znanego wydawcy 
częstochowskiego Antoniego Gmachowskiego (patrz poz. poprzednia), z poleceniem zwrócenia uwa-
gi na „nowy romans bardzo znanego rosyjskiego literata p. N. N. Breszko – Breszkowskiego, przeko-
nanego wroga bolszewizmu i przyjaciela Polski” (Nikołaj Breszko – Breszkowski (1874-1943), popu-
larny w okresie międzywojennym autor sensacyjnych powieści o wymowie anty-bolszewickiej, 
tłumaczony także na język polski). Ślad zalania i składania, drobne zabrudzenia. 

 161.  Stryjeńska Zofi a (1894-1976), malarka, pierwsza dama polskiego Art Deco. List 
do Dymitra Pozdiejewa. Paris (Paryż) 7.XI.1954. Kart [2], 21,0 x 15,0 cm. 240,-
Pismo odręczne z podpisem artystki („Z. Stryjeńska”). List zawiera informacje o pobycie malarki 
w Paryżu (wraz z nowym adresem), porusza sprawy zapłaty za 5 plansz „Tańców polskich” oraz 
ewentualnej organizacji wystawy. Dołączono odręcznie zaadresowaną kopertę. Zofi a Stryjeńska, naj-
popularniejsza polska artystka okresu międzywojennego, po 1945 r. znalazła się na emigracji i po 

157. T. Czyżewski. Rękopis. 159. R. Dmowski. List. 1937.
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długiej tułaczce zamieszkała w Paryżu, a potem w Genewie. Ślady składania, miejscami atrament 
rozmazany, poza tym stan dobry.

------------------------------------

 162.  [Cieślewscy Zofi a i Tadeusz] – Korespondencja i fotografi e związane z Cieś-
lewskimi. 700,-
Zbiór pamiątek związanych z wybitnym grafi kiem Tadeuszem Cieślewskim synem (1895-1944), życiem 
i twórczością związanym z Warszawą, zasłużonym dla rozwoju polskiej grafi ki, miłośnikiem i propa-
gatorem techniki drzeworytu sztorcowego. Zbiór obejmuje: Fotografi e: 1. Tadeusz Cieślewski (ojciec 
i syn) na zniszczonym przez bombardowania Rynku Starego Miasta we wrześniu 1939 r. (na odwro-
cie odręczna dedykacja od Zofi i Cieślewskiej dla Marii Grońskiej) 11,5 x 8,3 cm; 2. Zofi a Cieślewska 
(ok. 1926 r.), owal 7,0 x 5,0 cm; 3. Zofi a Cieślewska (1962 r.), z książką Marii Grońskiej poświęconą 
Tadeuszowi Cieślewskiemu synowi (13,5 x 9,0 cm), poniżej wklejony nekrolog Zofi i (zm. 1963 r.). 
4. Zespół 9 fotografi i (różne formaty, ok. 14,0 x 9,0 cm), z różnych okresów życia Zofi i Cieślewskiej 
(z lat młodzieńczych oraz 4 sztuki z ok. 1962 r.); Rękopisy: 1. kartka z życzeniami imieninowymi dla 
Marii Grońskiej, podpisana przez Zofi ę Cieślewską (15.VIII.1961); 2. list Marii Grońskiej do Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (pismo maszynowe z autografem, dat. 16.VIII.1963), dotyczą-
cy zachowania spuścizny po Cieślewskich; 3. telegram zawiadamiający Marię Grońską o śmierci 
Zofi i Cieślewskiej; Wydawnictwa: 1. Plastyka. Nr 2 (10-11) luty 1936 r. z przemówieniem Tadeusza 
Cieślewskiego syna w XV rocznicę pracy pedagogicznej prof. Tichego; 2. Tadeusz Cieślewski. Pra-
ha – Warszawa 1948. K. [22], tabl. il. 9 (reprodukcje drzeworytów Cieślewskiego); z tekstem Tadeusza 
Lesznera (po polsku i czesku); 3. Tadeusz Cieślewski syn. Grafi ki małej formy. Wstęp Tadeusza 
Lesznera. Kraków 1962, egz. nr 3 (ze 100 numerowanych), s. VIII, tabl il. 12 (w tym 5 odbitych z kloc-
ka oryginalnego), dołączona druga wersja okładki; 4. Pamięci Tadeusza Cieślewskiego syna. W trzy-
dziestą rocznicę śmierci. 1974. K. [10], 25,0 cm, opr. karton. Egz. nr 4 (z 44), wydał, opracował, ry-
tował i tłoczył Jerzy Drużycki (sygn. ołówkiem). W skład archiwum wchodzą również dwa 
maszynopisy opowiadania napisanego w 1939 r. przez Tadeusza Cieślewskiego syna p.t. „Dusza 
z kirkutu” (rękopis w zbiorach Ossolineum) oraz list skierowany do Marii Grońskiej (dat. 1963 r.), 
z podziękowaniem za przekazanie spuścizny po Cieślewskim do zbiorów Ossolineum. Stan większo-
ści materiałów dobry.
(Patrz ilustracja)

 163. [Koczorowski Stanisław Piotr] – Listy, materiały archiwalne i publikacje. 3000,-
Zbiór pamiątek związanych ze Stanisławem Piotrem Koczorowskim (1888-1958), jedną z najważniej-
szych postaci środowiska polskich bibliofi lów. Od 1920 r. był bibliotekarzem, a później kustoszem 
Biblioteki Polskiej w Paryżu. Od 1931 r. Koczorowski pracował w Bibliotece Narodowej w Warszawie, 
po II wojnie światowej prowadził akcję zabezpieczania i rewindykacji jej zbiorów. W 1924 r. założył 
w Paryżu Towarzystwo Przyjaciół Książki, po powrocie do Polski był prezesem Towarzystwa Bibliofi lów 
Polskich. Koczorowski zgromadził cenny księgozbiór, niemal całkowicie zniszczony w Powstaniu War-
szawskim oraz pozostawił po sobie obszerny dorobek piśmienniczy dotyczący tematyki bibliofi lskiej. 
Oferowany zbiór zawiera 11 kart pocztowych oraz 11 pisanych odręcznie listów wraz z koperta-
mi, z lat 1946-1952, pisanych z Polski oraz Francji i Anglii do Brukseli i Warszawy, najczęściej po-
święconych sprawom bibliofi lskim. Ponadto maszynopisy programu wieczoru wspomnień poświęco-
nego Koczorowskiemu (dat. 19.XII.1968) oraz maszynopis jego „Relacji o utracie zbiorów” (k. [4], 
opis wspaniałej kolekcji bibliofi lskiej oraz poruszająca informacja o wojennych stratach: „z tego wszyst-
kiego pozostały tylko popioły”). Dołączono dwa maszynopisy listów Koczorowskiego do Biblioteki 
Królewskiej w Brukseli w sprawie organizacji wystawy polskiego ekslibrisu w 1947 r. Zbiór zawiera 
także następujące publikacje: 1. Déclaration du Comité Slave en France. 10 avril 1924. Paris 1924; 
2. S. P. Koczorowski. Zenon Przesmycki (Miriam). Warszawa 1947, z odręczną dedykacją autora; 
3. S. P. Koczorowski, Louise Labé. Étude Littéraire. Paris 1925, wydano w nakładzie 250 egz., z od-
ręczną notatką autora z 1950 r. 4. S. Demby, „Bene Merentes”. Dobrze zasłużeni z Ziemi Płockiej. 
Warszawa 1931, z odręczną dedykacją autora. 5. S. Demby, Biblioteka Narodowa w Warszawie. 
Wydanie II-gie uzupełnione. Warszawa 1930. Dołączona fotografi a Stefana Dembego (1862-1939), 
prezesa Towarzystwa Bibliofi lów Polskich, twórcy i dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie. Stan 
większości materiałów dobry i bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)
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 164.  [Langner Wiktor Zbigniew] – Listy i materiały archiwalne z lat 1963-
1982.  2400,-
Archiwum dotyczy życia i twórczości Wiktora Zbigniewa Langnera (1906-1985), grafi ka i malarza 
krakowskiego, wybitnego twórcy ekslibrisów. Langner walczył w kampanii wrześniowej, następnie 
w szeregach AK i ZWZ w Krakowie, w 1946 r. został skazany na karę śmierci za działalność w WiN 
(ułaskawiony) i więziony do 1956 r. Po 1956 r. mieszkał i tworzył w Krakowie, aktywnie uczestnicząc 
w życiu artystycznym. Archiwum zawiera około 150 listów i kartek pocztowych (w większości 
pisanych na maszynie, z odręcznymi podpisami artysty i jego żony, wraz z kopertami), z lat 1963-1982, 
skierowanych do Marii Grońskiej (1920-2015), historyka sztuki, wybitnego znawcy grafi ki, wieloletnie-
go kustosza BN. Utrzymane w serdecznym tonie listy dotyczą zarówno spraw osobistych (choroby 
artysty i jego bliskich, podróże), jak i pracy artystycznej (przygotowania do wystaw i publikacji albumu, 
udział w Biennale Grafi ki, tworzenie nowych ekslibrisów i grafi k, uwagi o wystawach i twórczości innych 
artystów). Część listów skierowanych do Biblioteki Narodowej z ofertą przygotowania ekslibrisu oraz 
sprzedaży części dorobku. Na kilku kartach biografi a Langnera, informacje o wystawach z jego udzia-
łem i bibliografi a. Zbiór zawiera także projekt testamentu małżeństwa Langnerów (spuścizna ma 
trafi ć poprzez Grońską do BN) i zawiadomienie o śmierci żony artysty Elwiry w 1994 r. Dołączono 20 
czarno-białych fotografi i grafi k Langnera. Stan większości materiałów dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 165. [Szemioth Kazimierz] – Listy, akwarele, pamiątki. Lata 1975-1984.  3000,-
Kazimierz Szemioth (1933-1985), malarz, grafi k, poeta, autor audycji radiowych i telewizyjnych. Jego 
twórczość malarska, ceniona i kolekcjonowana, była wielokrotnie prezentowana w kraju i zagranicą. 
Szemioth pisał także wiersza i teksty piosenek (m.in. nagrodzonej Bursztynowym Słowikiem „Ja-
skółki uwięzionej”). Ostatnim jego dziełem były teksty kolęd, wydane w 1985 r. na płycie „Narodziła 
się nam dobroć”, z muzyką Stanisława Hadyny i w wykonaniu Wiesława Ochmana. Zbiór obejmuje 
korespondencję z lat 1975 -1984, karty różnych formatów (śr. 30,0 x 21,0 cm), pismo odręczne, 
z autografem Kazimierza Szemiotha. Do części listów dołączone koperty z malowanymi ręcznie przez 
artystę znaczkami. Listy pięknie kaligrafowane, pisane tuszem, ze złoconymi inicjałami, zdo-

162. T. Cieślewski syn. Archiwalia. 163. S.P. Koczorowski. Archiwalia. 
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bione akwarelami: 1. list z 4.XII.1975 r. (dotyczący współpracy artysty z Biblioteką Narodową), na 
kopercie ręcznie malowany znaczek „Wozak wracający do domu”; 2. list z 7.III.1976 r. (z przepro-
sinami za niedotrzymanie terminu spotkania), ozdobiony akwarelą (widok pracowni), szkicem koni 
oraz malowanym znaczkiem na kopercie; 3. kartka z 28.IX.1980 r. z akwarelą ukazującą pracownię 
artysty oraz malowanym znaczkiem na kopercie; 4. „Sonet akrostych podwójny” (12.VI.1980), na 
kopercie znaczek; 5. list (4.VI.1981) z wiadomościami o paryskiej wystawie artysty, na kopercie zna-
czek; 6. Karta wydana przez UNICEF z akwarelą „Zima na Kielecczyźnie” (1.XI.1982), na kopercie 
znaczek; 7. Sonet akrostych na cześć Marii Grońskiej (29.IX.1982 r.), na kopercie znaczek; 8. List 
z życzeniami świątecznymi (24.XII.1982), na kopercie znaczek; 9. List z informacjami o niezreali-
zowaniu programu TV z kolędami napisanymi przez Szemiotha (29.XII.1983); 10. Sonet akrostych 
podwójny oraz list (4.X.1984) na temat planowanej książki o Chopinie, na kopercie znaczek; 11. Ży-
czenia Wielkanocne (na kopercie pieczątka lakowa „KS”). Zbiór zawiera także 1. fotografi ę malarza 
z żoną Wandą (fotografi a czarno-biała, 9,0 x 14,0 cm; na odwrocie opis „Wiosna 1985 Szaniawa”); 
2. czasopismo „Śpiewamy i tańczymy” (nr 7/1982, PWM Warszawa, s.24), z odręczną dedykacją 
Kazimierza Szemiotha dla Marii Grońskiej – numer zawiera nuty, słowa oraz opracowania dotyczą-
ce płyty „Narodziła się nam dobroć”; 3. folder dotyczący płyty „Narodziła się nam dobroć” (sylwetki 
twórców, słowa kolęd), k. [2], 30,5 x 30,5 cm; 4. kalendarz ścienny na rok 1983 (29,0 x 27,5 cm), 
z reprodukcjami akwarel artysty; na karcie tytułowej odręczna dedykacja Szemiotha dla Marii Grońskiej, 
dat. 29.IX.1982; 5. tekę zawierającą kserokopie artykułów prasowych poświęconych artyście (w tym 
nekrologów i wspomnień pośmiertnych), kart z księgi pamiątkowej wystawy w Klubie Dziennikarza, 
decyzji o odznaczeniu pośmiertnym Szemiotha Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
notatek biografi cznych, listów od i do Wandy Szemioth (ok. k.[40]). Stan większości materiałów dobry 
i bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 166.  [Autografy, fotografi e i rysunki pisarzy, poetów i malarzy polskich] – Sztam-
buch Ewy Słupnickiej (późniejszej żony Bohdana Tomaszewskiego) z lat 1936-
1946, k. [98]: autografy, fotografi e [5], akwarela i rys. ołówkiem [5], częściowo 
naklejane na karty, 22 x 19 cm, opr. karton  z epoki.  3000,-

164. W.Z. Langner. Archiwalia. 1963-1982. 165. K. Szemioth. Listy i pamiątki. 1975-1984.
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Kolekcja autografów, fotografi i i rysunków Ewy Słupnickiej (1920-2015), późniejszej żony Bohdana 
Tomaszewskiego. Właścicielka, jako młoda gimnazjalistka (późniejsza absolwentka Gimnazjum im. 
C. Plater-Zyberkówny w 1938 r.) odwiedzała babcię Bukowską w majątku Tereska k. Wrześni. Nie-
które autografy uzyskała od rodziny (np. W. Reymonta) lub wycięła z listów (np. K. Tetmajer). Znacz-
ną jednak część otrzymała od osób zaprzyjaźnionych z jej rodziną (od Janowskich i L. Solskiego). 
Zbiór obejmuje: 1) Bronisława Rychter-Janowska (1868-1953), malarka. Fotografi a z odręczną dedy-
kacją, dat. Tereska 12 VIII 1936; 2) Władysław St. Reymont (1867-1925). Kartka pocztowa do 
M. Bukowskiej w Borzykowie, dat, Warszawa 1 I 1922. Pismo odręczne laureata Nagrody Literac-
kiej Nobla; 3) Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Fotografi a z autografem laureata Nagrody Lite-
rackiej Nobla, Szwajcaria ok. 1915; 4) Ludwik Solski (1855-1954), aktor. Fotografi a z dwiema od-
ręcznymi dedykacjami, dat. Warszawa 28 VIII 1936; 5) Kazimierz Przerwa Tetmajer (1865-1940), 
poeta Młodej Polski. Autograf, dat. 30 IX 1918; 6) Stanisław Siestrzeńcewicz (1869-1927), malarz 
i rysownik z Wilna. List do nieznanego bliżej dyrektora, Wilno niedat., s. [3], rys.; 7) Stanisław Janow-
ski (1866-1942), malarz i ilustrator. Dwie fotografi e, dat. (Monachium ok. 1886); 3 XI 1936 (dedykacja); 
8) Tenże. Autoportret. Rys. z autografem, dat. 1936; 9) Tenże. Rys. z dedykacją, dat. Kraków 26 X 
1936; 10) Bronisława Rychter-Janowska. Akwarela przedstawiająca dworek polski, z dedykacją, dat. 
Kraków 20 X 1936; 11) St. Janowski Karykatury (Wincentego) Wodzinowskiego i (Teodora) Axento-
wicza. Rys. z autografem, dat. 1936; 12) Fryderyk Pautsch (1877-1950), Karykatura Kazimierza Si-
chulskiego (lub autokarykatura K. Sichulskiego (1879-1942), sygn. przez F. Pautscha ... – obaj artyści 
dla zabawy zamiennie sygnowali swoje prace; 13-14) Ryszard Bukowski (1916-1987), kompozytor. 
Dwa wiersze, dat. Katowice 10 X 1946. Większość autografów, fotografi i i rysunków wklejona do 
sztambucha (tylko jeden rysunek Janowskiego i akwarela jego żony oraz wpis z 1946 r. sporządzone 
bezpośrednio na kartach). Brak grzbietu opr., otarcia krawędzi i przybrudzenia (przykurzenia) na licach, 
blok poluzowany, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracje)

BILETY WIZYTOWE

 167.  Dobrzański Piotr Hubal (1845-1925). Bilet wizytowy. Karton 5,5 x 9,0 cm.  150,-
Ponad drukowanym tekstem: „Piotr Hubal Dobrzański dr pr. i c.k. adjunkt w Myślenicach” (ozdobionym 
herbem) napisane odręcznie piórem: „Jacek Malczewski i /tekst drukowany/ z życzeniami”. Piotr 
Hubal Dobrzański, pochodzący z rodziny o patriotycznych tradycjach, doktor praw (m.in. pracujący 
w starostwach w Krakowie, Myślenicach, Lwowie) odegrał znaczącą rolę w odkryciu talentu przyszłego

166. Sztambuch Ewy Słupnickiej. 1936-1946.
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wybitnego malarza Jacka Malczewskiego (1854-1929). To on zaprowadził młodego Malczewskiego 
do Matejki, wspierał go fi nansowo i intelektualnie, zapisał go do SSP oraz wysłał na dalszą naukę do 
Paryża i Wiednia. Przyjaźń, zapoczątkowana w 1872 r. trwała do końca życia Dobrzańskiego. Być 
może bilet skierowany do Jana Matejki (który był przyjacielem Dobrzańskiego oraz nauczycielem 
Malczewskiego). Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 168.  Godebski Cyprian (1835-1909). Bilet z napisanym odręcznie adresem. Karton 
5,5 x 9,0 cm. 200,-
Na kartoniku napisany piórem tekst: „Cyp. Godebski Rue du Lycée Molière villa 7 Passy Paris”. Cyprian 
Godebski, rzeźbiarz polski, przez większą część życia mieszkający i tworzący w Paryżu, gdzie pro-
wadził salon artystyczno-literacki. Passy to jedna z najlepszych dzielnic Paryża, zamieszkana m.in. 
przez wielu artystów. Stan dobry.

 169.  Jasieński Feliks „Manggha” (1861-1929). Bilet z napisanym odręcznie tekstem, 
datowany 18.II.1906. Karton 5,7 x 9,5 cm. 200,-
Na kartoniku napisany piórem tekst: „Bilet wolnego wstępu na cały czas trwania wystawy japońskiej 
dla Profesora Cynka Jasieński 18 lutego 1906”. Feliks „Manggha” Jasieński był jednym z najwybit-
niejszych polskich kolekcjonerów, znawcą i krytykiem sztuki, mecenasem wielu artystów. Jego gro-
madzona podczas zagranicznych podróży ogromna kolekcja malarstwa i grafi ki polskiej oraz zachod-
niej, rzemiosła artystycznego (m.in. kobierców, pasów kontuszowych, mebli), a zwłaszcza sztuki 
Dalekiego Wschodu, odegrała znaczącą rolę w rozwoju polskiej sztuki przełomu XIX i XX w. Bilet 
wstępu na odbywającą się w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie od 18 lu-
tego do 1 kwietnia 1906 r. wystawę japońskiej kolekcji Jasieńskiego. Jego odbiorcą był Florian Cynk 
(1838-1912), malarz, profesor rysunku w SSP w Krakowie, od 1886 r. dyrektor tamtejszego TPSP. 
Stan dobry.

 170.  Marchlewski Julian (1866-1925). Bilet wizytowy. Karton 4,5 x 9,7 cm. 100,-
Na jednej ze stron tekst w języku francuskim („Jules Marchlewski”), na odwrocie rosyjski („Julian 
Józefowicz Marchlewski”). Julian Marchlewski – działacz polskiego i międzynarodowego rewolucyjne-
go ruchu robotniczego i komunistycznego, redaktor prasy socjalistycznej, publicysta i wydawca (m.in. 
„Popiołów” Żeromskiego). Brzegi karty złocone. Stan dobry.

 171.  [Malarze polscy XIX w.] – Zespół 7 biletów wizytowych. Kartoniki drukowane, 
z dopiskami piórem i ołówkiem, śr. o wym. 5,0 x 9,0 cm. 350,-
Zespół zawiera wizytówki: 1. Józefa Brandta (1841-1915), wybitnego malarza, z dopiskiem ołówkiem: 
„à Monsieur Cynk” – Florian Cynk, profesor SSP w Krakowie; 2. Władysława Czachórskiego (1850-
1911), popularnego malarza, pracującego w Akademii w Monachium; 3. Aleksandra Gryglewskiego 
(1833-1879), malarza krakowskiego, współpracownika Jana Matejki (na odwrocie dopisek piórem, 
datowany 4/5 1877); 4. Juliusza Kossaka (1824-1899), pierwszego z artystycznego rodu Kossaków, 
wybitnego malarza historycznego; 5. Władysława Łuszczkiewicza (1828-1900), malarza krakowskiego 
(dopisek piórem: „Z powinszowaniem Imienin 4/5 876”); 6. Kazimierza Pochwalskiego (1855-1940), 
cenionego malarza – portrecisty, pracującego głównie w Wiedniu (na odwrocie szkic ołówkiem); 7. Fran-
ciszka Tepy (1828-1889), jednego z najpopularniejszych malarzy lwowskich. Drobne zabrudzenia, 
załamania narożników (znak, że odwiedzający nie zastał gospodarza w domu), poza tym stan dobry.

 172.  [Malarze polscy XIX/XX w.] – Zespół 6 biletów wizytowych. Kartoniki drukowane, 
z dopiskiem piórem, śr. o wym. 5,0 x 9,0 cm. 300,- 
Zespół zawiera wizytówki: 1. Aleksandra Augustynowicza (1865-1944), popularnego malarza por-
trecisty (poniżej nazwiska drukowany adres: „Lwów. Pracownia w Hotelu Europejskim”); 2. Teodora 
Axentowicza (1859-1938), malarza, grafi ka, profesora krakowskiej SSP; 3. Juliana Fałata (1853-
1929), malarza, dyrektora i reformatora Akademii w Krakowie; 4. Józefa Pankiewicza (1866-1940), 
wybitnego malarza kolorysty i grafi ka; 5. Jana Stanisławskiego (1860-1907), profesora malarstwa 
krajobrazowego w Akademii w Krakowie (dopisek piórem dat. 4/V 1899); 6. Leona Wyczółkowskie-
go (1852-1936), wybitnego malarza, zasłużonego dla rozwoju polskiej grafi ki. Ślad zalania wizytówki 
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Augustynowicza, załamania narożników (znak, że odwiedzający nie zastał gospodarza w domu), rów-
nomierne zażółcenie, poza tym stan dobry.

 173.  [Pisarze i wydawcy XIX/XX w.] – Zespół 7 biletów wizytowych. Kartoniki drukowane,
z dopiskiem ołówkiem, różne wymiary (śr. 5,0 x 9,0 cm) 300,- 
Zespół zawiera wizytówki: 1. Michała Bałuckiego (1837-1901), komediopisarza okresu pozytywizmu 
(na odwrocie notatka ołówkiem, z prośbą o przesłanie poprzez Floriana Cynka, profesora SSP w Kra-
kowie, manuskryptu komedii); 2. Władysława Bełzy (1847-1913), pisarza patriotycznego, piewcy 
polskości, autora „Katechizmu polskiego dziecka” (dopisek ołówkiem z adresem); 3. Władysława 
Gubrynowicza (1836-1914), twórcy znanego lwowskiego wydawnictwa; 4. Zygmunta Miłkowskiego, 
pseudonim Tomasz Teodor Jeż (1824-1915), pisarza, publicysty i działacza niepodległościowego; 
5. Wincentego Pola (1807-1872), poety i geografa; 6. Stanisława Tarnowskiego (1837-1917), kry-
tyka i historyka literatury, rektora UJ; 7. Maryli z Młodnickich Wacławowej Wolskiej (1873-1930), 
poetki młodopolskiej. Zabrudzenia, załamania narożników (znak, że odwiedzający nie zastał gospo-
darza w domu), poza tym stan dobry.
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ATLASY. MAPY

WIEK XVII – XVIII

ATLASY

 174. [Atlas map i widoków miast polskich] – Stridbeck Johann Junior. Curioses 
Staats und Kriegs Theatrum dermahliger Begebenheiten in denen Nordischen Rei-
chen durch Unterschiedliche Geographische, Hydrographische, Topographische, 
Chronologische, Genealogische, Historische etc. Carten, Abrisse, und Tabellen 
Erläutert und zu Bequaemen Gebrauch Ausgefertiget. Augsburg b.r. (ok. 1710). 
Johan Stridbeck Junior, 35x22 cm, tabl. ryc. 39 (miedzioryty), płsk. teka współcz. 
wykładana zamszem. 12 000,-
Johann Stridbeck Junior (1665-1714), grafi k i wydawca, zilustrował swymi sztychami teatr wojny 
północnej (1700-1721), w kilku przypadkach inspirując się dziełem S. Pufendorfa i zawartymi tam 
sztychami E. Dahlberga. W wojnie północnej, która toczyła się w dużej mierze na ziemiach polskich, 
przeciwko Szwecji brały udział Dania, Rosja, Saksonia i Polska. Początkowe znaczące sukcesy skło-
niły Karola XII do próby odebrania Polski księciu saskiemu, piastującemu również godność króla 
Rzeczpospolitej, Augustowi II. Szwedzi zajęli Warszawę i po zwycięskiej bitwie pod Kliszowem (1702 r.) 
wkroczyli do Krakowa. W 1706 r. Karol XII uderzył na Saksonię, rozbił wojska saskie i zmusił Augusta II 
do rezygnacji z tronu polskiego na rzecz Stanisława I Leszczyńskiego. Wojska szwedzkie zostały 
jednak wkrótce rozgromione przez armię rosyjską w bitwie pod Połtawą w 1709 r., a Karol XII zmu-
szony został do ucieczki do Turcji. Miedzioryty oferowanej teki ukazują w porządku chronologicznym 
teatr wojny, widoki miast polskich i mapy, m.in.: mapa Rzeczpospolitej kolorowana liniowo akwarelą 
(rzadszy wariant), oblężenie Jasnej Góry, panorama Grodna, Wilna, plan Poznania, panorama Gdań-
ska (od strony lądu) i plan miasta, plan i panorama Warszawy, mapa Podola, panorama Krakowa, 
oblężenie Torunia, mapa Pomorza, Niemiec i Danii, plan Kopenhagi, mapa Kurlandii i Livonii, pano-
rama Rygi, Rewala i Królewca. Stan rycin bardzo dobry. Po konserwacji. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica X)

 175. [Atlas Śląska] – Atlas Silesiae id est Ducatus Silesiae generaliter quatuor mappis 
nec non specialiter XVI mappis tot principia tus repraesentantibus geographice 
exhibens... Norimbergae (Norymberga) 1752. Homannianis Heredibus, k. tyt., k. 1 
(indeks), map 20 (miedzioryty, rozkł., ręcznie kolor.), imperial folio, opr. z epoki 
tektura oklejona pap. 15 000,-
Komplet. Najpiękniejszy atlas Śląska, składający się z mapy ogólnej Śląska, map Dolnego i Górnego 
Śląska, mapy diecezji śląskiej oraz 16 szczegółowych map ukazujących księstwa: grodkowskie, ole-
śnickie, opawskie, karniowskie, żagańskie, ziębickie, świdnickie, jaworskie, głogowskie, opolskie, ra-
ciborskie, wrocławskie, legnickie, brzeskie, wołowskie, cieszyńskie. Wszystkie mapy z rozbudowany-
mi kartuszami z obrazową symboliką charakteryzującą poszczególne tereny. Mapy wielkoskalowe, 
o precyzyjnym rysunku, bogate w treści, opracowane zostały przez J. W. Wielanda i M. Schubartha 
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już wcześniej, ale ich upublicznienie zostało zakazane przez Fryderyka Wielkiego w dobie wojen 
śląskich jako materiału o znaczeniu militarnym. Pierwszy raz wydane zostały razem przez spadko-
bierców Homanna w Norymberdze ok. 1752 r. Mocne wyraźne odbitki. Kolorowane ręcznie w epoce, 
na grubym papierze, z szerokimi marginesami. K. tyt. i karta indeksu z ubytkami marginesów i pod-
klejeniami. Mapy w bardzo dobrym stanie. Brak grzbietu oprawy.
(Patrz tablica X)

 176. [Astronomia] – Atlas 19 map astronomicznych. Norymberga (1 poł. XVIII w.) 
Homänischen Offi cin, tabl. [19] (miedzioryty, ręcznie kolorowane), ok. 50 x 
60 cm, opr. pperg. 15 000,-
Zbiór map i schematów astronomicznych, opracowanych przez J. G. Doppelmaiera, T. Mayera, 
G. M. Lowitza oraz J. B. Homanna, opublikowanych w ofi cynie spadkobierców Homanna, założonej 
przez Johanna Baptistę Hommana (1664-1724), słynnego niemieckiego rytownika i kartografa, które-
go działalność uważa się za początki kartografi i pomiarowej. W zbiorze znajdują się następujące mapy: 
1. Tobias Mayer. Vorstellung der in der Nacht zwischen den 8. u. 9. Aug. 1748 vorfallenden partialen 
Mond-Finsternis. – przedstawienie częściowego zaćmienia Księżyca z 1748 r. 2. J. B. Homann. 
J. G. Doppelmaier. Motus in coelo spirales – Schemat spiralnego ruchu planet niższych (Merkury, 
Wenus) wg Tychona Brahe. 3. J. B. Homann. J. G. Doppelmaier. Motus planetarum superiorum – 
Schemat spiralnego ruchu planet wyższych (Mars, Jowisz, Saturn) wg Tychona Brahe. 4. J. B. Ho-
mann. J. G. Doppelmaier. Systema Mundi Tychonicum – schemat układu planet wg Tychona Brahe 
z zaznaczeniem gwiazdozbiorów zodiaku. 5. J. G. Doppelmaier. Theoria planetarum primariorum. 
– Schematy układu i ruchu planet wg m.in. Kopernika i Keplera (z uwzględnieniem wiedzy osiemna-
stowiecznej). 6.-7. G.M. Lowiz. Geographische Vorstellung der Sonnen od. Erd-Finisternis den 25. Iu-
lii 1748. Norymberga 1747. Offi cina Homanniana – przedstawienie zaćmienia Słońca z 25 lipca 1748 r. 

176. Astronomia. Zespół 19 map. Poł. XVIII w.
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8. J. G. Doppelmaier. J. B. Homann. Sphaera Mundi. – schemat kuli ziemskiej i jej ułożenia astro-
nomicznego. 9. J. G. Doppelmaier. J. B. Homann. Basis geographiae recentioris astronomica – Mapa 
i tabela widoczności zjawisk astronomicznych 10.-11. J. G. Doppelmaier. Astronomia Comparativa. 
– schematy z porównaniem różnych teorii układu i ruchu planet. 12. J. G. Doppelmaier. Theoria 
cometarum. – schematy różnych teorii ruchu komet (m.in. Kepler, Heweliusz, Newton). 13. J. G. Dop-
pelmaier. Phaenomena in planetis primariis. – schematy zjawisk i ruchu planet. 14. J. G. Doppelma-
ier. Phaenomena. – schematy układu planet wg różnych teorii m.in. Platona, Ptolemeusza, Plutarcha. 
15. J. G. Doppelmaier. Ephemerides motuum Coelestium Geometricae. – schematy układu i ruchu 
planet w systemie heliocentrycznym. 16. J. G. Doppelmaier. Phaenomena motuum irregularium – 
schematy nieregularności obserwowalnego ruchu Merkurego i Wenus. 17. J. G. Doppelmaier. Theoria 
Lunae. – schematy teorii zjawisk związanych z Księżycem. 18. J. G. Doppelmaier. Theoria eclipsium. 
– schematy teorii zaćmień Słońca i Księżyca. 19. J. G. Doppelmaier. Theoria satellitum Jovis et 
Saturni. – schematy dotyczące księżyców Jowisza i Saturna. Drobne zabrudzenia i przebarwienia. 
Stan ogólny dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

MAPY

 177. [Polska] – „Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae, Voliniae, Podoliae, Ucraniae...”. 
C. Danckerts III. Ok. 1700 r. 2600,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 50,5 x 58,8 (pl. 51,5 x 59,5)
Alegoryczny, wielopostaciowy kartusz z regaliami i herbem Rzeczpospolitej podtrzymywanym przez 
wojownika. Mapa opracowana przez Hugo Allarda (1628-1691), znanego rytownika i wydawcę, 

177. C. Danckerts III. Mapa Polski. Ok. 1700.
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178. P. Schenk I. Mapa Polski. 1700.

181. J.B. Homann. Mapa Polski. 1707.
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przerobiona i opublikowana ponownie przez Cornelisa Danckertsa III (1664-1717) – przedstawiciela 
czwartego pokolenia słynnej amsterdamskiej fi rmy kartografów i wydawców. Mocne kolory kartusza, 
kolorowane liniowo granice administracyjne. Po konserwacji: dodane marginesy, podklejone naddarcia, 
minimalne przetarcia powierzchni mapy, poza tym stan dobry.
Lit.: K. Kozica. Imago Poloniae (ze zbiorów T. Niewodniczańskiego), t. II, poz. K10/3
(Patrz ilustracja na stronie 82)

 178. [Polska] – „Estats de Pologne” oraz nad ramką „Regni Poloniae Magni Ducatus 
Lithuaniae...”. P. Schenk I. 1700 r. 2400,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 46,0 x 57,5 (pl. 50,0 x 61,0)
Mapa Rzeczpospolitej opracowana przez Petrusa Schenka I (1661-1711) – amsterdamskiego rytow-
nika, kartografa i wydawcę, na podstawie mapy z 1694 r. Alexisa-Huberta Jaillota. W ozdobnym 
kartuszu postać szlachcica z przytroczoną do pasa karabelą. Kolorowanie płaszczyznowe z oznacze-
niem województw. Kilka podkreśleń i napisów starym piórem. Na odwrocie wzmocnienie papierem 
w miejscu złożenia. Stan ogólny dobry.
Lit.: K. Kozica. Imago Poloniae, t. II, poz. K20/2
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 179. [Polska] – „Estats de la Couronne de Pologne ou sont les Royaume de Pologne”. 
P. Moullard-Sanson. 1703 r. 2400,-
Miedzioryt kolorowany liniowo; 42,5 x 57,5 (pl. 46,0 x 61,0)
Mapa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Obojga Narodów od Bałtyku po Morze Czarne. Opracowana 
i opublikowana w 1655 r. przez Nicolasa Sansona (1600-1667), wybitnego kartografa francuskiego, 
twórcę sławnej fi rmy, później wielokrotnie wydawana przez Guillaume’a Sansona. Ostatni znany stan 
tej mapy z 1703 r. (wkrótce po śmierci Guillaume’a) wydany został przez jego siostrzeńca i spadko-
biercę Pierre’a Moullarda-Sansona. W nocie wydawniczej ślad wydrapanej na płycie daty „1679” 
i adres: „aux Galleries du Louvre” z datą „1703”. Inskrypcja: „Cloistre de st Nicolas du Louvre” cyto-
wana w „Imago”, poz. K21/6, w niniejszym egzemplarzu nie występuje. Prawdopodobnie jest to stan 
mieszczący się pomiędzy 5 a 6 stanem opisywanym w katalogu Niewodniczańskiego. Stan ogólny 
dobry. Rzadkie.
Lit.: K. Kozica. Imago Poloniae, t. II, poz.K21/6 (różniąca się inskrypcją w nocie wydawniczej)

 180. [Polska] – „Hanc Regni Poloniarum Magnique Ducatus Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Mazoviae” (z portretem króla). J. B. Homann. 1705 r. 6000,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 49,3 x 57,0 (pl. 51,5 x 60,0)
W lewym górnym rogu kartusz dedykacyjny z portretem króla Augusta II i herbem Rzeczypospolitej. 
W prawym górnym rogu mapka księstwa Saksonii, ziemi rodzimej Wettyna. Jedynie to wydanie mapy 
(stan pierwszy oraz stan drugi z pierwszej płyty różniący się szczegółami kartografi cznymi) posiada 
portret królewski. Już w wydaniu z 1707 r., po abdykacji Augusta II zmuszonego przez Szwedów do 
opuszczenia tronu, portret zastąpiony został kompozycją alegoryczną z walczącymi ze sobą rojami 
pszczół, symbolizującą walkę o tron Augusta II ze Stanisławem Leszczyńskim (patrz poz. następna). 
Wydawcą mapy był Johann Baptist Homann (1664-1724), wybitny kartograf norymberski, założyciel 
najważniejszej ofi cyny wydawniczej. On również mapę sztychował – w prawym dolnym rogu sy-
gnatura „author sculpsit”. Minimalne przebarwienia papieru. Piękny, stary kolor. Ładny egzemplarz. 
Bardzo rzadkie.
Lit.: K. Kozica. Imago Poloniae, t. II. Poz. K16/1
(Patrz tablica XI)

 181. [Polska] – „Regni Poloniae Magnique Ducatus Liuthuaniae” (z rojami pszczół 
prowadzonymi przez królowe). J. B. Homann. 1707 r. 3500,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 48,6 x 56,0 (pl. 52,2 x 60,0)
Stan trzeci z pierwszej płyty. Mapa Rzeczypospolitej wydana tak jak poprzednia, w czasie trwania 
wojny północnej (1700-1721) i walki o tron polski pomiędzy Augustem II a Stanisławem Leszczyńskim. 
Ponieważ wynik walki o panowanie w Polsce nie został przesądzony, J. B. Homann przygotował mapę, 
z której usunął portret Augusta II i zastąpił go kompozycją symboliczną z ulami i rojami pszczół, pro-
wadzonymi przez matki-królowe (późniejsze, popularne wydania posiadają kompozycję alegoryczną
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183. J. Covens, C. Mortier. Mapa Polski. Ok. 1730.

184. J. Janvier, J. Lattre. Mapa Polski. 1780.
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z walczącymi rojami, ale już bez matek). Dodatkowo usunięty został z tarczy herb Wettynów, pozo-
stawiając puste miejsce do uzupełnienia w chwili wyłonienia zwycięzcy konfl iktu. Stan bardzo dobry. 
Piękny stary kolor. Ładny egzemplarz. Rzadkie.
Lit.: K. Kozica. Imago Poloniae, t. II, poz. 16/2
(Patrz ilustracja na stronie 83)

 182. [Polska] – „Les etats de la Couronne de Pologne”. N. de Fer. 1716 r. 2400,-
Miedzioryt kolorowany liniowo; 47,5 x 59,5 (pl. 54,0 x 74,0)
Mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pod ramką tytułową herby Polski, Litwy, Prus i Kurlandii 
oraz wykaz ważniejszych miast tego regionu z podaniem współrzędnych geografi cznych (szerokość 
i długość). Mapa opracowana i wydana po raz pierwszy przez jednego z najpłodniejszych paryskich 
kartografów, Nicolasa de Fera (1647-1720), wielokrotnie wznawiana aż do 1753 r. Stan bardzo dobry.
Lit.: K. Kozica. Imago Poloniae, t. II, poz. K13/8

 183. [Polska] – „Estats de la Couronne de Pologne”. J. Covens i C. Mortier. Ok. 
1730 r. 2600,-
Miedzioryt kolorowany; 45,0 x 60,0 (pl. 52,5 x 65,0)
Nad górną ramką tytuł: „Tabula Regni Poloniae Ducatus Lithuaniae...”. Mapa Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów opracowana w 1696 r. przez P. Mortiera (1661-1711) – amsterdamskiego wydawcę, na 
podstawie mapy Sansona-Jaillota. Kolejne wydanie mapy przez następców P. Mortiera – fi rmę Johan-
nesa Covensa i Corneliusa Mortiera. Mocne, precyzyjne kolorowanie mapy odbitej na grubym papie-
rze. Stan bardzo dobry.
Lit.: K. Kozica. Imago Poloniae, t. II, poz. K63/3
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 184. [Polska] – „Les Royaumes de Pologne et Prusse”. J. Janvier i J. Lattre. 
1780 r. 4000,-
Miedzioryt częściowo kolorowany; 47,0 x 65,0 (47,5 x 65,0 w świetle passe-partout)
W rokokowym kartuszu kolorowane herby Rzeczypospolitej i Królestwa Prus. Na Morzu Bałtyckim 
legenda z informacją odnoszącą się do pierwszego rozbioru z 1772 roku. Mapę opracował w 1760 r. 
Jean Janvier, działający w latach 1746-1782 francuski geograf. Opublikowana kolejny raz jako luźny 
arkusz w 1780 r., przez Jeana Lattre’a, paryskiego rytownika i wydawcę. Mapa w passe-partout, 
oprawiona w drewnianą ramę typu biedermeier. Stan bardzo dobry.
Lit:. K. Kozica. Imago Poloniae, t. II, poz. K49/3
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 185. [Polska – teatr wojny rosyjsko – tureckiej 1787-1792] – „Théâtre de la guerre 
entre les Russes et les Autrichiens alliés et les Turcs...”. R. Bonne. Koniec 
XVIII w. 7000,-
Miedzioryt kolorowany liniowo; 68,0 x 94,5 (pl. 74,5 x 105,0)
Mapa obejmuje obszar Europy środkowo-wschodniej sięgający od Morza Bałtyckiego na północy, aż 
do wybrzeży Azji Mniejszej i basenu Morza Czarnego na południu, a do Morza Kaspijskiego na 
wschodzie. Na mapie ukazano szczegółowo ziemie Rzeczypospolitej w najszerszych jej granicach. 
Mapa opracowana przez Rigoberta Bonne (1727-1795), francuskiego matematyka i kartografa, który 
jako pierwszy zastosował nowatorską zasadę odrzucenia zbędnych dekoracji kartuszy na korzyść 
wypełnienia powierzchni jak najdoskonalszą treścią. Mapa przedstawia teren wojny toczonej w latach 
1787-1792, pomiędzy Imperium Tureckim a Rosją i jej politycznym sojusznikiem Austrią. W wyniku 
zwycięskich bitew na lądzie i morzu Rosja zachowała zajęty kilka lat wcześniej Krym, granicę swą 
opierając o Dniestr; zamykając front turecki mogła przerzucić swoje wojska przeciw Rzeczypospolitej, 
broniącej zdobyczy Konstytucji 3 Maja. Ślady składania, zabrudzenia powierzchni, w jednym miejscu 
intensywniejsze, ogólny stan dobry. Bardzo rzadkie. „Imago” nie notuje.
(Patrz ilustracja)

 186. [Polska] – „Carte générale de l’ancien Royaume de Pologne...”. C. F. Delamarche. 
1805-1807 r. 4000,- 
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185. Polska w czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1787-1792. Koniec XVIII w.

186. C.F. Delamarche. Mapa Polski. 1805-1807.
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Miedzioryt kolorowany liniowo; 91,5 x 121,0 (marginesy obcięte)
Ścienna mapa, odbita na czterech arkuszach, ukazująca obszar Polski w najszerszych granicach. 
W lewym rogu mapa zachodniej Wielkopolski (13,5 x 7,0). Mapa wydana przez Charlesa François
 Delamarche’a (1740-1817) geografa, sukcesora fi rmy Roberta de Vaugondy, działającego w Paryżu 
od końca XVIII w., a pod adresem „Rue du Jardinet nr 13 Quartier St. André des Arts” w latach 1805-
1807. Opracowana na podstawie mapy Rzeczypospolitej G. Sansona z 1676 r. w wydaniu Gillesa 
i Didiera Roberta de Vaugondy z lat 1730-1751 (patrz: Imago Poloniae, poz. K27/1). Mapa w stosun-
ku do pierwowzoru wzbogacona dodatkowymi informacjami geografi cznymi (miasta, pasma górskie, 
rzeki). Efektowny kartusz z postaciami konnych rycerzy. Podzielona na 8 sekcji, naklejona na płótno, 
obcięta (bez marginesów). Przetarcia, zabrudzenia, w trzech miejscach widoczne zbrązowienia. W „Ima-
go Poloniae” nie notowana. Bardzo rzadkie.
Lit.: Tooley’s dictionary of mapmakers. N. York. 1979 r.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 187. [Wielkie Księstwo Litewskie – tzw. Mapa Radziwiłłowska] – „Magni Du-
catus Lithua niae... D. Nicolai Christophori Radziwiłł...”. T. Makowski. 1631-
1670 r. 7000,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 75,7 x 74,0 (pl. 83,0 x 76,0)

187. T. Makowski. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1631-1670. 
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W ramce kolorowanego kartusza z objaśnieniami herb Litwy Pogoń. Na Bałtyku wizerunki żaglowców 
i róża wiatrów. Mapa Litwy Tomasza Makowskiego (1571-1630), kartografa i rytownika, powstała z ini-
cjatywy i nakładem Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zw. Sierotką (1549-1616). Autor mapy korzystał 
z ważniejszych opracowań jezuitów, jak również śląskiego kartografa Macieja Strubicza. W roku 1613 
mapę rytowaną przez G. Hessela zamieścił w atlasie W. Blaeu, sławny amsterdamski wydawca i kar-
tograf. Mapa była do końca XVII w. głównym źródłem wiedzy geografi cznej o tym obszarze Europy. 
Odbitka z 4 płyt, arkusze sklejone w epoce. Niewielkie naddarcie marginesów, ślady składania. W miej-
scu składania minimalne pęknięcie podklejone. Ogólny stan bardzo dobry.
Lit.: K. Kozica. Imago Poloniae. t. II. s. 190-191
(Patrz ilustracja)

 188. [Litwa] – „Lithuania”. V. M. Coronelli. 1690 r. 2400,-
Miedzioryt; 45,0 x 61,0 (pl. 50,0 x 67,0)
Mapa obejmuje obszar na wschód od Wisły i wybrzeży Bałtyku i na północ od Prypeci. Tytuł mapy 
wraz z dedykacją na draperii trzymanej przez putta. Województwa i ziemie ozdobione herbami (m.in. 
Mazowsza, Trok, Livonii, Wołynia, Mińska, Smoleńska, Kurlandii). Na podstawie mapy Radziwiłłowskiej 
(patrz poz. poprzednia) mapę opracował Vincenzo Coronelli (1650-1718), założyciel weneckiego to-
warzystwa geografi cznego, kartograf, sławny twórca globusów. Niemal niewidoczne ślady zalania. 
Mocna odbitka na grubym papierze. Stan dobry.
Lit.: K. Kozica. Imago Poloniae, t. II, poz. K90/5

 189. [Pomorze Gdańskie i Prusy] – „Regnum Borussiae Gloriosis auspiciis Serenissimi
et Potentissimi Prin. Friderici III...”. J. B. Homann. Ok. poł. XVIII w. 1500,- 
Miedzioryt kolorowany; 49,5 x 58,5 (pl. 52,7 x 60,5)
Mapa Wybrzeża Bałtyckiego, obejmująca tereny od Łeby na zachodzie po Połągę na wschodzie, oraz 
Prus i Pomorza (po Toruń na południu). Uwagę zwracają ukazane fortyfi kacje większych miast pruskich, 
m.in. Gdańska, Elbląga, Malborka, Lidzbarka Warmińskiego oraz po raz pierwszy zaznaczone drogi 
pocztowe. W centrum ryciny rozbudowany kartusz z tytułem na draperii podtrzymywanej przez posta-
cie alegoryczne (m.in. Atenę i Famę), z herbem Prus w medalionie oraz mapą z zaznaczonymi po-
siadłościami Hohenzollernów. Mapa wydana po raz pierwszy w Norymberdze w 1701 r. z okazji ko-
ronacji Fryderyka I Hohenzollerna na pierwszego króla Prus (jako Fryderyka III) przez Jana Baptystę 
Homanna (1664-1724), jednego z najwybitniejszych kartografów niemieckich. W wydaniu tym w me-
dalionie zamiast herbu umieszczono portret władcy. Ślad składania pośrodku, drobne zabrudzenia, 
poza tym stan dobry.

 190. [Śląsk] – „Silesiae Ducatus Nova Descriptio”. P. Kaerius. 1621 r. 2200,-
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 kar-
tograf. 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 ogólny dobry.
Lit.: Imago Silesiae z kolekcji T. Niewodniczańskiego, opr. Mariusz Dworsatschek. Wrocław 2002. 
poz. 20.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 191. [Krym] – „Taurica Chersonesus Hodie Przecopsca et Gazara dicitur”. J. Jansso-
nius. 1644 r. 1500,-
Miedzioryt kolorowany; 38,0 x 49,5 (pl. 49,5 x 59,5)
Mapa Półwyspu Krymskiego wraz z terenami na północ sięgającymi po Moskwę, Homel i Rzeczycę 
na zachodzie, na południu Morze Czarne, na wschodzie po tereny zachodniego Kaukazu. W pra-
wym górnym narożniku dekoracyjny kartusz tytułowy, w lewym dolnym skala (ozdobiona postaciami 
putt). Na odwrocie tekst w języku francuskim poświęcony tym terenom. Mapa wydana w 1644 r. 
w Amsterdamie przez Jana Janssoniusa (1588-1664), wydawcę i kartografa (wydanie I 1640 r.). 
Przedarcie w miejscu składania w części dolnej (podklejone), drobne zabrudzenia, poza tym 
stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)
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190. P. Kaerius. Mapa Śląska. 1621.

191. J. Janssonius. Mapa Krymu. 1644.



91ATLASY. MAPY

 192. [Dunaj] – „Danubius Fluvius Europae Maximus...”. W. Blaeu. 1638-1670 r. 2800,-
Miedzioryt kolorowany; 41,0 x 96,0 (pl. 49,5 x 99,0)
Opracowana w 1638 r. przez Willema Blaeu’a mapa Dunaju od źródeł aż do ujścia do Morza Czar-
nego. Ze względu na wielkość odbita z dwóch płyt. Starannie i efektownie kolorowany kartusz skalo-
wy ze sceną alegoryczną z bogami rzek oraz kartusz tytułowy z postaciami: cesarza i alegorią chrze-
ścijańskiej Europy i stojącym naprzeciw nich sułtanem tureckim z obnażoną szablą oraz postacią 
kobiety (Azją) depczącą krzyż. Scena zapowiadała długą i krwawą wojnę pomiędzy chrześcijaństwem 
a islamem o panowanie nad tą częścią Europy. Naddarcia marginesu podklejone, niewielkie przybru-
dzenia, poza tym stan dobry. Piękne kolorowanie.
Lit.: Peter van der Krogt. Koeman, Atlantes Neerlandici, t. II.
(Patrz ilustracja)

 193. [San Domingo] – „Isles de Saint Dominique on Hispaniola et de la Martinique”. 
Gilles Robert de Vaugondy. 1757 r. 800,-
Miedzioryt kolorowany; 48,0 x 51,5 (pl. 55,0 x 59,0)
Mapa Haiti (San Domingo) i Martyniki (mapka w górnym rogu 16,0 x 19,0) opracowana przez karto-
grafów Gillesa Roberta de Vaugondy (1688-1766) i Didiera Roberta de Vaugondy (1723-1786). Za-
mieszczona w atlasie „Atlas Universel” opublikowanym w Paryżu pod auspicjami króla Stanisława 
Leszczyńskiego, wówczas księcia Lotaryngii i Baru. W 1802 r. na San Domingo dotarli wysłani przez 
Napoleona żołnierze polscy w celu stłumienia powstania czarnych niewolników walczących o niepod-
ległość należącej do Francji wyspy. Ekspedycja francuska zakończyła się klęską. Spośród ok. 5000 
Polaków przybyłych na wyspy, 4000 zginęło lub zmarło na febrę, część wzięta została do angielskiej 
niewoli, nieliczni osiedlili się na wyspie. Ich potomkowie żyją do dziś. Równomierne zażółcenie całej 
powierzchni mapy, drobne plamki na marginesach.

 194. [Europa] – „Europae”. A. Ortelius. 1587-1598 r. 6000,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 34,6 x 46,4 (pl. 40,0 x 53,0)
Mapa obejmuje terytorium Europy z Islandią, basen Morza Śródziemnego z północną Afryką i Azję 
Mniejszą oraz część zachodnią kontynentu azjatyckiego. Mapa Europy opracowana przez Abrahama 
Orteliusa (1527-1598), wybitnego fl amandzkiego geografa i kartografa, zamieszczana była w atlasie 
„Theatrum orbis terrarum” wydawanym przez Orteliusa wielokrotnie w latach 1570-1612 r., będącym 
przełomowym osiągnięciem światowej kartografi i. Prezentowany egzemplarz (stan drugi) pochodzi 
z atlasu opublikowanego w 1587 r. lub też w 1598 r. (o czym świadczy tekst francuski na odwrocie 

192. W. Blaeu. Mapa Dunaju. 1638-1670.
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i cyfra „2”). Zachowany piękny, oryginalny kolor. Zażółcenia równomierne papieru, poza tym stan 
dobry.
Lit.: Marcel P. R. van den Broecke. Ortelius Atlas Maps. Westrenen 1996
(Patrz tablica XI)

 195. [Astronomia – gwiazdozbiór Kasjopei] – „Cassiopeia”. Jan Heweliusz. 
1690 r. 1800,-
Miedzioryt; 38,5 x 30,5 (39,0 x 31,5 w świetle oprawy)
Plansza z „Firmamentum Sobiescianum”, ostatniego dzieła wielkiego polskiego astronoma Jana He-
weliusza (1611-1687). Gdańszczanin, rajca i burmistrz Głównego Miasta, przez wiele lat prowadził 
obserwacje nieba w założonym na dachu swej kamienicy przy Korzennej obserwatorium. Już po 
śmierci uczonego wydano dedykowany królowi Janowi III Sobieskiemu katalog gwiazd „Prodromus 
Astronomiae”, do którego dołączono atlas zawierający mapy z przedstawieniem konstelacji, wyryso-
wane przez samego Heweliusza. Formę artystyczną mapom nadał gdański malarz Andrzej Stech 
(1635-1697), który w zbiory gwiazd wpisał postaci ludzkie, zwierzęta i znaki zodiaku. Rytował Charles 
de la Haye (1641-po 1712), artysta francuski, pracujący w Gdańsku i Warszawie, na zlecenie króla 
Jana III Sobieskiego. Stan dobry, oprawiony w ramę 55,5 x 48,0 cm. Rzadkie. 
(Patrz ilustracja)

WIEK XIX – XX

 196. [Polska] – Piadyszew Wasilij. Mappa generalna Królestwa Polskiego z ozna-
czeniem pocztowych i niepocztowych dróg, stacyi i odległości wiorst pomiędzy 
onemi. Sankt Peterburg 1829 [Wojenno-Topografi czeskoje Diepo]. Mapa 72 x 
71 cm (miedzioryt; ręcznie kolorowany liniowo), arkusz 78 x 83 cm. 600,-
Skala ok. 1:928.000. Mapa administracyjno-drogowa Królestwa Polskiego autorstwa Wasilija Pietro-
wicza Piadyszewa (1758-1835), kartografa i płk. Korpusu Wojskowych Topografów. Obejmuje osiem 
województw ówczesnego Królestwa Polskiego z podziałem na obwody. Zawiera objaśnienia granic 
z zachodnimi guberniami Rosji i państwami ościennymi. Zaznaczono odległości pomiędzy miastami, 
zamki, klasztory itp. Tytuł i legenda równolegle w jęz. ros. i pol. Nad górną ramką po prawej: „No 1.j.”. 
Odmienna wersja mapy opublikowanej w dziele „Geografi czeskij atłas Rossijskoj Imperii, Carstwa 
Polskago i Wielikago Kniażestwa Finlandskago” (St. Petersburg 1820-1829). Różni się od poprzedniej 

195. J. Heweliusz. Mapa nieba. 1690. 199. Mapa pocztowa Królestwa Polskiego. 1908.



93ATLASY. MAPY

wielkością, skalą i podaniem odległości w wiorstach. Ślady składania. Reperowana z uzupełnieniem 
kilku ubytków, odbarwienia, i zbrązowienia pap. Po konserwacji. Rzadkie. 

 197. [Polska] – Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen, und das Königreiche 
Polen. Bearbeitet von C.(arl) Gräf. Terrain von A. Muller. Situation v. Dellinger. 
Schrift u. Terrain v. Haubold sen. Weimar [1866]. Geographisches Institut. Mapa 
54,5 x 62,0 cm (litografi a ręcznie kolorowana liniowo), arkusz 58 x 70 cm. 500,-
Skala 1:1.200.000. Mapa Królestwa Polskiego oraz Prus Wschodnich i Zachodnich z prowincją Poznań. 
Pochodzi z 42 edycji dzieła „Hand – Atlas der Erde und des Himmels” publikowanego cyklicznie 
w latach 1856-1867. Wprawdzie atlas ukończono w 1861 r., jednak część map Europy centralnej 
została w latach późniejszych (1862-1869) poddana poprawkom i reedycji. W lewym dolnym rogu 
kolorowe objaśnienia podziału ziem polskich w Królestwie Kongresowym (jeszcze z podziałem na 5 
guberni sprzed 1867 r.), w Prusach Wschodnich i Zachodnich oraz w prowincji Poznań. Zawiera 
również uwagi, co do niemieckiej wymowy polskiego nazewnictwa geografi cznego. Ślad po złożeniu, 
zbrązowienia i minimalne ślady zalania na obrzeżach w części dolnej, u góry drobne nadarcia, poza 
tym stan dobry. 

 198. [Polska] – Mappa gubernii Królestwa Polskiego. Z oznaczeniem odległości na dro-
gach żelaznych, bitych i zwyczajnych. Ułożona i litografowana przez Marcellego 
Gotz. Warszawa 1900. Nakł. Gebethner i Wolff; Warszawskie Tow. Akc. Artystyczno-
-Wydawnicze. Mapa (kolorowa litografi a) 69 x 55 cm, arkusz 79 x 60 cm, po złożeniu
21 x 13 cm, opr. ppł., oryg. okł. brosz. zachowane (naklejone). 180,-
Skala ok. 1:1.008.000. Mapa administracyjno-komunikacyjna Królestwa Polskiego. Tytuł w lewym gór-
nym rogu. Podklejona płótnem w 20 sekcjach. Niewielkie przybrudzenia, poza tym mapa w dobrym 
stanie. 

 199. [Polska] – Mapa pocztowa gubernii Królestwa Polskiego. Wraz z skorowidzem 
i wykazaniem wszelkich dróg oraz odległości od nich. Warszawa 1908. Nakł. 
i własność F. Kasprzykiewicza. Mapa (kolorowa litografi a) 63 x 52 cm, arkusz 
73 x 60 cm, po złożeniu 20 x 31 cm, opr. ppł. współcz. 180,-
Skala ok. 1:1.008.000. Mapa komunikacyjna Królestwa Polskiego z oznaczeniem odległości na drogach 
oraz granicami 10 guberni, w ozdobnej ramce, z dodatkiem 16 stronicowego skorowidza. Tytuł mapy 
i objaśnienia w lewym górnym rogu. Nazwy w Prusach (poza Wielkopolską) w jęz. niem. i pol. W opi-
sie m.in. podział dróg Królestwa Polskiego, z uwzględnieniem komór celnych i dróg żelaznych. Drob-
ne przetarcia na złożeniach (podklejone) i zbrązowienia. Poza tym stan więcej niż dobry. 
(Patrz ilustracja)

 200. [Polska] – Mapa Królestwa Polskiego: z oznaczeniem dróg żelaznych, bitych, 
i zwyczajnych. Przez P. A. Baracza. Warszawa 1915. Nakład Gebethnera i Wolffa; 
Tow. Akc. S. Orgelbranda S.ów, 1915. Mapa (kolorowa litografi a) 73 x 56 cm, 
arkusz 76 x 59 cm, po złożeniu 20 x 13 cm, opr. ppł. 220,-
Skala: 1:840.000. Mapa administracyjna i komunikacyjna Królestwa Polskiego wg stanu na rok 1914 
(przed wcieleniem Chełmszczyzny do Rosji). W lewym dolnym narożniku zezwolenie cenzury rosyjskiej. 
Naklejona na płótno, w 20 sekcjach. Notatki, ślady zalania i zbrązowienia, poza tym stan dobry. 

 
 201. [Polska] – Bazewicz Józef Michał. Polska w trzech zaborach w granicach przed-

rozbiorowych w 1770 r. oraz w innych najważniejszych okresach historycznych. 
Opracował i wydał ... Wyd. 2. Warszawa [1922]. Lit. Tow. B.A. Bukaty. Mapa 
139,5 x 197,0 cm (litografi a kolorowa). 3000,-
Skala 1: 1.000.000. Druga edycja, w większej skali. Mapa przedstawiająca terytorium państwa 
polskiego w rozwoju historycznym począwszy od pierwszych Piastów po odzyskanie niepodległości 
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201. J.M. Bazewicz. Mapa Polski. (139 x 197 cm)

203. Mapa Galicji i Bukowiny. 1879. (9 arkuszy)
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w1918 r. z wielobarwnym oznaczeniem poszczególnych ziem należących do Polski w jej kolejnych okre-
sach dziejowych. Dodatkowo dołączone mapy poboczne: Polska w czasie trzech rozbiorów, Księstwo 
Warszawskie, Królestwo Kongresowe i Infl anty polskie z lat 1562-1660. Tytuły i objaśnienia w lewym 
górnym rogu dodatkowo w 10 językach. W kartuszu tytułowym na tle sztandarów herby Polski i Litwy, 
przedzielone panopliami zwieńczonymi koroną królewską. Na legendzie przyklejony krawędzią tekst 
autorski: „Uzasadnienie konieczności Polski silnej od morza do morza zabezpieczającej pokój ogól-
no-europejski”, o objętości 8 stronicowej, w jęz.: pol., ang., franc. włos. Obramowanie mapy tworzą 
herby 54 historycznych ziem i województw Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz herby państwowe 
i bandery fl oty polskiej (6). Drobne postrzępienia przy krawędzi, ślady składania i podklejenia na od-
wrocie. Monumentalna i efektowna mapa ścienna Polski. Rzadkie w tak dobrym stanie zachowania.
(Patrz ilustracja)

 202. [Polska] – Polska i kraje sąsiednie. Z oznaczeniem granic ostatecznych. Z wy-
kazem miejscowości o nazwach urzędowo zmienionych. Z podaniem wszystkich 
rzek, linji kolejowych, dróg bitych i bocznych. Rys. L. Dworzak. Wyd. nowe. War-
szawa b.r. [1922]. Wytwórnia Kartografi czna Fr. Karpowicza. Mapa 76 x 60 cm, 
na ark. 80 x 62 cm (barwna), po złożeniu 27 x 21 cm. 140,-
Skala 1:2.100.000. Mapa administracyjno-komunikacyjna Polski. Podklejona płótnem, w 9 sekcjach. 
Na dolnym marginesie wykaz innych map wydawnictwa Fr. Karpowicza. Drobne zagniecenia, poza 
tym stan dobry. 

 203. [Galicja i Bukowina] – Mapa statystyczna Galicji i Bukowiny obejmująca stosunki 
ogólne polityczno-administracyjne, komunikacyjne, rolnicze a poszczególnie 
przemysł krajowy. Oprac. Maksymilian Bodyński i Jarosław Michałowski. 
Wien [Wiedeń 1879]. Kartogr. Anstalt des Ing. Michałowski. Mapa na 9 ark. [z 10] 
(kolorowa), każda 48,0 x 50,5 cm, arkusz 51,0 x 54,5 cm. 900,-
Skala 1:288. 000. Tytuł i objaśnienia w jęz. pol. i niem. (sama mapa po pol.). Mapa gospodarczo-staty-
styczna Galicji i Bukowiny, obejmująca poszczególne powiaty. Zawiera statystykę ogólną i polityczno-ad-
ministracyjną; komunikację; glebę i uprawy; przemysł; przegląd statystyczny powiatów oraz sumaryczny 
Galicji i Bukowiny. Objaśnienia i sprostowania na arkuszach V, VI i IX. Brak arkusza nr IV. Wyd. dzieła 
przy współudziale Izby Handlowej i Przemysłowej Lwowskiej, Wysokiego Wydziału Krajowego Królestwa 
Galicji i Rady Gminnej Miasta Lwowa. Drobne zagięcia przy krawędziach, głównie dolnych arkuszy, 
arkusz X w kilku miejscach podklejony i reperowany przy krawędzi, poza tym stan ogólny dobry. 
(Patrz ilustracja)

 204. [Gdańsk] – Pharus. Plan Danzig. Berlin, b.r. [1925]. Lith. Druck, Verlag und 
Eigentum des Pharus Verlages. Urheber Cornelius Löwe. Druk barwny; 38,0 x 
52,5 cm. 400,-
Skala 1:8000. Plan Gdańska i Wrzeszcza (w prawym dolnym narożniku), z zaznaczonymi ważniej-
szymi budynkami. Na odwrocie reklamy fi rm gdańskich. Dołączono brosz. (s. 12), ze spisem ulic, 
zabytków, konsulatów (w języku niemieckim), wraz z licznymi reklamami. Mapa opracowana przez 
współzałożyciela słynnego berlińskiego wydawnictwa „Pharus”, Corneliusz Löwe. Wydawnictwo to, 
powstałe w 1902 r. i istniejące do dziś, wyspecjalizowało się w opracowywaniu map miejskich. Mapa 
zdublowana na płótnie, broszura po konserwacji.

 205. [Gdańsk] – Plan wolnego miasta Gdańska. B.m. [Warszawa, Gdańsk], b.r. 
[1925]. Polskie Tow. Księgarni Kolejowych „Ruch” Sp. Akc. Druk barwny; 38,0 x 
52,0 cm. 400,-
Skala 1:8000. Plan Wolnego Miasta Gdańska, z zaznaczonymi ważniejszymi budynkami (m.in. Kościół 
NMP, ratusz staromiejski). W prawym dolnym rogu plan Wrzeszcza (Langfuhr). Na odwrocie reklamy 
fi rm gdańskich. Dołączono spis ulic i placów Gdańska i Wrzeszcza (brosz., s. 8, 19,5 cm, opr. wtórna 
karton). Mapa naklejona na płótnie, ze śladami składania.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)
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 206. [Gdańsk – Gdynia] – Neufahrwasser and Danzig, Baltic Sea, Free City State; 
Gdynia. Baltic Sea, Poland. London 1944. Plan 66 x 99 cm, arkusz 70 x 
103 cm. 900,-
Skala 1:10.000. Plany portów w Gdańsku i Gdyni oraz akwenów morskich z zaznaczeniem głęboko-
ści i torów wodnych. Obejmuje również okolice portów z siatką ulic i częściowo miejską infrastrukturą. 
Wydanie wojenne angielskiej admiralicji oparte na edycjach podstawowych z 1933 r. (Gdańsk) i 1936 r. 
(Gdynia), uwzględniające poprawki z lat 1939 i 1940-1944. Zawiera ręczne uzupełnienia nanoszone 
systematycznie na niniejszy egz. w latach 1946-1955. Język angielski, polski i niemiecki. Adnotacje 
użytkowników (np. „skasowano” w jęz. ang.). Zaplamienia, miejscami zbrązowienia i przybrudzenia 
oraz drobne ślady atramentu w kilku miejscach, poza tym stan dobry.

 207. [Europa] – Post-, Reise- und Eisenbahn-Karte von Deutschland, der Schweiz, 
den Niederlanden und Belgien, nebst Theilen der angrenzenden Länder bis 
Copenhagen, Ferrara, Paris, Warschau, Lyon, Turin, Venedig, Boulogne, Dover, 
Yarmuth, Pesth, Debrecin, Grodno... Opr. von F. Handtke. Glogau [Głogów] 
1852. C. Flemming. Mapa (litografi a kolorowana liniowo), arkusz 86 x 104 cm, 
po złożeniu 16 x 18 cm, opr. pł. tłocz. z epoki, pierwotna okł. brosz. zachowana 
(naklejona). 300,-
Na przednim licu tłocz złotem: „v. Kottwitz auf Strega” [Strzegów]. Skala ok. 1:1.500.000. Mapa ko-
munikacyjna Niemiec i sąsiednich  krajów europejskich. W prawym dolnym rogu legenda m.in. z ob-
jaśnieniami kolorów poszczególnych państw oraz rodzajów dróg, w tym kolejowych i promów morskich. 
Podklejona płótnem w 36 sekcjach. Na przedniej okładzinie tłocz. ozdobna ramka ze złoconym tyt.: 
„Reisekarte von Deutschland”. Niewielkie przetarcia w miejscu złożeń, zbrązowienia na odwrocie, 
widoczne w kilku sekcjach również na przodzie mapy, grzbiet reperowany, poza tym stan dobry.

205. Plan Wolnego Miasta Gdańska. 1925.
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– Pomnikowe dzieło Hondiusa –

 208. [Wieliczka] – „Miasto Wieliczka”; „Wizerunk Żupy Wielickey Pierwszey”; „Wize-
runk Żupy Wielickey Wtórey”; „Wizerunk Żupy Wielickey Trzeci”. 4 ryciny. Ryt. 
W. Hondius. 1645 r.  28 000,-
Cztery miedzioryty; śr. o wym. 37,5 x 48,0 (w świetle oprawy)
Kompletny zespół złożony z trzech planów i widoków kopalni oraz planu miasta Wieliczki. 
Ryciny powstały w 1645 r. według pomiarów szwedzkiego geometry Marcina Germana, sprowadzo-
nego do Polski w 1620 r. przez żupnika wielickiego Adama Górskiego. Bardzo szczegółowe jak na 
owe czasy prace pomiarowe ukończono w 1638 r. Na ich podstawie Adam Kazanowski, marszałek 
nadworny i przyjaciel króla Władysława IV, zlecił wykonanie zespołu sztychów Wilhelmowi Hondiuso-
wi (po 1597-1652), rytownikowi holenderskiemu, od ok. 1636 r. pracującemu w Gdańsku, m.in. na 
zlecenie królewskie, autorowi wielu map, scen historycznych, portretów najważniejszych polskich oso-
bistości. Artysta na trzech planszach ukazał plany poszczególnych poziomów kopalni, poniżej znala-
zły się sceny przedstawiające prace górników (m.in. wydobywanie soli, napełnianie beczek, narzędzia 
górnicze, kierat, windy dla ludzi i koni). W części górnej rycin znalazły się tytuły oraz szczegółowe 
opisy (rejestr szybów i komór); wszystkie sygnowane na płycie; obok widoku poziomu trzeciego obe-
lisk z dedykacją dla króla Władysława IV i Kazanowskiego. W skład zespołu wchodzi także plan 
miasta Wieliczki z herbem królewskim, herbem Kazanowskiego oraz herbem miasta i dedykacją dla 
Władysława IV; obok obelisku „Scala trzymająca sto sążni” najprawdopodobniej przedstawiony został 
Marcin German. W części dolnej ryciny ukazano pracę na powierzchni kopalni. Dzięki wysokim umie-
jętnościom Hondiusa (który najprawdopodobniej musiał osobiście odwiedzić Wieliczkę) powstały gra-
fi ki wysoko cenione za dokładność przedstawienia pracy w XVII-wiecznej kopalni, bogactwo szcze-
gółów oraz za walory artystyczne. Są to jedne z najstarszych zachowanych planów górniczych 
w Europie, a także pierwsze w Polsce wykonane na podstawie tak rzetelnych pomiarów. Na rycinie 
z planem Wieliczki drobna plamka, na ramkach dwóch rycin minimalne, równomierne przebarwienia 
(poza kompozycją, być może stare kolorowanie), poza tym stan dobry. Oprawione w ramy typu bie-
dermeier, 55,0 x 65,0 cm. Wielka rzadkość!!! 
Lit.: K. Kozica, J. Pezda, Imago Poloniae (ze zbiorów T. Niewodniczańskiego), t. II, poz. K111; I. Ja-
kimowicz, Pięć wieków grafi ki polskiej, Warszawa 1997, s. 28.
(Patrz tablica XIII i ilustracje na stronach następnych)

 209. [Gdańsk] – „Dantzigt”. G. Braun, F. Hogenberg. 1575 r.  2500,-
Miedzioryt kolorowany; 32,5 x 47,5 (34,0 x 48,5 w świetle oprawy)
Panorama miasta od strony północno-zachodniej. W centralnej części widok otoczonego fosą grodu, 
z licznymi wieżami kościołów (ważniejsze budowle opisane po niemiecku). W głębi Wisła i Zatoka 
Gdańska z wieloma żaglowcami. Na pierwszym planie postacie gdańszczan w typowych dla renesan-
su strojach. Pośrodku na tle nieba kartusz tytułowy, po lewej herb Polski, po prawej Gdańska. Po 
stronie lewej kartusz z tekstem po łacinie dotyczącym powstania widoku – wykonano go z inicjatywy 
i na koszt gdańszczanina Adama Wachendorffa. Opublikowany po raz pierwszy w II tomie dzieła 
Brauna i Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum” (Kolonia 1575 r.). Ślad składania pośrodku, poza tym 
stan dobry. Oprawiony w ramę. 
Lit.: K. Kozica, J. Pezda. Dantiscum Emporium (ze zbiorów T. Niewodniczańskiego), s. 247, poz. G 95/1, il.
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208. W. Hondius. „Wizerunk Żupy Wielickey Pierwszey”. 1645.

208. W. Hondius. „Wizerunk Żupy Wielickey Wtorey”. 1645.
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 210. [Gdańsk] – „Sankt Marien in Danzig”. Lit. A. Bendrat. 1906 r.  1000,-
Litografi a barwna; 40,0 x 29,0 (w świetle oprawy)
Zimowy widok zasypanej śniegiem ulicy Piwnej w Gdańsku, z charakterystycznymi przedprożami 
i widoczną w oddali wieżą Kościoła Mariackiego. Sygnowana na kamieniu litografi a Artura Bendrata 
(1872-1914), gdańskiego malarza i grafi ka, tworzącego głównie pod wpływem impresjonizmu. Syn 
gdańskiego kapitana statku, początkowo kształcił się w rodzinnym mieście, następnie w Szkole Sztuk 
Pięknych w Dreźnie. Popularny i ceniony, wystawiał w całych Niemczech, głównie obrazy olejne z wi-
dokami Gdańska oraz innych miast, a także pejzaże. Stan dobry, oprawiona w ramę 50,0 x 39,0 cm. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 211. [Jelenia Góra – Cieplice] – „Ansicht der Gallerie in Warmbrunn bey Hirschberg 
in Schlesien”. Ryt. F. Stadler. Po 1800 r.  700,-
Akwaforta kolorowana ręcznie; 26,5 x 32,5 (pl. 30,0 x 40,0)
Widok pawilonu ogrodowego stanowiącego część założenia pałacowego Schaffgotschów w Cieplicach 
koło Jeleniej Góry. Rytował Franz Stadler (1762-po 1811), rysownik i grafi k niemiecki, specjalizujący 
się w pejzażach. Po konserwacji, marginesy dorobione.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 212. [Kazimierz Dolny] – Widok na farę i Górę Trzech Krzyży. Rys. H. Dąbrowski. 
1950 r.  2800,-
Akwarela; 44,0 x 36,5 cm
Sygnowana: „Kazimierz Dolny Dąbrowski Henryk 1950”. Dekoracyjna akwarela wybitnego rysownika, 
profesora Henryka Dąbrowskiego (1927-2006), wieloletniego kierownika Zakładu Rysunku, Malarstwa 
i Rzeźby na Politechnice Warszawskiej. Artysta uznawany za współtwórcę Warszawskiej Szkoły

208. W. Hondius. „Wizerunk Żupy Wielickey Trzeci”. 1645.
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210. A. Bendrat. Gdańsk. 1906. 212. H. Dąbrowski. Kazimierz Dolny. 1950. 

211. Pawilon ogrodowy w Cieplicach. Po 1800.
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Rysunku, pracował także przy odbudowie zabytków Kazimierza, który stał się jednym z ulubionych 
tematów jego twórczości. Na odwrocie szkic architektoniczny. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 213. [Kraków] – „Cracovia. Abbildung des Königlichen Haubtstatt Kracau in Polen”. 
Wyd. P. Fürst. Ok. 1650 r.  1800,-
Miedzioryt; 27,7 x 38,0 (pl. 29,5 x 40,5)
Szczegółowo przedstawiona, rozległa panorama Krakowa, od Łobzowa po Kazimierz. Ważniejsze 
budowle opatrzone numerami i opisane na wstędze powyżej widoku – wśród nich m.in. Brama Flo-
riańska, Kościół Mariacki, zamek na Wawelu. Powyżej na tle nieba herby, w tym Pogoń i Orzeł. Po-
wyżej przedstawienia tytuł, poniżej tekst w języku niemieckim poświęcony miastu. Sygnowany na 
płycie „SL fecit” (Lucas Schnitzer (1633-1671), norymberski malarz i sztycharz) oraz „Paulus Fürst 
excudit” (Paulus Fürst (ok. 1605-1666) – norymberski rytownik i wydawca). Ślad składania pośrodku, 
lewy margines dorobiony (z uzupełnionym niewielkim fragmentem ryciny), odbitka miejscami przetar-
ta, poza tym stan dobry. Rzadkie. 
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 221, poz. K105/2, ilustr. (egzemplarz kolorowany). 
(Patrz ilustracja)

 214. [Kraków] – „Cracovia Sedes Regia...”. E. J. Dahlbergh. 1696 r. 2500,-
Miedzioryt; 29,8 x 55,5 (pl. 28,2 x 59,0)
Rozległa panorama miasta obleganego przez wojska szwedzkie, których pozycje ukazano na pierw-
szym planie. Wzdłuż dolnego marginesu opisane ważniejsze budowle miasta; poza tym zaznaczono 
także przedmieścia: Kazimierz, Stradom, Kleparz. Bogaty, pełen szczegółów sztafaż z żołnierzami na 
pierwszym planie. Całość otoczona dekoracyjną bordiurą. Sygnowany na płycie: „E. I. Dahlberg ad 
viv. delin.”; „W. Swidde sculp.” Jedna z większych, reprezentacyjnych rycin ukazujących polskie mia-
sto z dzieła Samuela Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo”, poświęconego potopowi szwedzkie-
mu. Stan bardzo dobry. 

213. P. Fürst. Panorama Krakowa. Ok. 1650.
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 215. [Kraków] – „Widok kościoła Przemienienia Pgo czyli Kollegium Scholarum 
Piarum”. Rys. J. Cholewicz. 1828 r.  4500,-
Akwarela; 51,5 x 64,0 (cała plansza)
Widok fragmentu Krakowa z kościołem p.w. Przemienienia Pańskiego (pijarów) – jednej z najciekaw-
szych budowli późnobarokowych w tym mieście. Obok klasztor pijarów, mury obronne wraz z Bramą 
Floriańską oraz budynek obecnego Muzeum Czartoryskich. Na pierwszym planie bogaty sztafaż – 
mieszczanie krakowscy w typowych dla epoki strojach. Akwarela sygnowana: „Cholewicz Józef 1828”. 
Józef Cholewicz – malarz, grafi k i konserwator krakowski, wykształcony w latach 1823-1831 w tam-
tejszej SSP. Najbardziej znany jest ze swoich prac konserwatorskich, m.in. w galerii wilanowskiej oraz 
kościele w Żółkwi. Malował także portrety i obrazy religijne. Po konserwacji, uszkodzenia krawędzi 
fachowo podklejone. Tak wczesne i dobrze zachowane akwarele, o dużych walorach ikonografi cznych, 
należą do rzadkości antykwarycznych. 
(Patrz tablica XII)

 216. [Kraków] – „Die Franz Josephs Brücke über den Weichsel Strom bei Krakau”. Lit. 
F. J. Sandmann. Ok. 1850 r.  1500,- 
Litografi a na tincie; 17,5 x 25,3 (pl. 35,5 x 55,2)
Widok Mostu Podgórskiego (ofi cjalnie imienia cesarza Franciszka Józefa), łączącego krakowski Kazi-
mierz z Podgórzem, wzniesionego w latach 1844-1850, zburzonego w 1925 r. Na pierwszym planie ruch 
na Wiśle (m.in. parowiec „Kraków”), w oddali panorama krakowskiego Kazimierza (z bryłą kościoła Bo-
żego Ciała i wieżą ratusza na Placu Wolnica). Poniżej widoku tytuł oraz sygnatury – litografował Franz 
Joseph Sandmann (1805-1852), pejzażysta, akwarelista i litograf francuski, działający w Wiedniu, rycina 
odbita w wiedeńskim zakładzie J. Rauha. Zabrudzenia marginesów, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 217. [Kraków] – „Widokrąg (!) z mogiły Kościuszki. Bielany”. Lit. M. B. Stęczyński. 
1852 r.  600,-
Litografi a na tincie; 23,5 x 37,0 (pl. 27,5 x 39,0)

216. F.J. Sandmann. Most Podgórski w Krakowie. Ok. 1850.
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Widok z Kopca Kościuszki w kierunku widocznego w oddali kościoła i klasztoru Kamedułów na kra-
kowskich Bielanach. Fragment (część 4 z 6) panoramy narysowanej z natury przez Macieja Bogusza 
Stęczyńskiego (1814-1890), litografa, rysownika i pisarza, który przemierzając tereny dawnej Rzecz-
pospolitej sporządzał rysunki, dokumentujące zabytki oraz piękno przyrody. Prace swoje publikował 
następnie w formie litografi i. Oferowana grafi ka jest częścią jedynego w swoim rodzaju dzieła i jednym 
z nielicznych krakowskich widoków z Kopca Kościuszki – złożonej z sześciu części kompletnej pano-
ramy. Rysunki Stęczyńskiego powstały w sierpniu 1851 r., odbite rok później w zakładzie Marcina 
Jabłońskiego we Lwowie (stale współpracującym z artystą). Drobne zabrudzenia marginesów, poza 
tym stan dobry. 
Lit.: J. Banach, Dawne widoki Krakowa, Kraków 1983, s. 124-127, 189, poz. 30 (inny fragment)

 218. [Kraków – Kazimierz] – „Grundriess der zwischen den Weixel strom gelegenen 
Stadt Casimir”. Rys. Christian Bergmann. Po 1875 r.  1500,-
Rysunek tuszem, lawowany; 40,3 x 49,0 (pl. 43,0 x 54,5)
Plan Kazimierza – obecnie dzielnicy Krakowa, niegdyś samodzielnego miasta, położonego pierwotnie 
pomiędzy odnogami Nowej i Starej Wisły (odnogi rzeki, pełniącej od średniowiecza ważną rolę obron-
ną, zasypanej ostatecznie w latach 70. XIX w.). W prawym dolnym narożniku kartusz z objaśnieniami 
głównych punktów miasta, oznaczonych literami (m.in. kościoły Augustianów, św. Katarzyny, Bernar-
dynów, ratusz, synagogi). Miasto żydowskie, ważne centrum życia kulturalnego i społecznego, było 
aż do początków XIX w. otoczone odrębnymi murami z bramami: Wielicką, Krakowską i Piekarską. 
W ozdobnej ramce tytułowej nazwisko rysownika: Christiana Bergmanna z cesarsko-królewskiej szko-
ły kadetów. Naddarcia papieru podklejone, ślady składania, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 219. [Krasiczyn] – „Krasiczyn nad rzeką Sanem (Galicya)”. Napoleon Orda.
1880 r.  400,-

218. Ch. Bergmann. Plan Kazimierza. Po 1875.
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223. E. Hostein. Moskwa. Poł. XIX.

Litografi a; 19,5 x 28,5 (pl. 31,5 x 45,0)
Widok renesansowego zamku w Krasiczynie – siedziby Krasickich, od lat 30. XIX w. należącej do 
rodu Sapiehów. Pod widokiem tekst z historią miasta. Urodził się tutaj kard. Adam Stefan Sapieha 
(„książę niezłomny”), z którego rąk 1 XI 1946 r. święcenia kapłańskie otrzymał Karol Wojtyła. Rysował 
z natury Napoleon Orda, litografowano w zakładzie M. Fajansa. Minimalne ubytki papieru na górnym 
marginesie, poza tym stan dobry.

 220. [Lwów] – „Leopolis Russiae Australis Urbs primaria emporium mercium  Orientalium 
celeberrimum”. G. Braun, F. Hogenberg. 1617 r.  6000,-
Miedzioryt kolorowany ręcznie; 27,5 x 50,5 (pl. 43,0 x 55,5)
Panorama miasta od zachodu, na tle wzgórz Zniesienia, z zarysowaną sylwetką Wysokiego Zamku. 
Na tle nieba herby: miasta, Ziemi Lwowskiej oraz Rzeczpospolitej (ze Snopkiem Wazów na piersi). 
Rycina Franza Hogenberga według rysunku Aureliusa Passarottiego, zamieszczona w 6 tomie słyn-
nego dzieła Georga Brauna „Civitates Orbis Terrarum” (Kolonia 1617 r.). Ubytki i przetarcia margine-
sów po fachowej konserwacji. Stan dobry. 
(Patrz tablica XII)

 221. [Lwów] – „Rynek główny we Lwowie”. Rys. i lit. K. Auer. 1837 r.  500,-
Litografi a; 15,7 x 23,0 (pl. 25,0 x 33,2)
Pełne życia przedstawienie rynku lwowskiego, z nowo wzniesionym, klasycystycznym ratuszem (bu-
dowanym w latach 1827-1835) oraz licznymi przechodniami. Widok rysowany i litografowany przez 
Karola Auera (1818 – po 1858), grafi ka pochodzenia czeskiego, pracującego we Lwowie, współpra-
cującego z zakładem Piotra Pillera. Auer jest m.in. autorem serii grafi k przedstawiających zabytki 
Galicji, ujętych w album „Galicja w obrazach”. Stan dobry.
Lit.: M. Opałek, Litografi a lwowska, Wrocław 1958, il. 5 (tu informacja o zamieszczeniu grafi ki w al-
bumie „Galicja w obrazach”), s. 56 
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 222. [Łowicz] – „Lovicensis Civitas quae est Archiepiscopa Gnesnensis residentia in 
Masovia”. G. Braun, F. Hogenberg. 1617 r.  2200,-
Miedzioryt kolorowany; 32,5 x 49,0 (pl. 41,5 x 55,5)
Rozległa panorama miasta nad Bzurą, z zaznaczeniem najważniejszych budowli – zamku, ratusza, 
kościołów. Widok z czasów największej świetności miasta, pełniącego rolę rezydencji arcybiskupów 
gnieźnieńskich i prymasów Polski (w okresie bezkrólewia było zatem drugą stolicą kraju). Na tle 
nieba tytuł na wstędze oraz herby – Ciołek i herb miasta. Rycina pochodzi ze słynnego atlasu miast 
świata „Civitates Orbis Terrarum”, wydawanego w Kolonii w latach 1572-1617. Na odwrocie tekst 
w języku niemieckim dotyczący miasta. Stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 218, poz. K 103/2

 223. [Moskwa] – „Vue du Château de Petrovsky”. Lit. E. Hostein. Ok. poł. 
XIX w.  800,-
Litografi a kolorowana w epoce; 25,0 x 34,0 (pl. 38,0 x 48,5)
Dekoracyjny widok Pałacu Pietrowskiego w Moskwie, wzniesionego w stylu neogotyckim w latach 
1775-1782 według projektu Matwieja Kazakowa dla Katarzyny II. Pałac ten stanowił miejsce odpo-
czynku carów po powrocie z Petersburga, a przed wjazdem do Moskwy; gościł władców przed wie-
loma ważnymi wydarzeniami, mieszkał w nim także Napoleon w 1812 r. Po rewolucji pałac mieścił 
szkołę lotniczą (tu kształcili się m.in. kosmonauci, wśród nich Jurij Gagarin), obecnie jest gościnną 
rezydencją władz Moskwy. Litografował znany i ceniony artysta francuski Edouard Hostein (1804-1889), 
postaci są dziełem litografa francuskiego Victora Adama (1801-1866). Grafi ka odbita w słynnym 
paryskim zakładzie Lemerciera, wydana w Moskwie i Petersburgu przez Włocha Daziaro. Równomier-
ne zażółcenie papieru, poza tym stan dobry. Mocne, dekoracyjne kolorowanie.
(Patrz ilustracja)

 224. [Mrągowo] – „Sensburg Quartier Général le 13 Juin”. Lit. A. Adam. Ok. 
1830 r.  1200,-
Litografi a kolorowana w epoce; 21,0 x 30,4 (pl. 36,7 x 55,7)
Widok rynku w Mrągowie z czasów wyprawy Napoleona na Moskwę, w nieistniejącym już obecnie 
kształcie. Plac ukształtowany został w czasie lokacji w XV w., był centrum handlu, to tu także stacjo-
nowały wojska pruskie, a potem napoleońskie. Zabudowa uległa niemal całkowitemu zniszczeniu 
w czasie II wojny światowej. Pięknie kolorowana litografi a niemieckiego artysty Alberta Adama (1786-
1862), który towarzyszył wojskom napoleońskim w czasie kampanii 1812 r. Na pierwszym planie 
liczne tabory wojsk włoskich pod dowództwem vice króla Włoch Eugeniusza Beauharnais. Grafi ka 
sygnowana na kamieniu, poniżej tytuł oraz adres wydawniczy w Monachium. Po konserwacji. Cieka-
wa grafi ka dokumentująca wygląd miasta początku XIX w. Rzadkie. 

 225. [Ojców] – „Widok Zamku w Ojcowie do roku 1795, w którym ostatnia Starości-
na Ojcowska Maryanna z Dembińskich Załuska umarła...” Lit. F. J. Sadmann. Poł. 
XIX w.  2400,-
Litografi a na tincie; 32,0 x 43,0 (pl. 46,8 x 62,5)
Malowniczy widok zamku w Ojcowie, ukazanego w ostatnim okresie jego świetności, kiedy dobra te 
należały do Marianny z Dembińskich Załuskiej. Za jej rządów zamek odwiedził król Stanisław August, 
wtedy też powstała akwarela Zygmunta Vogla (1764-1826), nadwornego malarza królewskiego, na-
stępnie powtórzona w grafi ce przez Jana Zachariasza Frey’a. Po śmierci Załuskiej zamek opustoszał 
i stopniowo popadał w ruinę. Rycina sygnowana poniżej kompozycji, litografował Franz Joseph Sand-
mann (1805-1856), austriacki malarz i grafi k, tworzący głównie widoki, w tym także związane z tere-
nami Galicji (tu według rysunku Vogla, sztychowanego przez J. Freya). Odbito w Litografi i „Czasu” 
w Krakowie. Po konserwacji, stan dobry. Rzadkie.
Lit.: E. Fiszer, D. Wrotnowska. Catalogue des estampes... Paryż 1949, cz. II, t. III, s. 359.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 226. [Poczajów] – „Poczajów (Gub. Wołyńska)”. N. Orda. 1873 r.  400,-
Litografi a na tincie; 19,5 x 28,5 (pl. 29,0 x 42,0)
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225. F.J. Sadmann. Zamek w Ojcowie. Poł. XIX w. 

227. G. Braun, F. Hogenberg. Sandomierz i Biecz. 1617.
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Rozległy widok, z widoczną Ławrą Poczajowską (ważnym miejscem kultu ukraińskiego Kościoła pra-
wosławnego) i wzniesionym w XVIII w. soborem Zaśnięcia Matki Bożej. Poczajów, miasto w rejonie 
krzemienieckim obwodu tarnopolskiego, z prawami miejskimi nadanymi przez króla Stanisława Augu-
sta, do 1939 r. w granicach Rzeczpospolitej. Miejsce objawienia Matki Boskiej, obecnie jest znanym 
ośrodkiem pielgrzymkowym. Rysował z natury Napoleon Orda (1807-1883), litografi a odbita w zakła-
dzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie, pochodzi z monumentalnego wydawnictwa „Album widoków 
Polski”. Niewielkie naderwanie dolnego marginesu podklejone, poza tym stan dobry.

 227. [Sandomierz, Biecz] – „Sendomiria. Biecz“. G. Braun, F. Hogenberg. 
1617 r.  2400,-
Miedzioryt kolorowany; 34,5 x 46,5 (w świetle p-p)
Dwie panoramy miast na jednej planszy. Widoki Sandomierza i Biecza, bogatych, rozwijających się w owym 
czasie miast na szlaku handlowym z Krakowa do Lwowa. Na rycinie ukazane liczne zabytkowe kościoły 
i gmachy. Pochodzi z wydawanego w Kolonii (w latach 1572-1618) dzieła G. Brauna i F. Hogenberga 
„Civitates Orbis Terrarum“, poświęconego miastom świata tamtej epoki. Stan dobry. Oprawiona w ramę. 
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 218, poz. K 103/4
(Patrz ilustracja)

 228. [Szczecin] – „Stetinum celeberrima et munitissima Pomeranicae Citerioris Me-
tropolis...”. T. Lotter. 1760 r.  2800,- 
Miedzioryt kolorowany w epoce; 49,5 x 58,5 (pl. 56,0 x 66,0)
Miedzioryt uznawany za jeden z najpiękniejszych widoków Szczecina. Otoczone bastionami miasto, 
ukazane z lotu ptaka, w oddali rzeka Odra i najbliższe okolice (m.in. Stargard). W centralnej części 
wielopostaciowa kompozycja, ukazująca wielkość i znaczenia miasta, jako ośrodka handlu i obronności,

228. T. Lotter. Panorama Szczecina. 1760.
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232. P.F. Tardieu. Plan Warszawy. Ok. 1782.

okalająca kartusz z opisem ważniejszych budowli (w języku niemieckim). U dołu, wzdłuż całej plan-
szy, panorama Szczecina. Rycina powstała około 1740 r. w wydawnictwie Mateusza Seuttera (1678 
– 1756), które później przejął Tobias Lotter, publikując ponownie w 1760 r. widok, wprowadzając je-
dynie niewielkie zmiany. Ślad składania pośrodku, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Piękne, 
intensywne kolory.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 229. [Toruń] – „Thorn”. Lit. C.A. Mann. 1855 r.  350,-
Litografi a na tincie; 11,5 x 19,5 (pl. 15,5 x 24,0)
Rozległa panorama miasta od strony Wisły. Odbita przez Otto Grote w zakładzie litografi cznym 
C. G. Kantera w Kwidzynie, litografował Conrad Anton Mann. Widok zamieszczony w dziele „Die 
Weichsel” z tekstem F. Brandstaetera, zawierającym 36 widoków miejscowości leżących nad Wisłą 
(m. in. Gdańska, Warszawy, Malborka, Krakowa). Stan dobry.

 230. [Warszawa] – „Varsovia”. G. Braun, F. Hogenberg. 1617 r.  15 000,-
Miedzioryt kolorowany; 31,5 x 47,0 (pl. 42,0 x 54,0)
Najstarsza panorama Warszawy w miedziorycie, sztychowana przez Jacoba Hoefnagela. Widok mia-
sta od strony Wisły, z pierwszym stałym mostem. Na rzece liczne tratwy, barki i łodzie rybackie. Na 
tle nieba herby królewskie i herb Warszawy. W ozdobnej ramce postacie polskiej szlachty. Weduta 
opublikowana w atlasie „Civitates Orbis Terrarum” G. Brauna i F. Hogenberga w 1617 r. Piękny, 
mocny kolor. Stan bardzo dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. 2, poz. 103/6, il.
(Patrz tablica XIII)

 231. [Warszawa] – „Der Tractat zu Warschau”. Pocz. XVIII w. 500,-
Miedzioryt; 18,5 x 19,5 (pl. 22,5 x 20,8)



109WIDOKI I PLANY MIAST

Uproszczona panorama Warszawy od strony Wisły, z wyraźną bryłą Zamku Królewskiego oraz zabu-
dowaniami Starego i Nowego Miasta. Uwagę zwracają zabudowania kościoła Bernardynów po praskiej 
stronie, wraz z oddziałami skonfederowanej szlachty. Przedstawienie ujęte w dekoracyjny kartusz. 
Drobne zabrudzenia marginesu, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: K. Sroczyńska, J. Jaworska, Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1985, s. 62, 
poz. 15, il.

 232. [Warszawa] – „Varsovie”. P. F. Tardieu. Ok. 1782 r.  2800,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 34,2 x 45,4 (41,5 x 56,5 w świetle oprawy)
Plan Warszawy z II połowy XVIII w., z zaznaczonymi i opisanymi na dolnym marginesie 64 najważ-
niejszymi budynkami (wśród nich liczne pałace i kościoły). Na południu miasto kończy się na Zamku 
Ujazdowskim, na północy na koszarach na Żoliborzu (Joli Bord). W centrum planu Oś Saska, poza 
miastem zaznaczone m.in. pole elekcyjne. Orientacja planu zachodnia, w lewym górnym narożniku 
kartusz tytułowy ze skalą (w ałunach polskich i wiorstach). Autorami planu są Pierre François Tardieu 
(1752-1798), paryski rytownik i kartograf, oraz J. B. L. Aubert. Być może plan pochodzi z wydanego 
w Paryżu w 1782 r. atlasu: „Atlas nouveau Edme Mantelle”. Zabrudzenia marginesów, ślad składania 
pośrodku, plan oprawiony w ramę 45,5 x 60,5 cm. 
(Patrz ilustracja)

 233. [Warszawa] – „Kościół Bernardynów”. Lit. wg J. Ceglińskiego. 1858 r.  800,-
Chromolitografi a kolorowana gwaszem; 16,5 x 22,0 (pl. 30,0 x 36,3)
Widok Krakowskiego Przedmieścia z połowy XIX w., w kierunku Placu Zamkowego. Na pierwszym 
planie drugi co do wieku pomnik Warszawy – fi gura Matki Boskiej Passawskiej (wystawiona jako 
wotum za uratowanie od zarazy oraz za zwycięstwo pod Wiedniem w 1683 r.) oraz zabudowania 
kościoła i klasztoru Bernardynów. Grafi ka powstała według rysunku Juliana Ceglińskiego (1827-1910), 
malarza i grafi ka warszawskiego, litografował Charles Claude Bachelier. Grafi ka opublikowana w Pa-
ryżu w zakładzie Lemerciera, na zamówienie Franciszka Daziaro, Włocha działającego m.in. w War-
szawie, stanowiła część albumu „Varsovie. Warszawa”. Drobne zabrudzenia marginesów, poza tym 
stan dobry. Efektowne, mocne kolorowanie.
Lit.: I. Tessaro-Kosimowa, Warszawa w starych albumach, Warszawa 1978, s. 69, poz. 285 

 234. [Warszawa] – Panorama Warszawy ze szczytu wieży zamkowej. Wg rys. A. Ko-
zarskiego. 1875 r. 12 000,-

234. A. Kozarski. Panorama Warszawy. (42,0 cm x 292,5 cm). 1875.
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Drzeworyt; 29,0 X 284,5 cm (42,0 x 292,5 w świetle p-p) 
Rozległa, efektowna, blisko 3-metrowa panorama Warszawy, posiadająca duże walory dekoracyjne 
i dokumentacyjne. Sygnowana: rysował Adolf Kozarski, rytowano w drzeworytni „Kłosów”. Odbita 
z 6 klocków, przeznaczona była do sklejenia i zamontowania w formie walca (według propozycji 
„Kłosów” należało ją podwiesić pod lampą i oglądać, obracając się, od środka). Wykonana na  podstawie 
10 fotografi i Konrada Brandla (1838-1920), wybitnego polskiego fotografa i wynalazcy, zdjętych w sierp-
niu 1873 r. z rusztowań wokół remontowanej wówczas Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego. 
Rysował Adolf Kozarski (ok. 1836 – przed 1911), malarz i grafi k, autor wielu rysunków do drzewory-
tów zamieszczanych w prasie warszawskiej II połowy XIX w. Ślady składania, poza tym stan dobry. 
Oprawiona w ramę. Wspaniała, niezwykłych rozmiarów panorama Warszawy. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 235. [Widoki miast śląskich] – „Scenographia Urbium Silesiae… Prospecte der 
Staedte Schlesiens…”. Spadkobiercy J. B. Homanna. 1737-1752 r. 1500,-
Miedzioryt kolorowany; 49,0 x 56,0 (pl. 57,0 x 66,5) 
Rycina nr IX z monumentalnego cyklu wedut miast, zamków i klasztorów śląskich, wydanego w No-
rymberdze w ofi cynie spadkobierców Jana Baptysty Homanna. Na jednej planszy przedstawione na-
stępujące miasta: Racibórz, Opole, Kożuchów, Stara Kraśnica (pałac), Góra, Głogów, Opawa (obec-
nie w Czechach). Widoki wyrytowano na podstawie rysunków Fryderyka Bernharda Wernera 
(1690-1778), którego twórczość w dużym stopniu przyczyniła się do poznania ówczesnego wizerunku 
prezentowanych miast. Pod każdą ryciną opisy poszczególnych budowli. Po konserwacji, stan dobry.
Lit.: M. Dworsatschek, „Imago Silesiae, z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego”, Wrocław, Ossolineum, 
2002.
(Patrz ilustracja)

235. Spadkobiercy J.B. Homanna. Widoki miast śląskich. 1737-1752.
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 236. Chłopicki Józef (1771-1854), generał, dyktator powstania listopadowego. Lit. 
Z. Belliard. 1832-1836 r. 250,-
Litografi a; 28,5 x 23,5 (pl. 49,5 x 33,0)
Litografował Zéphirin Belliard (1798-1861), grafi k francuski. Odbita w zakładzie François Le Villaina, 
pochodzi z dzieła J. Straszewicza, Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 
1830. Uszkodzenia i ślady zalania marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 1, s. 163, poz. 636

 237. Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski. Wg R. de Hooghe. Po 1683 r. 900,-
Akwaforta; 17,2 x 19,3 (pl. 19,5 x 20,0)
Apoteoza króla Jana III Sobieskiego – władca ukazany podczas bitwy pod Wiedniem, w momencie 
zdobycia chorągwi wezyra. Powyżej tytuł w języku niemieckim: „Eigendliche abbildung ihrer Königl. 
Maÿst. In Pohlen...”. Autorem grafi ki jest Johann Jacob Vogel, artysta działający w latach 1670-1690 
w Norymberdze. Rycina powtarza jedną z serii 11 akwafort poświęconych oblężeniu i odsieczy Wied-
nia, będących dziełem Roomeyna de Hooghe. Zabrudzenia, wzdłuż górnego marginesu stare dopiski 
piórem, na odwrocie stemple kolekcjonerskie, marginesy przycięte.
Lit.: H. Widacka, Jan III Sobieski w grafi ce XVII i XVIII wieku, Warszawa 1987, s. 84, poz. 60

 238. Kątski Apolinary (1825 – 1879), skrzypek wirtuoz, kompozytor, organizator 
Instytutu Muzycznego w Warszawie. Lit. wg A. Juliarda. 1847 r. 800,-
Litografi a; 43,5 x 31,5 (pl. 61,5 x 49,0)
W górnym prawym rogu planszy dedykacja piórem w języku francuskim, dla przyjaciela, napi-
sana przez A. Kątskiego. Portret Apolinarego Kątskiego, najwybitniejszego (obok Karola Lipińskiego) 
polskiego skrzypka XIX wieku. Działalność artystyczną rozpoczął jako „cudowne dziecko”. W Paryżu 
zainteresowany talentem Kątskiego N. Paganini udzielał mu lekcji, był więc Kątski jednym z nielicznych 
jego uczniów i otrzymał po śmierci mistrza (w 1840 r.) w spadku jego skrzypce Stradivariusa. Ponad-
to Paganini dedykował mu Fantazję na temat modlitwy z „Mojżesza” G. Rossiniego. Litografi a wg 
rysunku Alexandre Juliarda (1817-?). Po konserwacji. Stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 239. [Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673), król Polski] – Koronacja w katedrze 
na Wawelu 29 września 1669 r. 2000,-
Miedzioryt; 35,0 x 38,5 (pozostawione 1-2 mm marginesy)
Rycina anonimowego grafi ka niemieckiego, powstała po 1669 r., ukazująca uroczystość koronacji 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W centrum scena właściwej koronacji oraz król na majestacie. 
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Po bokach dodatkowe sceny: zaprzysiężenie Pacta Conventa, namaszczenie na króla, uczynienie 
znaku krzyża mieczem na cztery strony świata, przyjęcie Komunii Świętej. Wszystkie przedstawienia 
opisane w języku niemieckim. W części górnej ryciny portrety króla i jego żony Eleonory Marii Józe-
fy (w medalionach). Poniżej tytułu dopisek piórem starą ręką. Przycięte marginesy, poza tym stan 
dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: H. Widacka, Piast na elekcyjnym tronie, Warszawa 2009, s. 124, poz. 50, il. 
(Patrz tablica XV)

 240. Mickiewicz Adam (1798-1855), poeta. Lit. M. Fajans. 1857 r. 500,-
Litografi a; 24,0 x 19,5 (w świetle oprawy)
Popiersie poety. Litografował z fotografi i Maksymilian Fajans (1827-1890), znany warszawski rysownik 
i litograf, prowadzący w Warszawie jeden z najważniejszych polskich zakładów litografi cznych. Portret 
pochodzi z serii „Wizerunki polskie”. Stan dobry, oprawiony w ramę 46,5 x 41,0 cm.
Lit.: Katalog portretów, t. 3, s. 177, poz. 3423, il. 

 241. Piłsudski Józef (1867-1935), Marszalek Polski. Ryt. F. Siedlecki. 1921 r. 300,-
Akwaforta; 12,5 x 8,0 (pl. 23,0 x 15,0)
Sygnowana ołówkiem: „Franciszek Siedlecki” oraz monogramem na płycie. Franciszek Siedlecki 
(1867-1934), grafi k, malarz, jeden z głównych przedstawicieli polskiego symbolizmu, członek założy-
ciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Grafi cznych oraz Związku Polskich Artystów Grafi ków. Stan dobry.
Lit.: K. Czarnecki, Grafi ka Franciszka Siedleckiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1991, s. 107, 
poz. 88, il. 
(Patrz ilustracja)

 242. [Poniatowski Józef] – „Józef Xiąże Poniatowski ginie przebywając Elsterę 
19 Października 1813”. Ryt. Ph. Debucourt. Ok. 1820 r. 4500,- 
Akwatinta; 61,5 x 80,0 (pl. 64,3 x 82,7))
Jedna z najbardziej znanych rycin w ikonografi i księcia Józefa Poniatowskiego, autorstwa wybitnych 
artystów francuskich. Przedstawia moment śmierci księcia, który w ułańskim mundurze, na białym 
koniu, skacze w nurty Elstery. Rycina powstała według słynnego obrazu Horacego Verneta (1789-
1863), znakomitego malarza i litografa francuskiego. Obraz ten był wystawiany na paryskich Salonach 

238. Portret A. Kątskiego. 1847. 241. Józef Piłsudski. 1921.
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w latach 1817, 1819 i 1822, oraz wielokrotnie kopiowany w grafi ce – jako wyraz hołdu Europy dla 
bohaterskiego księcia. Rytował Philibert Louis Debucourt (1755-1832), wybitny malarz i grafi k francu-
ski, mistrz techniki akwatinty. Po konserwacji, stan dobry, marginesy zachowane. Patrz poz. 255, 256.
Lit.: Czapski, Katalog portretów, poz. 1472.
(Patrz ilustracja)

 243. Schelwig Samuel (1643–1715), profesor fi lozofi i w Gdańskim Gimnazjum 
Akademickim i pastor gimnazjalnego kościoła św. Trójcy. Ryt. E. Hainzelmann 
wg A. Stecha. 1692 r. 800,-
Miedzioryt; 28,3 x 19,2 (pl. 29,5 x 20,3)
Sygnowany na płycie: „Andr. Stech Pinxit. / Elias Hainzelmann Sculpsit. 1692”. Portret wsparty na 
cokole z napisem: Samuel Schelguiguis S. Theol. D. Et Prof. P. Athenaei Gedanensis Rector. Ryci-
na autorstwa Eliasa Hainzelmanna (1640-1693), grafi ka z Augsburga wg obrazu Andrzeja Stecha 
(1635 – 1697) – wybitnego gdańskiego malarza i rysownika, autora licznych portretów wykonanych 
na zamówienie władz Gdańska. Samuel Schelwig był jednym z czołowych teologów luterańskich 
w Europie. Początkowo pracował w Toruniu, następnie od 1673 r. w Gdańsku. Zajmował się m.in. 
biblioteką rady miejskiej, sam zgromadził księgozbiór liczący 1300 pozycji. Stan bardzo dobry. 
Rzadkie.
Lit.: Katalog portretów BN, poz. 4760, s. 260 

 244. Sowiński Józef (1777-1831), generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, 
kampanii napoleońskiej i powstania listopadowego. Lit. N. E. Maurin. 1832-
1836 r. 250,-
Litografi a; 28,0 x 23,0 (pl. 49,5 x 32,0)
Generał ukazany w półpostaci, dobywający szabli. Litografował Nicolas Eustache Maurin (1799-1850), 
grafi k francuski; odbita w zakładzie François Le Villaina. Pochodzi z dzieła J. Straszewicza, Les 

242. Ph. Debucourt. Śmierć ks. Józefa. Ok. 1820.
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Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 1830. Uszkodzenia i ślady zalania 
marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 4, s. 323, poz. 4991

 245. Zamoyska hr. Zofi a z książąt Czartoryskich (1779 – 1837), córka Adama 
Kazimierza, żona ordynata Stanisława Kostki. Ryt. P. Adam. Po 1806 r. 400,-
Miedzioryt; 26,6 x 19,5 (pl. 33,0 x 24,4)
Sygn.: „F. Gérard pinx. 1806 / Pre. Adam sculp. / Imprimerie de Chardonainé et Filis, rue Hautefeuille, 
30, Paris”. Portret słynnej z urody i przymiotów Zofi i hr. Zamoyskiej z synami. Zofi a w pozie półleżą-
cej na empirowej rekamierze, trzyma w ramionach młodszego syna, Władysława. U jej stóp siedzi 
Konstanty z tamburynem w ręce. Druga rytownicza wersja (pierwsza – Williama Dickinsona) obrazu 
Françoisa Gérarda. Odbitka na papierze japońskim naklejonym na karton. Stan bardzo dobry.
Lit.: Czapski, Katalog portretów, s. 342, poz. 2166 
(Patrz ilustracja)

 246. [Zygmunt III Waza] – Drzewo genealogiczne królów Polski („Reges Poloniae 
potentiss. Poloniae. Et Sveciae etc. Regi Sigismundo III D.D.D.”). Ryt. D. Custos. 
Początek XVII w. 1500,-
Miedzioryt kolorowany; 54,0 x 40,3 (pl. 59,0 x 44,3)
Drzewo genealogiczne władców Polski począwszy od legendarnych Piastów do Zygmunta III Wazy. 
W prawym górnym rogu medaliony z portretami: Zygmunt III Waza z pierwszą żoną Anną Austriacz-
ką oraz ich synem, późniejszym Władysławem IV. Część dolną ryciny zajmuje rozległa panorama 
Grodna wzorowana na widoku Matthiasa Zündta, z rozbudowanym sztafażem na pierwszym planie. 
Grafi ka Dominika Custosa (1560-1615), zamieszczona była w dziele wydanym przez A. Albizziego 
„Principum christianorum stemmata...” (kilka edycji na początku XVII w.). Dopiski piórem starą ręką 
na górnym marginesie i w obrębie kompozycji. Stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. I, s. 62, poz. H12/6, il. (edycja z 1627 r.) 
(Patrz ilustracja)

245. P. Adam. Zofi a Zamoyska. Po 1806. 246. D. Custos. Zygmunt III Waza. Pocz. XVII w.
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 247. [Mieszko I przyjmuje miecz od Wigmana] – „Vigmanus victus mortaliterque 
vulneratus”. Wg F. Smuglewicza. XVIII/XIX w. 1200,-
Miedzioryt; 32,0 x 37,0 (w świetle oprawy)
Scena z początków państwa polskiego – Mieszko I (ukazany w sposób ahistoryczny) przyjmuje od 
pokonanego możnowładcy saskiego Wigmana miecz. Wigman, zbuntowany przeciw Ottonowi I, wie-
lokrotnie walczył z wojskami Mieszka I, w 967 r. poniósł klęskę i zginął podczas bitwy. Poniżej tytuł 
po łacinie (Wigman pokonany i śmiertelnie raniony nie chce innym miecza, tylko samemu Zwycięzcy 
złożyć). Autorem kompozycji jest Franciszek Smuglewicz (1745-1807), malarz, rysownik i grafi k, wie-
le lat pracujący w Rzymie, następnie profesor na pierwszym na ziemiach polskich Oddziale Sztuk 
Pięknych przy Uniwersytecie Wileńskim. Artysta pod wpływem H. Kołłątaja planował opracować hi-
storię Polski w obrazach, do dzieła A. Naruszewicza. Ostatecznie powstało 9 plansz, opublikowanych 
ponownie w połowie XIX w. w „Albumie Wileńskim”. Rytował Ephraim Gottlieb Krüger (1756-1834), 
rysownik i grafi k niemiecki, pracujący w Dreźnie. Stan dobry, oprawiona w ramę 49,5 x 57,0 cm. Patrz 
poz. następna.

 248. [Bolesław Chrobry przy zbiegu rzek Sali i Elby granice państw swych za-
kreśla] – „Boleslaus Chrobry in confl uxu Salae et Albis fl uminum metas regni sui 
designat”. Wg F. Smuglewicza. XVIII/XIX w. 1200,-
Miedzioryt; 33,2 x 39,2 (w świetle oprawy)
Scena wbijania słupów granicznych, opisana w kronice Galla Anonima. Na pierwszym planie Bolesław 
Chrobry, w otoczeniu dworu. Poniżej tytuł po łacinie oraz sygnatury – według kompozycji Franciszka 

248. F. Smuglewicz. Bolesław Chrobry wytycza granice Polski. Koniec XVIII w.
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Smuglewicza (1745-1807) rytował Carl Gottlieb Rasp (1752-1807), grafi k niemiecki pracujący w Dreźnie. 
Drobne zabrudzenia, uszkodzenia marginesu, poza tym stan dobry. Oprawiony w ramę 49,5 x 57,0 cm.
Patrz poz. poprzednia.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 249. [Powstanie Chmielnickiego] – Bitwa z Kozakami pod Łojowem (dwie ryciny). Po 
1649 r. 1500,-
Miedzioryty; 28,5 x 38,0 (pl. 33,8 x 40,0) oraz 23,7 x 35,1 (pl. 33,7 x 38,0)
Dwie ryciny ukazujące plan zwycięskiej dla Rzeczpospolitej bitwy podczas powstania Chmielnickiego, 
która miała miejsce 31 lipca 1649 r. koło Łojowa (obecnie Białoruś) nad Dnieprem. Rycina pierwsza 
ukazuje rozległe pole bitwy z lotu ptaka, z opisem pozycji armii Wielkiego Księstwa Litewskiego pod 
dowództwem Janusza Radziwiłła oraz wojsk kozackich pułkownika Michała Krzyczewskiego (opisy 
w dwóch kartuszach w dolnych narożnikach, po łacinie i niemiecku). Grafi ka druga pokazuje pozycje 
obronne księcia Radziwiłła u ujścia rzeki Rzeczyca do Dniepru, w dolnych narożnikach przedstawio-
no szczegóły umocnień („Profi l waln.” oraz „Parkan Mieyski”). Rycina powstała według rysunku kapi-
tana artylerii Christopha Eygerda. Grafi ki po raz pierwszy zamieszczono w dziele Mateusza Meriana 
„Theatrum Europeum”. Ślad składania, rycina pierwsza miejscami słabo odbita, poza tym stan dobry. 
Rzadkie.
Lit.: Imago Poloniae, t. I, s. 69, poz. H15/1, il. (tu informacja o zamieszczeniu grafi ki w dziele J. L. Got-
tfrieda „Historische Chronick...” (wyd. 1743, Frankfurt nad Menem)

 250. [Potop szwedzki] – Oblężenie Krakowa przez Polaków w 1657 r. Izydor Affaita. 
1657-1693 r. 900,-
Miedzioryt; 30,2 x 38,6 (pl. 33,0 x 42,2)
Rycina ukazująca rozmieszczenie wojsk podczas drugiego oblężenia Krakowa w czasie potopu szwedz-
kiego w sierpniu 1657 r. Szwedzi okupowali miasto od października 1655 r., po opuszczeniu go przez 
wojska Stefana Czarnieckiego. Latem roku 1657 r. Kraków otoczyły oddziały Jerzego Sebastiana 
Lubomirskiego, wspieranego przez armię cesarstwa austriackiego. Oblężenie zakończyło się sukcesem 
Polaków, 4 września król Jan Kazimierz wjechał na złupiony przez Szwedów Wawel. Grafi ka ukazuje 
w centrum plan miasta (z wydzielonym Kazimierzem) oraz rozmieszczenie wojsk (opisanych po stro-
nie lewej). Plan sporządzony przez Izydora Affaitę, architekta pochodzenia włoskiego, który w 1655 r. 
na polecenie Jana Kazimierza fortyfi kował Kraków. Za zasługi poniesione podczas potopu „kapitan 
i królewski inżynier” zyskał indygenat. Po wojnie pracował jako architekt w Warszawie, m.in. w Zam-
ku Królewskim oraz w Wilanowie. Ślady składania, poza tym stan dobry.

 251. [Bitwa pod Chocimiem] – „Plan exact des Fortifi cations du Château de Choczim 
sur le Niester...”. Wg. R. de Hooghe. Przed 1733 r. 4000,- 
Miedzioryt, akwaforta; 27,8 x 35,3 (przycięta z pozostawieniem 1-2 mm marginesu)
Rozległa panorama bitwy pod Chocimiem, która rozegrała się 10 lutego 1673 r. Zwycięstwo sprzy-
mierzonych wojsk polsko-litewskich pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego nad liczniejszą armią 
turecką otworzyło Sobieskiemu drogę do polskiego tronu. Przyszłemu królowi w wyprawie towarzyszył 
Franciszek Gratta (zm. ok. 1690), żołnierz i rysownik, który dokumentował triumfy Sobieskiego. 
Według jego szkiców rycinę opracował Romeyn de Hooghe (1645-1708) niderlandzki malarz, grafi k 
i rzeźbiarz, pracujący na dworze królewskim, nobilitowany przez Jana III. Pierwotna rycina zyskała 
znaczną popularność i była wielokrotnie kopiowana przez różnych artystów. Oferowana grafi ka wyda-
na została przez Petera van der Aa (1659-1733), księgarza, sztycharza i wydawcę z Lejdy. Po nie-
wielkiej konserwacji, stan dobry, mocna odbitka. Rzadkie. 
(Patrz tablica XV)

 252. [Bitwa pod Wiedniem] – Łuk triumfalny cesarza Leopolda I. Ryt. J. U. Kraus. 
Ok. 1705 r. 600,-
Miedzioryt; 35,9 x 23,8 (pl. 37,7 x 26,8)
Sygn.: Petrus Schubart v. Ehrenberg inv. et del. / Johann Ulrich Kraus scul. Triumfalna brama 
poświęcona Leopoldowi I Habsburgowi (1640 – 1705), cesarzowi w latach 1658 – 1705. Cesarz w kwiet-
niu 1683 r. zawarł z Polską przymierze przeciwko Osmanom, którego kluczowym wydarzeniem była 
pomoc oblężonemu przez Turków Wiedniowi i w efekcie wiktoria króla Jana III Sobieskiego we wrześniu
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1683 roku. Rycina przedstawia cesarza z żona pędzących zaprzężonym w lwy rydwanem, powożonym 
przez Minerwę i Marsa. W oddali widok Wiednia z wieżą katedry św. Szczepana. Twórcą grafi ki jest 
Johann Ulrich Kraus (1655 – 1719), rysownik i sztycharz pochodzący z Augsburga. Autorem pierwo-
wzoru rysunkowego i malarskiego jest Peter Schubart von Ehrenberg (1668 – ok. 1725), malarz 
czynny w Wiedniu na przełomie XVII i XVIII w. Niewielkie pęknięcie marginesu i przybrudzenie w dolnej 
części planszy, poza tym stan bardzo dobry.

 253. [Porwanie Stanisława Augusta przez konfederatów barskich ] – „Kosinski and 
the King of Poland”. Ryt. J. Neagle. 1791 r. 360,-
Miedzioryt punktowy; 9,4 x 16,1 (pl. 12,8 x 21,0)
Grafi ka ukazuje uczestniczącego w porwaniu 3 XI 1771 roku i osobiście pilnującego króla Jana Kuź-
mę, pseud. Kosiński (1742-1822) i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król zjednał sobie zaufanie 
Kosińskiego, który już w drodze na Bielany złożył przysięgę wierności i odprowadził Poniatowskiego 
do młyna niedaleko Marymontu, gdzie władcę miała odebrać gwardia koronna. Rytował James Neagle 
(ok.1770-1822) wg Charles’a Benazecha (1767 – 1794) – angielskiego portrecisty i malarza scen 
rodzajowych. Drobne plamki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 254. [Bitwa pod Austerlitz] – „Bataille d’Austerlitz dite la Bataille des trois Empereurs”. 
Po 1805 r. 2800,-
Akwatinta, akwaforta; 43,7 x 51,0 (pl. 46,8 x 63,0)
Panorama jednej z najważniejszych bitew czasów napoleońskich, uznawanych za arcydzieło taktycz-
ne, nazywanej bitwą trzech cesarzy (w rzeczywistości byli tam obecni Napoleon oraz car Aleksander I). 
Mniej liczna armia francuska pokonała na polach Moraw połączone siły austriackie i rosyjskie. 

254. Bitwa pod Austerlitz. Po 1805.
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Na pierwszym planie przedstawiono dowódców – po stronie prawej Napoleon (wzorowany na słynnym 
portrecie pędzla J. L. Davida) w otoczeniu marszałków, pod sztandarem z Orłem cesarskim. Poniżej 
kompozycji tytuł oraz sygnatury – rycina powstała według szkicu z natury, wydana w Paryżu, sprze-
dawana w Berlinie przez J. B. Schiavonettiego (wydawcę działającego w Berlinie i Londynie w latach 
1806-1820). Drobne naderwania i zabrudzenia marginesów, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 255. [Samosierra – szwoleżerowie polscy na kwaterze] – „Lancier Polonais en 
Cantonnement”. Ryt. Ph. Debucourt. 1818 r. 6500,-
Akwatinta; 65,0 x 84,0 (w świetle oprawy), oprawiona w ramę 
Polscy szwoleżerowie na kwaterze we wnętrzu stajni. Grafi ka powstała według obrazu Horacego 
Verneta (1789-1863), bardzo popularnego malarza francuskiego, twórcy wielu dzieł o tematyce histo-
rycznej i batalistycznej. Rytował Philibert Louis Debucourt (1755-1822), malarz i grafi k 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 Ponia-
towskiego w nurtach Elstery, patrz poz. 242). Rycina naklejona na tekturę. Równomierne, charakte-
rystyczne zażółcenie papieru. Oprawiona w drewnianą, XIX-wieczną, złoconą ramę z bogatą dekora-
cją klasycystyczną.
(Patrz ilustracja)

 256. [Somosiera – ranny polski szwoleżer] – „Grand Garde de Lanciers Polonais”. 
Ryt. Ph. Debucourt. 1818 r. 6500,-
Akwatinta; 65,5 x 84,0 (w świetle oprawy), oprawiona w ramę
Bardzo dekoracyjna, wysokiej klasy grafi ka, sławiąca męstwo polskich żołnierzy epoki napoleońskiej. 
Przedstawia leżącego w ruinach stajni rannego ułana, obserwującego z niepokojem odmaszerowują-
cy oddział szwoleżerów. Poniżej tytuł oraz sygnatury artystów. Grafi ka powstała według obrazu Ho-
racego Verneta (1789-1863), rytował Philibert Louis Debucourt (1755-1822) (patrz poz. poprzednia). 

255. Ph. Debucourt. Szwoleżerowie polscy. 1818.
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Rycina naklejona na tekturę. Równomierne, charakterystyczne zażółcenie papieru. Oprawiona w drew-
nianą, XIX-wieczną, złoconą ramę z bogatą dekoracją klasycystyczną.
(Patrz tablica XIV)

 257. [Przeprawa przez Berezynę] – „Űbergang über die Berezina (28. November 1812)”.
Lit. J. Velten. Ok. 1830 r. 1200,-
Litografi a; 48,0 x 75,0 (pl. 54,0 x 78,0)
Monumentalna scena, ukazująca ucieczkę wojsk francuskich, usiłujących przeprawić się przez rzekę 
Berezynę (pośród tłoczących się także cywile, kobiety, starcy). Poniżej tytuł oraz sygnatury – autorami 
grafi ki są Ch. Lang oraz Johann Velten (od 1820 r. prowadzący w Karlsruhe wydawnictwo oraz zakład 
litografi czny). Bitwa pod Berezyną miała miejsce w dniach 26-29 XI 1812 r., kiedy cofające się spod 
Moskwy oddziały francuskie zostały otoczone przez Rosjan. 28 listopada toczono walki o utrzymanie 
przeprawy na obu brzegach Berezyny. W tym dniu szczególną rolę odegrały oddziały polskie pod 
dowództwem: Dąbrowskiego, Kniaziewicza i Zajączka, które w bitwie pod Stachowem utrzymały swoje 
stanowiska i przy stratach 3 tys. poległych odparły ataki Rosjan. Po zbudowanych mostach udało się 
przeprawić na drugi brzeg korpusowi Oudinota, de Beauharnaisa, Davouta oraz resztkom 5 korpusu 
polskiego. Na marginesie nieaktualna pieczątka własnościowa. Po konserwacji. Rzadkie. 

 258. [Odwrót spod Moskwy] – „Zwischen Braunsberg und Elbing den 12 Dbr. 1812”. 
Ch. W. von Faber du Four. 1843-1864 r. 700,-
Litografi a; 17,5 x 27,7 (pl. 41,0 x 56,0)
Odwrót wojsk francuskich spod Moskwy w grudniu 1812 r. – oddziały, w scenerii zimowej, stacjonu-
jące pomiędzy Elblągiem a Braniewem. Praca jest dziełem niemieckiego malarza Christiana Wil-
helma von Faber du Four (1780-1867), który brał udział w kampanii 1812 r. Wydał Christian Friedrich 
Autenrieth w Stuttgardzie. Litografował Gottfried Küstner (1800-1864), grafi k i wydawca niemiecki. 
Równomierne zażółcenie papieru, poza tym stan dobry.

 259. [Powstanie listopadowe] – „Kossynier. Sensenträger”. Wyd. K. Magnus. Po 
1831 r.  400,-
Litografi a, ręcznie kolorowana; 44,0 x 28,6 (cała plansza)
Kosynier w sukmanie krakowskiej, w krakusce, z uniesionym do góry sztandarem z Orłem i napisem: 
„d. 29go Listop. 1830 r.”, na tle pejzażu z wschodzącym słońcem. Poniżej tytuł oraz wiersz: „Tnie chwac-
ko tęga kosa, Nią wrogom utrzem nosa: Hey bracia! w imię Boże! Bóg nam dopomoże.” (ten sam 
tekst także w języku niemieckim). Sygnowana na kamieniu – litografował Dieter Dietlab, wydano w war-
szawskim zakładzie Karola Magnusa, działającym w latach 1828-1846, który w okresie powstania li-
stopadowego publikował grafi ki o charakterze patriotycznym, niosące nadzieję na odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. Stan dobry.
Lit.: Katalog zbiorów L. Gocla, t. 2, s. 197, poz. 753.

 260. [Mapa teatru II wojny światowej] – Rysunek J. Flisaka. Po 1945 r. 1200,-
Rysunek (tusz, akwarela); 58,0 x 61,0 cm
Artystyczna wizja mapy Europy z zaznaczonymi najważniejszymi bitwami z udziałem Polaków (wraz 
z datami), od Narwiku na północy po Tobruk na południu, od Lenino na wschodzie po Falaise na 
zachodzie. Na morzach zaznaczone polskie okręty, na niebie dywizje broniące Wielkiej Brytanii. Rzad-
ka, nietypowa dla artysty praca. Jerzy Flisak (1930-2008) tworzył plakaty, zajmował się rysunkiem 
satyrycznym i prasowym, ilustracją książkową. Na marginesach oraz na odwrocie notatki edytorskie. 
Ślady składania, niewielkie zagniecenia marginesu, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 261. [Solidarność] – „Apel Poległych”. Ł. Rogiński. 1981 r. 1000,-
Akwaforta; 42,0 x 56,5 (pl. 51,0 x 66,0)
Sygnowana ołówkiem: „Ł. Rogiński 1981 r.” oraz „Apel Poległych 3/100”. Praca powstała z okazji 
uroczystości odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku, która miała miejsce 16 grud-
nia 1980 r. w 10. rocznicę tragedii. Symbolicznemu przedstawieniu pomnika – trzech krzyży wyłania-
jących się z morza ludzkich głów towarzyszy tekst apelu poległych. Autorem grafi ki jest Łukasz 
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260. J. Flisak. Polacy w II wojnie światowej. Po 1945.

261. Ł. Rogaliński. Apel Poległych. 1981.
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Rogiński (ur. 1936), absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom 1960 r. w pracowni 
Piotra Potworowskiego), autor m.in. fontann na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Stan dobry, oprawiona 
w ramę 54,0 x 69,0 cm.
(Patrz ilustracja)

UBIORY. ZWYCZAJE LUDOWE

 262. [Wesele w Ojcowie] – „Wesele w Oycowie. Les noces à Oytsov”. Z „Albumu 
Wileńskiego”. 1851 r. 2500,-
Litografi a kolorowana ręcznie; 42,7 x 56,0 (pl. 50,5 x 70,0)
Pełna ruchu i wdzięku scena przedstawiająca tancerzy w strojach krakowskich, na tle ruin zam-
ku w Ojcowie, opublikowana w „Albumie Wileńskim” Jana Kazimierza Wilczyńskiego (seria I, poszyt 2). 
Rysował Paul Gavarni (1804-1866), grafi k i malarz, słynny autor karykatur; odbito w cenionym paryskim 
zakładzie Lemerciera. Pierwowzorem dla artystów była akwarela Antoniego Zaleskiego, malarza 
stale współpracującego z J. K. Wilczyńskim, oraz Ignacego Ważniewskiego (dekoratora teatrów 
warszawskich, działającego w latach 1851-1858), przedstawiająca występ baletu warszawskiego w Pe-
tersburgu w 1851 r. przed carem, z udziałem najwybitniejszych ówcześnie tancerzy, prezentujących 
„Wesele w Ojcowie” Karola Kurpińskiego. Grafi ka przycięta – brak części tekstu poniżej kompozycji 
(bez szkody dla przedstawienia). Po konserwacji, ubytki narożników uzupełnione. Bardzo dekoracyjna 
grafi ka. Rzadkie. (Jaworska, poz. 21).
(Patrz tablica XIV)

 263. [Polacy] – „Polacchi”. Ryt. A. Bernati, G. B. Lago. 1834-1843 r. 300,-
Akwaforta; 29,0 x 43,0 (pl. 31,7 x 45,5)
Fantastyczne przedstawienie Polaków, w scenerii średniowiecznego miasta. Pędzącemu na koniu 
uskrzydlonemu rycerzowi (być może dalekiemu kuzynowi husarza) przyglądają się mężczyzna w stro-
ju krakowskim oraz grupa w strojach góralskich. Rycina sygnowana na płycie – autorem kompozycji 
jest Vincenzo Gazzotto (1807-1885), włoski malarz scen historycznych. Rytowali: Antonio Bernati 
(1792-1873) oraz Giovanni Battista Lago (działający w latach 1820-1885). Tablica z dzieła „Il Costu-
me di Tutte le Nazioni e di Tutti i Tempi Descritto ed Illustrato...” Ludovica Menin, wydawanego 
w latach 1834-1843 w Padwie, ze strojami ludów różnych epok historycznych i kultur. Zabrudze-
nia i naddarcia marginesów, na odwrocie nieaktualna naklejka antykwaryczna. 

 264. [Panna młoda ze Śląska] – „Sponsa in Silesia”. Rys. Joost Ammann. 
1577 r. 600,-
Drzeworyt kolorowany ręcznie; 29,0 x 19,0 (w świetle oprawy)
Młoda kobieta w odświętnym stroju mieszczańskim. Plansza z wydanego w 1577 r. w Norymberdze 
dzieła „Habitus praecipuorum populorum”, poświęconego kostiumom kobiecym. Rysował Joost Ammann 
(1539-1591), szwajcarski rytownik i malarz, od 1561 r. pracujący w Norymberdze, opublikował Hans 
Weigel (1520-1577), wydawca i rytownik norymberski. Stan dobry, oprawiony w ramę 46,5 x 35,5 cm. 
Patrz poz. następna.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 265. [Cyganka] – „Zingara vulgo dicta”. Rys. Joost Ammann. 1577 r. 600,-
Drzeworyt kolorowany ręcznie; 28,5 x 19,0 (w świetle oprawy)
Kobieta z dzieckiem na ręku, ukazana w całej postaci, w tunice i z bukłakiem na wodę przewieszonym 
przez ramię. Plansza z wydanego w 1577 r. w Norymberdze dzieła „Habitus praecipuorum populorum” 
(patrz poz. poprzednia). Stan dobry, oprawiony w ramę 46,5 x 35,5 cm.

 266. [Kostiumy polskie] – Karta tytułowa „Zbioru rozmaitych strojów polskich. Costumes
polonais. 1817”. J. P. Norblin. 1817 r. 700,-
Akwaforta, akwatinta, kolorowana akwarelą; 25,2 x 16,5 (pl. 37,0 x 27,3)
Grafi ka 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. 
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Po powrocie do Francji w latach 1804-1817 opracował zespół około 100 akwarel, poświęconych 
strojom polskim. Wybranych 50 rysunków powtórzył w technikach grafi cznych Philibert-Louis Debu-
court (1755-1822), wybitny francuski malarz i grafi k, członek Akademii paryskiej. Drobne zabrudzenia 
i zagniecenia, poza tym stan dobry. Patrz poz. następne.

 267. [Kostiumy polskie] – „Stróże nocni”. J. P. Norblin. 1817 r. 700,-
Akwaforta, akwatinta, kolorowana akwarelą; 25,8 x 16,7 (pl. 36,8 x 27,5)
Poniżej przedstawienia dwóch mężczyzn – z kołatką i lampą, tytuł po polsku i francusku oraz sygna-
tury – według rysunku Jana Piotra Norblina rytował Philibert-Louis Debucourt. Drobne zabrudzenia, 
równomierne zażółcenie papieru, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 268. [Kostiumy polskie] – „Węglarz. Charbonnier”. J. P. Norblin. 1817 r. 600,- 
Akwaforta, akwatinta, kolorowana akwarelą; 25,6 x 16,5 (pl. 36,0 x 26,5)
Scenka rodzajowa – rozwożący węgiel mężczyzna podczas rozmowy ze służącą. Naderwanie papie-
ru fachowo podklejone, poza tym stan dobry. 

 269. [Kostiumy polskie] – „Cebularz”. J. P. Norblin. 1817 r. 500,-
Akwaforta, akwatinta, kolorowana akwarelą; 25,4 x 16,5 (pl. 36,5 x 27,2)
Sprzedawca cebuli. Według rysunku Jana Piotra Norblina rytował Philibert-Louis Debucourt. Drob-
ne zabrudzenia i zagniecenia, poza tym stan dobry. 

 270. [Z Wileńszczyzny] – „Wileńszczyzna”. G. Pillati. Pocz. XX w. 500,-
Litografi a barwna; 34,5 x 82,5 cm
Dekoracyjne przedstawienie strojów z okolic Wileńszczyzny. Sygnowana monogramem „G.P.” oraz 
„p/g oryginału G. Pillatiego” – autorem kompozycji jest Gustaw Pillati (1874-1931), malarz, rysownik 

264. J. Ammann. Panna młoda ze Śląska. 1577. 267. J.P. Norblin. Stróże nocni. 1817.
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i pedagog, pochodzący ze znanej warszawskiej rodziny artystycznej, malujący głównie pejzaże oraz 
typy ludowe (przede wszystkim z Podhala, Huculszczyzny, Górnego Śląska i Łowicza). Grafi ka odbi-
ta w warszawskim zakładzie Jana Cotty (plansza nr 23) przez Feliksa Walkiewicza; wydana przez 
Dom Wydawniczy A. Chlebowski „Świt” w Warszawie. Stan dobry (patrz poz. następna).
(Patrz ilustracja)

270. G. Pillati. Wileńszczyzna. Pocz. XX w.

271. G. Pillati. Podhale. Pocz. XX w.

272. G. Pillati. Ziemia Kielecka. Pocz. XX w.
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 271. [Z Podhala] – „Zakopiańskie”. G. Pillati. Pocz. XX w. 500,-
Litografi a barwna; 34,0 x 80,0 cm
Dekoracyjne przedstawienie tańczących na hali górali zakopiańskich. Sygnowana monogramem „G.P.” 
oraz „p/g oryginału G. Pillatiego” – autorem kompozycji jest Gustaw Pillati (1874-1931). Grafi ka odbi-
ta w warszawskim zakładzie Jana Cotty (plansza nr 25) przez Feliksa Walkiewicza; wydana przez 
Dom Wydawniczy A. Chlebowski „Świt” w Warszawie. Równomierne zażółcenie papieru, drobne za-
brudzenia, poza tym stan dobry (patrz poz. następna).
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 272. [Z Kielecczyzny] – „Ziemia Kielecka”. G. Pillati. Pocz. XX w. 500,-
Litografi a barwna; 34,0 x 82,0 cm
Dekoracyjne przedstawienie strojów ludowych z Kielecczyzny. Sygnowana monogramem „G.P.” oraz 
„p/g oryginału G. Pillatiego” – autorem kompozycji jest Gustaw Pillati (1874-1931). Grafi ka odbita 
w warszawskim zakładzie Jana Cotty, przez Feliksa Walkiewicza; wydana przez Dom Wydawniczy 
A. Chlebowski „Świt” w Warszawie. Stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)
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 273. [Wąsacze] – „Les Moustaches”. L. Boilly. 1824 r. 800,-
Litografi a barwna; 36,5 x 26,5 (cała plansza)
Sygnowana na kamieniu: „L. Boilly”; „I. lith. de Delpech” (François-Sérephin Delpech (1778-1825), 
litograf francuski). Karykatura przedstawiająca mężczyzn noszących wąsy, z cyklu „Recueil de Grima-
ces”, 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 grafi kowi pracującemu w Paryżu, gdzie wielokrotnie z powodzeniem wysta-
wiał swoje dzieła. Stan dobry, mocne kolory.
(Patrz ilustracja)

 274. [Okularnicy] – „Les Lunettes”. L. Boilly. 1823-1828 r. 800,-
Litografi a barwna; 36,5 x 26,5 (cała plansza)
Sygnowana na kamieniu: „L. Boilly”; „I. lith. de Delpech” (François-Sérephin Delpech (1778-1825), 
litograf francuski). Karykatura przedstawiająca grupę osób noszących okulary, z cyklu „Recueil de 
Grimaces”, wydawanego w latach 1823-1828, autorstwa Louisa Boilly (1768-1845), francuskiego ma-
larza i grafi ka pracującego w Paryżu (patrz poz. poprzednia). Po konserwacji, stan dobry, mocne 
kolory.

 275. [Kucharka] – „The Cook Maid”. Ryt. J. E. Haid. 1774 r. 1200,-
Mezzotinta; 48,5 x 39,0 (w świetle oprawy)
Scena z XVIII-wiecznej kuchni – kucharka przygotowująca posiłek. Rycina powstała według obrazu 
Jeana Gasparda Heilmanna (1718-1760), malarza francuskiego, przyjaciela Bouchera. Rytował i wy-
dał w Augsburgu w 1774 r. Johann Elias Haid (1739-1809), rytownik niemiecki ze znanej rodziny 
grafi ków. Naddarcia papieru zachodzące na grafi kę w kilku miejscach, podklejone, poza tym stan 
dobry. Oprawiony w ramę 70,0 x 60,0 cm.
(Patrz ilustracja)

 276. [Łosoś] – „L. Salmo. V. Salmone”. H. Salviani. 1554 r. 800,-
Miedzioryt kolorowany ręcznie; 22,5 x 33,0 (pl. 27,0 x 40,0)
Karta ze słynnego dzieła ichtiologicznego Hippolita Salvianiego (1514-1572), lekarza i uczonego wło-
skiego. Bogato ilustrowana praca „Aquatilium animalium historiae”, poświęcona rybom Morza Śród-
ziemnego, należy do najważniejszych w jego dorobku. Uważa się, że autorem grafi k, po raz pierwszy 
użytych do ilustracji dzieła naukowego, jest Antonio Lafreri (1512-1577), włoski rytownik i wydawca. 
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273. L. Boilly. Wąsacze. 1824. 279. J.J. Haid. Bąk. Lata 60. XVIII w.

275. J.E. Haid. Kucharka. 1774. 277. J.D. Heidenreich. Kraby. 1793.
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Na odwrocie tekst w języku łacińskim, poświęcony łososiom. Drobne zabrudzenia i zaplamienia, poza 
tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 277. [Kraby] – Kraby. Ryt. J. D. Heidenreich. 1793 r. 800,-
Akwaforta kolorowana ręcznie; 29,0 x 46,0 (przycięta z pozostawieniem 1-2 mm marginesów)
Dekoracyjne przedstawienie trzech krabów, sygnowane na płycie – rytował. J. D. Heidenreich, rysow-
nik i rytownik niemiecki, uczeń Akademii w Berlinie. Ślad składania pośrodku, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

281. Ch. Weigel. Żaglowiec. 1719.

276. H. Salviani. Łosoś. 1554.
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 278. [Krab] – Krab. Koniec XVIII w. 800,-
Akwaforta kolorowana ręcznie; 29,5 x 45,7 (cała plansza)
Dekoracyjne przedstawienie kraba. Ślad składania pośrodku, prawy i dolny margines przycięte, poza 
tym stan dobry.

 279. [Bąk] – „The Bittern. Ardea Stellaris. Die Rohrdommel. Rohrreiger”. J. J. Haid. 
Lata 60. XVIII w. 800,-
Miedzioryt kolorowany ręcznie; 48,0 x 30,0 (pl. 50,0 x 34,0)
Dekoracyjne przedstawienie wędrownego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych. Rycina wydana 
przez Johanna Jacoba Haida (1704-1767), rytownika niemieckiego, prowadzącego w Augsburgu duże 
wydawnictwo. Pochodzi z monumentalnego dzieła Thomasa Pennanta (1726-1798), p.t. „The British 
Zoology”, wydanego w latach 1761-1766. Brak górnego marginesu, boczne marginesy wzmocnione 
i dorobione, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie 125)

 280. [Ogrody francuskie] – „Flora”. Wyd. R. Blome. 1686 r. 400,-
Miedzioryt; 35,0 x 22,5 (w świetle oprawy)
Alegoryczne przedstawienie Flory, rzymskiej bogini kwiatów, na tle ogrodu w stylu francuskim. Poniżej 
przedzielona herbem dedykacja dla lorda Richarda Maitlanda (1653-1695), szkockiego polityka, od 
wydawcy Richarda Blome’a (1635-1705), kartografa i księgarza angielskiego. Plansza pochodzi z se-
rii „The Gentleman’s Recreation”, wydanej w 1686 r. Stan dobry, oprawiony w ramę 48,0 x 33,0 cm.

 281. [Żaglowiec] – „Das Englische Admiral-Schiff”. Ch. Weigel. 1719 r.  1900,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 32,0 x 42,0 (pl. 37,5 x 45,0)
Rycina z przedstawieniem angielskiego okrętu wojennego pod pełnymi żaglami, z armatami gotowy-
mi do strzału. Pochodzi z: „Historischer Zeitungs-Atlas”, wydanego w Norymberdze w 1719 r. Christoph 
Weigel (1654-1725) miedziorytnik i wydawca działający w Norymberdze. Minimalne przebarwienia 
papieru, poza tym stan dobry. Piękny, stary kolor.
(Patrz ilustracja)

OBRAZY. AKWARELE

 282. Andriolli Michał Elwiro (1836-1893) – Pojedynek Benwolia z Tybaldem (ilustracja 
do „Romea i Julii”).1885 r. 9500,-
Rysunek (tusz, ołówek, akwarela, gwasz na papierze); 36,5 x 29,0 cm
Sygnowany: „Andriolli. 1885”. Scena pojedynku przedstawicieli dwóch zwaśnionych rodów – Monte-
kich i Kapuletich. Ilustracja do sceny I z aktu I dramatu Williama Szekspira „Romeo i Julia”, przygo-
towana do luksusowej edycji tego klasycznego dramatu, wydanej w 1885 r. w Paryżu. Wydawnictwo 
ilustrował Michał Elwiro Andriolli, ceniony polski rysownik II połowy XIX w. Według jego oryginalnych 
kompozycji sporządzano drzeworytnicze ilustracje. Artysta po powrocie z zesłania za udział w powsta-
niu styczniowym, pracował w Warszawie, gdzie zyskał dużą popularność dzięki współpracy z licznymi 
czasopismami. 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, na odwrocie 
ślady starej oprawy. Patrz poz. 328. Bardzo rzadkie.
Lit.: H. Piątkowski, H. Dobrzycki, Andriolli w sztuce i życiu społecznym, Warszawa 1904, il. s. 110
(Patrz tablica XXI)

 283. Chlebowski Stanisław (1835-1884) – Mężczyzna z bukłakiem. 1874 r. 2400,-
Akwarela, gwasz, papier; 33,0 x 22,5 (w świetle oprawy) 
Sygnowana akwarelą: „S. Chleb. 74”. Stanisław Chlebowski, popularny w XIX w. malarz scen histo-
rycznych i orientalnych, kształcił się w Akademii w Petersburgu, w Monachium i Paryżu. Od 1864 r. 
przez 12 lat pracował na dworze sułtana Abdul-Azisa w Konstantynopolu, gdzie tworzył portrety, 
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sceny batalistyczne z historii Turcji, a także pejzaże i sceny orientalne. Jego prace były cenione, 
często wystawiane i nagradzane. Stan dobry, oprawiona w ramę 57,0 x 43,0 cm.
(Patrz tablica XXI)

 284. Trusz Iwan (1869-1941) – Dniepr. 10 000,-
Olej na tekturze; 27,0 x 33,0 cm
Sygnowany w l. d. rogu: „Iw. Trusz”. Rozległy, nastrojowy widok szeroko rozlanego Dniepru, nama-
lowany przez Iwana Trusza, ucznia m.in. J. Stanisławskiego i L. Wyczółkowskiego. Artysta kształcił 
się także w Monachium i Wiedniu, na stałe mieszkał we Lwowie. Malował głównie pejzaże, a także 
portrety i sceny rodzajowe z Huculszczyzny. Dniepr stał się jednym z ulubionych tematów obrazów 
Trusza od 1900 r., od czasów pierwszej podróży do Kijowa. Artysta często powracał do tego motywu, 
ukazując rzekę w różnych porach dniach i roku. Stan dobry, oprawiony w złoconą ramę 37,0 x 44,0 cm.
(Patrz tablica XXI)

GRAFIKA ARTYSTYCZNA

 285. Acedański Zygmunt (1909-1991) – Domy w Krzemieńcu. 450,-
Drzeworyt na bibułce; 17,5 x 23,0 (pl. 24,0 x 28,5)
Sygnowany ołówkiem: „Zygmunt Acedański”. Praca z wczesnego, przedwojennego, przez badaczy 
uznawanego za najlepszy, okresu twórczości artysty, kiedy tworzył drzeworyty ukazujące kresowe 
miasta (m.in. Lwów i Krzemieniec). Zygmunt Acedański, grafi k, przed wojną związany ze Lwowem, 
uczeń L. Tyrowicza. Stan dobry, grafi ka wklejona w stare passe-partout (na odwrocie oprawy zapisek 
piórem z 1950 r., z informacją o otrzymaniu tego drzeworytu od autora).

 286. Bartłomiejczyk Edmund (1885-1950) – „Dziewczyna z kozami” („Dziewczyna 
z wiadrami”, „Esterka”). 1925 – 1939 r. 800,-
Drzeworyt; 24,0 x 18,0 (25,5 x 19,0 w świetle p-p)
Sygnowany monogramem na klocku: „EB”. Praca z wczesnego okresu twórczości Edmunda Bartło-
miejczyka, grafi ka, profesora ASP w Krakowie, członka „Rytu”. Grafi ka znalazła się w wydanej w 1939 r. 
tece „16 prac grafi cznych”, zawierającej drzeworyty artysty z lat 1922-1939. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 287. Bartłomiejczyk Edmund (1885-1950) – „Błyskawica”. 1936 r. 800,-
Drzeworyt; 21,3 x 25,2 (22,5 x 26,0 w świetle p-p)
Sygnowany ołówkiem poniżej kompozycji: „Edmund Bartłomiejczyk 1938” (odbitka z 1938 r.). Jedna 
z najbardziej znanych grafi k w dorobku artysty, pochodząca z dojrzałego, najlepszego okresu jego 
twórczości. Ważną grupę stanowiły wówczas prace o tematyce huculskiej, ukazujące zarówno portre-
ty, jak życie codzienne górali. Stan dobry. Wklejony w passe-partount.
Lit.: J. Skłodowski, Huculszczyzna w grafi ce polskiej. Poronin 2005, s. 13, il. 35

 288. Bunsch Adam (1896-1969) – „Wróble”. 1962 r. 700,-
Drzeworyt barwny na bibułce; 27,0 x 22,0 (pl. 35,5 x 25,7)
Sygnowany ołówkiem: „Adam Bunsch 1962”; „Drzeworyt”. Na odwrocie starej oprawy naklejka 
Biura Wystaw Artystycznych w Krakowie (druk ręcznie wypełniany) z informacjami o dziele oraz 
stemple autorskie. Adam Bunsch, wszechstronny artysta krakowski, wykształcony w tamtejszej 
Akademii. Już w okresie międzywojennym zainspirowany sztuką japońską zaczął tworzyć drze-
woryty barwne, ukazujące piękno natury, odbijane specjalnymi farbami akwarelowymi. Stan dobry. 
Dekoracyjne.
(Patrz tablica XX)

 289. Chrostowski Stanisław Ostoja (1900-1947) – „Awanturnicza trójka”. 
1929 r. 600,-
Drzeworyt; 10,0 x 6,5 (11,2 x 7,5 w świetle oprawy)
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Sygnowany ołówkiem: „St. O. Chrostowski” oraz monogramem na klocku „SC”. Rzadka, wczesna 
praca artysty, jeszcze z okresu studiów na Wydziale Grafi ki SSP w Warszawie, pod kierunkiem Wł. Sko-
czylasa, E. Bartłomiejczyka i B. Lenarta. Jest to także jedyna w dorobku Chrostowskiego praca wy-
konana całkowicie przy pomocy rylca wielorzędowego (nowego narzędzia w warsztacie grafi ka, przy-
wiezionego do Polski z Paryża zapewne przez Tadeusza Cieślewskiego syna). Stan dobry, oprawiona 
w ramę 33,5 x 27,5 cm.
Lit.: A. Pietrzak, Stanisław Ostoja-Chrostowski, BN 2007, s. 28, 48, poz. 23
(Patrz ilustracja)

 290. Dawski Stanisław (1905-1990) – „Dwoje”. XX w. 1000,-
Monotypia; 54,0 x 39,8 (cała plansza)
Sygnowana odręcznie: „Dawski”. Charakterystyczna dla twórczości grafi cznej artysty praca – erotyk, 
wykonany w technice monotypii (dającej jedynie pojedyncze odbitki). Stanisław Dawski, opiekun Jó-
zefa Gielniaka, odegrał znaczącą rolę w dolnośląskim środowisku artystycznym. Absolwent ASP w War-
szawie, po 1945 r. związany z PWSSP we Wrocławiu, której był wieloletnim rektorem. Stan bardzo 
dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 291. Eljasz Radzikowski Walery (1841-1905) – Stefan Czarniecki i towarzysz broni 
(szkice postaci). 1890 r. 900,-
Rysunek (ołówek, tusz); 20,5 x 15,5 (w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem monogramem: „WE” oraz „luty 1890”. Szkic dwóch postaci w strojach histo-
rycznych, dzieło malarz krakowskiego Walerego Eljasza Radzikowskiego. Wykształcony w krakowskiej 
SSP (pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza, który wywarł znaczący wpływ na dalszą twórczość artysty) 
oraz w Monachium, przez wiele lat przyjaźnił się z Józefem Ignacym Kraszewskim. Zajmował się 
przede wszystkim malarstwem historycznym, opartym o staranne studia, a także twórczością poświę-
coną ukochanym Tatrom – pisarską, malarską i fotografi czną. Stan dobry, oprawiony w drewnianą ramę 
o wym. 39,0 x 33,0 cm.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

286. E. Bartłomiejczyk. Esterka. 289. St. Ostoja-Chrostowski. Awanturnicza trójka.



130 GRAFIKA DEKORACYJNA I ARTYSTYCZNA. OBRAZY I AKWARELE

 292. Falck Jeremiasz (ok. 1610-1677) – Portret Johannesa Müllera, doktora teologii, 
pastora w Hamburgu. 1656 r. 1600,-
Miedzioryt; 34,3 x 25,3 (przycięty wokół odcisku płyty)
Sygnowany na płycie l.d.: „G. Dittmaers pin.” (Gerd Dittmers (zm. 1671) – malarz portrecista pracu-
jący w Hamburgu, twórca serii portretów duchownych tamtejszego kościoła św. Piotra); p.d.: „J. Falck 
sculp.” Jeremiasz Falck, jeden z najwybitniejszych grafi ków gdańskich, pracujący także w Paryżu, 
w Sztokholmie, Kopenhadze, Amsterdamie i Hamburgu. W pełni pokazuje kunszt Falcka jako wybit-
nego portrecisty doby baroku. Johannes Müller – ceniony ówcześnie uczony, urodzony we Wrocławiu, 
od 1626 r. pastor kościoła św. Piotra i Pawła w Hamburgu, autor licznych traktatów teologicznych 
(w tym m.in. o charakterze antysemickim). Po konserwacji.
Lit.: Block, 1890, s. 219, poz. 269

 293. Gielniak Józef (1932-1972) – Ekslibris Danieli (Grażynki) Gielniak. 1965 r. 500,-
Linoryt; 6,0 x 4,5 (7,0 x 5,5 w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem: „lin 65”; „o/a 65”; „J. Gielniak”. Ekslibris żony artysty, Danieli, zwanej przez 
niego Grażynką, pacjentki, a później pracownicy sanatorium w Bukowcu. Józef Gielniak, wybitny 
grafi k polski, urodzony we Francji. Po powrocie do Polski w 1950 r. z powodu choroby płuc zamiesz-
kał w sanatorium w Bukowcu koło Kowar, gdzie spędził całe dorosłe życie. Dzięki opiece artystycznej 
profesora Dawskiego z PWSSP we Wrocławiu mógł rozwijać swoją twórczość grafi czną, która stano-
wi odrębne, niezwykłe zjawisko w sztuce polskiej. Gielniak stworzył jedynie 16 ekslibrisów, tylko dla 
osób sobie najbliższych i zawsze stanowią one wyraz najintymniejszych więzi. Stan dobry, oprawiony 
w ramkę 19,5 x 15,0 cm.
(Patrz ilustracja)

 294. Gielniak Józef (1932-1972) – Ekslibris Stanisława Dawskiego. 1971 r. 500,-
Linoryt; 9,5 x 8,0 (w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem: „lin. 71 r.”; „J. Gielniak”. Ekslibris autorstwa jednego z najwybitniejszych 
polskich grafi ków współczesnych, przygotowany dla przyjaciela i opiekuna artystycznego Stanisława 

290. St. Dawski. Dwoje. XX w. 291. W. Eljasz Radzikowski. St. Czarniecki. 1890.
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Dawskiego, profesora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Stan dobry, 
oprawiony w ramkę 19,5 x 14,5 cm.
(Patrz ilustracja)

 295. Goryńska Wiktoria (1902-1945) – „Siena” 1930 r. 900,-
Drzeworyt; 25,5 x 26,0 (29,0 x 29,5 w świetle oprawy)
Wiktoria Goryńska, grafi czka, związana z warszawskim środowiskiem artystycznym, uczennica W. Sko-
czylasa. Tworzyła głównie w technice drzeworytu, prace o tematyce religijnej, animalistycznej, portre-
towej, sportowej oraz architektonicznej (m.in. widoki Lwowa oraz miast włoskich: Sieny i Werony). 
Goryńska położyła także duże zasługi dla szerzenia zagranicą wiedzy o polskiej grafi ce i sztuce 
drukarskiej. Stan dobry, oprawiony w ramę 67,0 x 53,0 cm. Rzadkie. 
Lit.: Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1900 roku. Katalog wystawy Muzeum Okręgowego 
w Bydgoszczy 2009, s. 73, poz. 64
(Patrz tablica XX)

 296. Jabłczyński Feliks (1865-1928) – „Sadzawka w Ogrodzie Saskim”. 1916 r. 700,-
Litografi a; 56,5 x 72,0 (cała plansza)
Sygnowana ołówkiem: „F. Jabłczyński”, na kamieniu data i numer planszy „1916 XV”. Widok sa-
dzawki w warszawskim Ogrodzie Saskim, z budynkiem wodozbioru, wzniesionym w połowie XIX w. 
jako wieża ciśnień warszawskiego wodociągu (dziś mieści zapas wody przeciwpożarowej dla Teatru 
Wielkiego). Grafi ka pochodzi z wydanej w 1916 r. w Warszawie teki „Warszawa XX autolitografi i”, 
autorstwa Feliksa Jabłczyńskiego, cenionego grafi ka i malarza, ucznia i przyjaciela Józefa Pankiewi-
cza. Bibliofi lska teka wydana przez Antykwariat Polski Hieronima Wildera, odbita w znanym zakładzie 
Jana Cotty, w nakładzie 100 egz. (kamienie zniszczono). Stan dobry.
Lit.: M. Grońska, Grafi ka w książce, tece i albumie, s. 238, poz. 265
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 297. John Fryderyk (1769-1843) – Dwie sceny mitologiczne (Psyche i Hebe). Para 
grafi k. XVIII/XIX w. 450,-
Miedzioryty punktowane; 8,5 x 11,0 oraz 10,0 x 9,5 (w świetle oprawy)
Sygnowane na płycie: „Kininger del.” oraz „John sc.”. Autorem pary rycin jest Fryderyk John, grafi k 
urodzony w Malborku, w latach 1790-1792 pracujący w Warszawie pod protektoratem króla Stanisła-

293. J. Gielniak. Ekslibris Grażynki. 1965. 294. J. Gielniak. Ekslibris St. Dawskiego. 1971.
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wa Augusta (m.in. tworząc grafi ki dla uczczenia Konstytucji 3 Maja). Był mistrzem techniki miedzio-
rytu punktowego. Grafi ki powstały według rysunków Vinzenza Georga Kiningera (1767-1851), 
austriackiego malarza – miniaturzysty oraz grafi ka. Stan dobry, oprawione w ramki. Dekoracyjne ry-
ciny wykonane w szlachetnej technice grafi cznej.

 298. Kulisiewicz Tadeusz (1899-1988) – „Chora krowa”. 1929 – 1931 r. 1500,- 
Drzeworyt; 28,5 x 26,0 (31,0 x 28,0 w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem: „T. Kulisiewicz”. Tadeusz Kulisiewicz to jeden z największych polskich grafi ków, 
rysownik, profesor ASP w Warszawie. Uczeń W. Skoczylasa, członek Rytu, laureat wielu nagród. 
Drzeworyty tworzył głównie w latach 1927-1936, przede wszystkim o tematyce związanej ze Szlem-
barkiem, maleńką wsią w Gorcach, która dla artysty stała się miejscem najważniejszym. W 1931 r. 
Instytut Propagandy Sztuki w Warszawie wydał pierwszą z czterech tek grafi k „Szlembark” z przed-
stawieniami tamtejszych górali – w tece tej znalazł się m.in. powstały w 1929 r. drzeworyt „Chora 
krowa”. Stan dobry, oprawiony w ramę. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 299. Kulisiewicz Tadeusz (1899-1988) – „Muzykanci”. 1931 r. 1500,-
Drzeworyt; 31,0 x 22,5 (32,5 x 23,5 w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem: „T. Kulisiewicz” oraz „Muzykanci”. Drzeworyt powstały podczas pobytu artysty 
w Gorcach, wchodzący później w skład jednego z najważniejszych dzieł artysty – wydanej w 1931 r. 
teki „Szlembark”, w nakładzie 130 egzemplarzy. Stan dobry, oprawiony w ramę 49,0 x 39,0 cm. 
Rzadkie. 
(Patrz tablica XX)

 300. Kulisiewicz Tadeusz (1899-1988) – „Dziewczyna w czarnej chuście”. 1931-
1937 r. 400,-

296. F. Jabłczyński. Sadzawka w Ogrodzie Saskim. 1916.
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Drzeworyt; 24,0 x 12,5 (27,0 x 16,0 w świetle oprawy)
Sygnowany długopisem: „Kulisiewicz”. Drzeworyt z przedstawieniem młodej góralki na tle wiejskich 
chałup opublikowany został w słynnej tece „Szlembark” w 1931 r. Ponownie zamieszczono go w piśmie 
artystycznym „Arkady” (r. 3, 1937, nr 2) – na odwrocie oprawy naklejony opis typografi czny „Tadeusz 
Kulisiewicz. Dziewczyna w chuście. Odbitka z klocka oryginalnego”. Stan dobry, oprawiony w ramę 
43,0 x 31,0 cm.

 301. Mrożewski Stefan (1894-1975) – „Śto. Krzyskie Góry” 1932 r. 800,-
Drzeworyt; 27,5 x 21,0 (31,0 x 22,5 w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem poniżej kompozycji: „Stefan Mrożewski” oraz tytuł i data (częściowo zasłonię-
ta przez passe-partout). Stefan Mrożewski, wybitny grafi k i malarz, uczeń W. Skoczylasa, w okresie 
międzywojennym pracujący m.in. w Londynie, Paryżu i Amsterdamie, od 1950 r. mieszkający na 
stałe w USA. Wielokrotnie nagradzany, pozostawił bogatą spuściznę grafi czną, cenioną m.in. za wir-
tuozerię techniczną. Praca w katalogu BN opatrzona tytułem „Kosiarze” („Sianokosy”), powstała pod-
czas pobytu artysty w Sudole koło Jędrzejowa w Górach Świętokrzyskich – majątku przyjaciela, 
a także kolekcjonera grafi ki, Ludwika Kielbassy. Stan dobry, oprawiony w ramę. Rzadkie.
Lit.: Agata Pietrzak, Czarodziej rylca. Katalog wystawy BN w Warszawie 2004, s. 78, poz. 65
(Patrz ilustracja)

 302. Norblin Jan Piotr (1745-1830) – Portret własny przed ekranem (Norblin jako 
rytownik). 900,-
Akwaforta; 13,5 x 14,8 (pl. 15,1 x 16,5)
Autoportret Jana Piotra Norblina, artysty pochodzenia francuskiego, przez 30 lat pracującego w Pol-
sce, m.in. dla Czartoryskich i Radziwiłłów. Obok twórczości malarskiej i rysunkowej artysta zajmował 
się także grafi ką, zwłaszcza w latach 1778-1788. Wczesny (wg Batowskiego sprzed 1773 r.), nie 
datowany autoportret artysty, ukazuje go przy pracy, z rylcem w dłoni, przed ekranem służącym do 
wykonywania kopii rysunków. Szczególny nacisk Norblin położył w tej pracy na charakterystykę psy-
chologiczną postaci, ukazując twarz człowieka o bogatej osobowości. Dobrej jakości, mocna odbitka, 
z zachowaniem szerokich marginesów. Zamontowana na starym podkładzie, stan dobry.
Lit.: P. Smolik, Jana Piotra Norblina prace rytownicze, Łódź 1934, s. 47, poz. 65

 303. Norblin Jan Piotr (1745-1830) – Chłopska zagroda. 1777 r. 800,-
Akwaforta, sucha igła; 4,5 x 8,8 (w świetle oprawy)

298. T. Kulisiewicz. Chora krowa. 1929-1931. 301. S. Mrożewski. Śto. Krzyskie Góry. 1932.



134 GRAFIKA DEKORACYJNA I ARTYSTYCZNA. OBRAZY I AKWARELE

Sygnowana na płycie: „Norblin fecit 1777”. Stan dobry, oprawiona w ramę 20,5 x 24,0 cm. Rzadkie. 
Lit.: P. Smolik, Jana Piotra Norblina prace rytownicze, Łódź 1934, s. 39, poz. 8
(Patrz ilustracja)

 304. Pankiewicz Józef (1866-1940) – „Rue de la Boucherie w Caudebec en Caux” 
(z kotem). 1907 r. 800,-
Akwaforta; 13,7 x 10,9 (15,5 x 12,0 w świetle oprawy)
Sygnowana ołówkiem: „Pankiewicz” oraz na płycie odwrócony napis: „Caudebec en Caux”. Józef 
Pankiewicz, malarz, grafi k, profesor ASP w Krakowie, uznawany za pioniera grafi ki artystycznej w Pol-
sce – samoistnego dzieła sztuki, uwolnionego od funkcji reprodukcyjnej. Tworzył w technika metalowych 
(akwaforty i suche igły) niewielkie prace, głównie pejzaże i widoki miast, przede wszystkim francuskich. 
Jego prace powstawały tylko w latach 1895-1908, potem artysta z powodu kłopotów ze wzrokiem 
zrezygnował z uprawiania grafi ki. Oferowana praca powstała podczas pobytu Pankiewicza we Francji, 
ukazuje uliczkę ze starymi domami w bretońskiej miejscowości Caudebec en Caux. Praca była za-
pewne wystawiana podczas konkursu Grohmana w 1914 r. oraz stanowiła ilustrację książki J. Ruffe-
ra „Kwasoryt”, wydanej w 1909 r. Stan dobry, oprawiona w ramę 33,0 x 28,0 cm.
Lit.: Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Katalog wystawy MN w Warszawie 2006, s. 320, poz. 76, il. 
(Patrz ilustracja)

 305. Podoski Wiktor (1901-1970) – „Gra w piłkę”. Lata 30. XX w. 700,-
Drzeworyt; 35,7 x 25,0 (37,0 x 25,5 w świetle passe-partout)
Sygnowany ołówkiem poniżej kompozycji: „W. Podoski”. Wiktor Podoski – grafi k, wykształcony w war-
szawskiej SSP (uczeń Tichego i Skoczylasa), członek „Rytu”, po II wojnie światowej na emigracji 
w Stanach Zjednoczonych. Stan dobry, wklejony w passe-partout. Rzadkie – prace artysty nieczęsto 
pojawiają się na rynku antykwarycznym.
Lit.: Grafi ka polska 1900-1939 ze zbiorów Biblioteki Narodowej, katalog wystawy. Warszawa 1991, 
s. 24, poz. 132, il. 66
(Patrz ilustracja)

 306. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – „Genezis z ducha” (zespół 8 grafi k). 
1926 r. 800,-
Litografi e; śr. o wym. 16,0 x 12,0 (pl. 23,0 x 18,0)
Dwie pierwsze sygnowane ołówkiem: „Fr. Siedlecki”; cztery sygnowane monogramem „FS” na ka-
mieniu. Komplet ilustracji do dramatu Juliusza Słowackiego „Genezis z ducha”, wydanego w 1926 r. 

303. J.P. Norblin. Chłopska zagroda. 1777.
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przez Jakóba Mortkowicza. Poza odbitymi na osobnych planszach, oryginalnymi litografi ami dzieło 
zdobiła strona tytułowa oraz inicjał projektu Siedleckiego. Książkę wydano w nakładzie 150 egzem-
plarzy, litografi e odbito w znanym zakładzie Jana Cotty w Warszawie. Ilustracje do tego dramatu 
stanowiły jeden w wyrazów fascynacji artysty okresem romantyzmu, uwielbienia dla Słowackiego 
i zainteresowania mistycyzmem. Rycina ta oraz następne pochodzą ze spuścizny po wybitnym artyście. 
Stan dobry. 
Lit.: K. Czarnecki, Grafi ka Franciszka Siedleckiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1991, s. 21-22, 
199-208, poz. 173, il. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 307. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – Dwa dzieła p.t.: Wieś nocą (grafi ka oraz 
rysunek przygotowawczy do grafi ki). Ok. 1929 r. 1200,-
Grafi ka – miękki werniks; 29,8 x 23,8 (pl. 51,3 x 38,2); sygnowana ołówkiem: „Franciszek Sie-
dlecki” oraz na płycie: „Franciszek Siedlecki”. Rysunek (ołówek, papier); 30,0 x 24,0 (na arkuszu 
50,0 x 37,5); sygnowany: „Franciszek Siedlecki”. Szkic ołówkiem oraz grafi ka, z przedstawieniem 
wiejskiego pejzażu. Niewielkie uszkodzenia i zabrudzenia marginesu grafi ki, zabrudzenia (zwłasz-
cza na odwrocie), bez szkody dla rysunku. Rzadki zespół składający się z projektu rysunkowego 
i grafi ki.
Lit.: K. Czarnecki, Grafi ka Franciszka Siedleckiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1991, s. 124, 
poz. 105, il. 

 308. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – Spacer – miasto. Ok. 1929 r. 800,-
Akwaforta; 30,0 x 23,0 (pl. 51,0 x 32,8)
Sygnowana ołówkiem: „Franciszek Siedlecki”. Odbitka ze śladami przesunięcia płyty, na papierze 
ze znakiem wodnym. Grafi ka była eksponowana na Powszechnej Wystawie Krajowej (gdzie artysta 
otrzymał Wielki Srebrny Medal za twórczość i dyplom zasługi za działalność organizacyjną) oraz 
stanowiła premię TZSP za rok 1933 r. Stan dobry.
Lit.: K. Czarnecki, Grafi ka Franciszka Siedleckiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1991, s. 125, 
poz. 108, il. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

304. J. Pankiewicz. Uliczka w Bretanii. 1907. 305. W. Podoski. Gra w piłkę. Lata 30. XX.
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 309. Wejman Mieczysław (1912-1997) – „Rowerzysta XIV – Stracone złudzenia”. 
1970 r. 900,-
Akwaforta; 47,3 x 30,3 (75,0 x 52,5 w świetle oprawy)
Sygnowana ołówkiem poniżej kompozycji: „Mieczysław Wejman 1970” oraz nakład („21/50”) i tytuł. 
Mieczysław Wejman, profesor i rektor Akademii w Krakowie, uznawany za jednego z najwybitniejszych 
polskich grafi ków II połowy XX w. W latach 1957-1971 tworzył cykl rysunków i grafi k p.t. „Rowerzysta”, 
przez krytyków uznany za pierwsze dzieło w nurcie grafi ki metaforycznej, charakterystycznej dla 
środowiska krakowskiego. Stan dobry, oprawiona w ramę 78,0 x 55,0 cm.

 310. Wyczółkowski Leon (1852-1936) – „Wnętrze kościoła z ołtarzem Wita Stwosza”. 
1926 r. 4000,-
Litografi a; 51,0 x 37,0 (cała plansza)
Sygnowana ołówkiem: „L. Wyczółkowski 1926” oraz „kreda, tusz”. Praca jednego z najwybitniejszych 
polskich grafi ków i malarzy Leona Wyczółkowskiego, profesora ASP w Krakowie i Warszawie. Artysta, 
po porzuceniu twórczości malarskiej, zajmował się wyłącznie grafi ką, najchętniej litografi ą. W 1927 r. 
wydał przedostatnią w swym bardzo bogatym dorobku tekę (w nakładzie 40 egz.) z okazji 700-lecia 
Kościoła Mariackiego w Krakowie. „Teka jubileuszowa kościoła P-ny Marji w Krakowie”, z której po-
chodzi oferowana grafi ka, zawierała wstęp z historią kościoła pióra Stanisława Tomkowicza oraz 
9 plansz z litografi ami (w tym barwnymi) z widokami wnętrza i bryły budowli. Jak pokazują zgroma-
dzone w Muzeum Narodowym w Warszawie odbitki próbne z kolekcji Leopolda Wellisza artysta przy-
gotowywał się do wydanie tej teki szczególnie starannie. Przycięte marginesy, drobne zabrudzenia 
(po konserwacji). Bardzo rzadkie.
Lit.: D. Muszanka, Litografi a Leona Wyczółkowskiego, Wrocław 1958, s. 53-55, il. 45
(Patrz tablica XX)

POLSCY ILUSTRATORZY

 311. Gawiński Antoni (1876-1954) – „O kocie w butach” i „O panu Figielkowskim” (dwa 
rysunki). 1922 r. 300,-
Rysunki (tusz, częściowo na podrysie ołówkowym, papier); 21,5 x 28,0 oraz 22,0 x 28,0 cm

306. F. Siedlecki. Genezis z ducha (zespół). 1926. 308. F. Siedlecki. Spacer-miasto. Ok. 1929.
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Rysunki opisane ołówkiem – są to ilustracje do bajek „O kocie w butach” oraz „O panu Figielkowskim”, 
które ukazały się w 1923 r. w zbiorze „Bajki staroświeckie”, napisanym i zilustrowanym przez Gawiń-
skiego. Jeden z rysunków sygnowany tuszem: monogramy wiązane AG i JR oraz data 1922. Anto-
ni Gawiński – malarz, ilustrator, uczeń W. Gersona i J. Malczewskiego, reprezentant warszawskiej 
secesji oraz symbolizmu. Od 1900 r. stale współpracował z wydawnictwem Arcta, ilustrując głównie 
książki dla dzieci i młodzieży. Drobne uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry.

 312. Grabiański Janusz (1929-1976) – Jim czyta podręcznik lotnictwa (ilustracja do 
książki Kazimierza Czyżowskiego „Jim żeglarz”). 1957 r. 800,-
Rysunek (tusz, papier); 28,0 x 22,0 (karta wklejona w papierowe passe-partout)
Ilustracja do wydanej w 1957 r. powieści dla młodzieży p.t. „Jim żeglarz”, autorstwa Kazimierza Czy-
żowskiego (1894-1977). Ilustracje zaprojektował Janusz Grabiański, wówczas tuż po studiach w kra-
kowskiej i warszawskiej ASP, jeden z czołowych polskich ilustratorów i grafi ków użytkowych. Rysunek 
wklejony w papierowe p-p z notatkami i stemplami edytorskimi. Stan bardzo dobry.

 313. Grabiański Janusz (1929-1976) – Jim wraz z dwoma marynarzami opuszcza 
w łódce „Mewę” (ilustracja do książki Kazimierza Czyżowskiego „Jim żeglarz”). 
1957 r. 800,-
Rysunek (tusz, papier); 28,0 x 22,5 (karta wklejona w papierowe passe-partout)
Ilustracja do wydanej w 1957 r. powieści dla młodzieży p.t. „Jim żeglarz”, autorstwa Kazimierza Czy-
żowskiego. Rysunek wklejony w papierowe p-p z notatkami i stemplami edytorskimi. Zabrudzenia p-p, 
poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XIX)

 314. Grabiański Janusz (1929-1976) – Marylka z Topsym. Ok. 1959 r. 400,-
Rysunek (piórko, tusz, gwasz); 24,0 x 16,0 (cała plansza)
Bohaterowie książki Zofi i Kossak – Szczuckiej „Topsy i Lupus”, napisanej w 1931 r., wydanej w 1959 r., 
opisującej przygody psa porwanego do cyrku. Ilustracja naklejona na karton z notatkami edytorskimi. 
Stan dobry.

 315. Grabiański Janusz (1929-1976) – Topsy i małpy. Ok. 1959 r. 400,-
Rysunek (piórko, tusz); 24,0 x 16,0 (cała plansza)
Scena z książki Zofi i Kossak – Szczuckiej „Topsy i Lupus”, wydanej w 1959 r. z ilustracjami Janusza 
Grabiańskiego. Ilustracja naklejona na karton z notatkami edytorskimi. Stan dobry.

 316. Maśluszczak Franciszek (ur. 1948) – „Posłuszni”. 1986 r. 1200,-
Akryl, papier; 21,0 x 28,5 (w świetle p-p)
Sygnowany monogramem: „Fr. M. 1986”. Praca znalazła się na okładce wydanego w 1987 r. zbioru 
opowiadań Jerzego Ignaciuka „Posłuszni”. Franciszek Maśluszczak, malarz, rysownik i grafi k, wykła-
dowca w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Wykształ-
cony na warszawskiej ASP, zajmuje się m.in. ilustracją książkową i grafi ką. Stan dobry, oprawiona 
w ramę 33,5 x 41,0 cm.

 317. Młodożeniec Jan (1929-2000) – „Aleksander w Dolinie Siwych Gór” (ilustracja 
powieści J. Wasyli „Ognie na kurhanach”). Ok. 1962 r. 500,-
Rysunek (tusz, papier); 18,5 x 33,5 (naklejony na karton 63,5 x 45,0)
Ilustracja do części pierwszej powieści historycznej Jana Wasyli (1875-1954) p.t. „Ognie na kur-
hanach”. Wydanie polskie z 1962 r. ukazało się z ilustracjami Jana Młodożeńca, jednego z naj-
wybitniejszych polskich grafi ków użytkowych XX w., uważanego za twórcę polskiej szkoły plakatu. 
Syn futurystycznego poety Stanisława Młodożeńca, studiował w warszawskiej ASP. Współpracował 
z licznymi pismami i wydawnictwami, tworząc ponad 400 plakatów, ilustracji książkowych, okła-
dek. Rysunek naklejony na złożony karton, ze stemplami wydawniczymi i notatkami edytorskimi. 
Stan dobry.
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 318. Młodożeniec Jan (1929-2000) – „Zmierzch Persji” (ilustracja powieści J. Wasyli 
„Ognie na kurhanach”). Ok. 1962 r. 500,-
Rysunek (tusz, papier); 18,5 x 33,5 (naklejony na karton 63,5 x 45,0)
Ilustracja do części piątej powieści historycznej p.t. „Ognie na kurhanach” (patrz poz. poprzednia). 
Rysunek naklejony na złożony karton, z notatkami edytorskimi. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 319. Młodożeniec Jan (1929-2000) – „Awantura o Basię” (projekt okładki). Ok. 
1958 r. 600,-
Tusz, gwasz; 20,2 x 28,5 (naklejony na karton 34,7 x 42,1)
Projekt okładki klasycznej powieści dla młodzieży p.t. „Awantura o Basię”, napisanej w 1936 r. przez 
Kornela Makuszyńskiego. Wydanie z 1958 r. ozdobione zostało ilustracjami Konstantego Marii Sopoć-
ko, okładkę zaś projektował Jan Młodożeniec. Projekt naklejony na karton ze stemplami wydawniczy-
mi i licznymi notatkami edytorskimi (ołówkiem, długopisem, kredką). Drobne ubytki farby (zwłaszcza 
w miejscu złożenia), zabrudzenia marginesu.
(Patrz tablica XIX)

 320. Mrożek Sławomir (1930-2013) – Zespół 20 ilustracji do rubryki satyrycznej 
„Postępowiec”. 1957-1958 r. 8000,-
Rysunki (tusz); 20 kart o wym. ok. 21,0 x 15,0 cm
Zespół rysunków do stałej rubryki satyrycznej „Postępowiec”, ukazującej się w tygodniku „Życie Lite-
rackie” w latach 1957 – 1958. Dzieło Sławomira Mrożka, jednego z najwybitniejszych współczesnych 
dramatopisarzy, który równolegle z twórczością pisarską zajmował się rysunkiem satyrycznym. W la-
tach 1957-1958, na fali odwilży popaździernikowej, pisarz prowadził stałą rubrykę satyryczną p.t. „Po-
stępowiec” w „Życiu Literackim”, tygodniku literacko-społecznym ukazującym się w Krakowie. Rubry-
ka ta miała formę ilustrowanej gazetki z różnymi działami, m.in. Z kraju; Ze świata; Ogłoszenia, itp. 
Krótkim, zabawnym tekstom towarzyszyły rysunki autora. 53 numery „Postępowca” ukazały się w for-
mie książki w 1960 r. Niewielkie zabrudzenia kart, poza tym stan bardzo dobry. 
(Patrz tablica XIX)

 321. Stanny Janusz (1932-2014) – Mysz i szczur (ilustracja do książki „Z bajki prawda 
się odkryła”). Ok. 1987 r. 900,-
Technika własna (serigrafi a podmalowana tuszem); 40,5 x 30,0 cm
Ilustracja do opublikowanego w 1987 r. zbioru „Z bajki prawda się odkryła”, zawierającego utwory 
klasyków bajkopisarstwa (Krasickiego Kryłowa i La Fontaine’a). Ilustracje do wydawnictwa przygotował 
Janusz Stanny, wybitny grafi k, plakacista, rysownik i karykaturzysta, profesor ASP w Warszawie, 
uznawany za jednego z najznakomitszych polskich twórców ilustracji książkowej. Drobne zabrudzenia, 
poza tym stan dobry. Ilustracja naklejona na karton 54,5 x 70,0 (złożony na pół).
(Patrz ilustracja)

 322. Truchanowska Bożena (ur. 1929) – Zespół ilustracji do powieści Kornela Maku-
szyńskiego „Awantura o Basię”. 1979 r. 1200,-
Akwarela, tusz; 11 kart śr. o wym. 22,5 x 16,0 (zamontowane w papierowe passe-partout)
Projekt okładki, karty tytułowej oraz 9 ilustracji do klasycznej powieści dla młodzieży autorstwa Kor-
nela Makuszyńskiego p.t. „Awantura o Basię” (I wydanie w 1937 r.). Autorką rysunków jest Bożena 
Truchanowska, ilustratorka, malarka, grafi czka, wieloletnia współpracowniczka wydawnictwa „Nasza 
Księgarnia” oraz pism dla dzieci: „Miś”, „Świerszczyk”, „Płomyczek”. Uczennica J. Cybisa i T. Kulisie-
wicza, zilustrowała około 90 książek dla dzieci, w charakterystycznym, poetyckim stylu. Projekt okład-
ki barwny, pozostałe rysunki czarno-białe. Na p-p notatki edytorskie i stemple. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 323. Uniechowski Antoni (1903-1976) – Miłośnicy sztuki. 800,-
Rysunek (tusz, papier); 23,0 x 19,5 (w świetle p-p)
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318. J. Młodożeniec. Zmierzch Persji. Ok. 1962. 

321. J. Stanny. Mysz i szczur. 1987. 322. Awantura o Basię. Ilustracje. 1979.
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Sygnowany monogramem: „AU”. Kolekcjonerzy oglądający pas kontuszowy, we wnętrzu pełnym pa-
miątek (mebli, bibelotów, elementów dawnego uzbrojenia). Antoni Uniechowski – wybitny ilustrator 
i rysownik, w latach 20. XX w. studiował w SSP w Warszawie (pod kierunkiem Tichego i Jastrzębow-
skiego). Ilustrował klasykę polskiej i światowej literatury. Stan dobry, oprawiony w ramę 32,5 x 29,5 cm.
(Patrz ilustracja)

 324. Uniechowski Antoni (1903-1976) – Ilustracja do książki Marka Twaina „Przygody 
Tomka Sawyera”. Ok. 1951 r. 800,-
Rysunek (tusz, papier); 23,3 x 18,3 cm
Sygnowany tuszem monogramem: „AU”. Ilustracja do klasycznej powieści dla młodzieży, wydanej 
w 1951 r., z ilustracjami Antoniego Uniechowskiego. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia marginesu, 
karta zamontowana na planszy z notatkami edytorskimi. 
(Patrz ilustracja)

 325. Wilkoń Józef (ur. 1930) – Dwie ilustracje do powieści Mika Waltari „Czarny anioł” 
(sceny walki). Ok. 1978 r. 2000,-
Tusz, farby, złocenia na folii; 18,4 x 10,5 (pl. 22,0 x 14,0) oraz 15,6 x 11,0 (pl. 23,0 x 13,8)
Dwie ilustracje do powieści historycznej fi ńskiego pisarza Mika Waltari (1908-1979), opisującej upadek 
Konstantynopola w 1453 r. Ilustracje, namalowane na folii, są dziełem jednego z najwybitniejszych 
współczesnych ilustratorów Józefa Wilkonia. Absolwent krakowskiej ASP, poza ilustracją zajmuje się 
scenografi ą oraz rzeźbą. Jego prace, cieszące się uznaniem także zagranicą, posiadają bardzo indy-
widualny, charakterystyczny styl. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 326. Wilkoń Józef (ur. 1930) – Dwie ilustracje do powieści Mika Waltari „Czarny anioł” 
(sceny romantyczne). Ok. 1978 r. 2000,-
Tusz, farby, złocenia na folii; 18,5 x 11,0 (pl. 23,0 x 14,0) oraz 18,6 x 11,1 (pl. 23,0 x 14,0)
Dwie ilustracje do powieści historycznej fi ńskiego pisarza Mika Waltari, opublikowanej w Polsce 
w 1978 r. Stan dobry.
(Patrz tablica XIX)

323. A. Uniechowski. Miłośnicy sztuki. 324. A. Uniechowski. Tomek Sawyer. 1951.
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 327. Wiśniak Kazimierz (ur. 1931) – Zespół 10 ilustracji do książki Jerzego Afanasjewa 
„Nos poety”. 1987 r. 900,-
Rysunki (tusz na papierze); śr. o wym. 19,5 x 12,5 cm (naklejone na karton 32,3 x 23,0 cm)
Zespół ilustracji do zbioru satyr Jerzego Afanasjewa (1932-1991), pisarza, poety i reżysera, współ-
twórcy kultowego teatru studenckiego „Bim Bom”. Książkę wydano w 1987 r. w opracowaniu grafi cz-
nym cenionego scenografa, malarza, grafi ka i rysownika Kazimierza Wiśniaka. Artysta, wykształcony 
w krakowskiej ASP, wraz z Piotrem Skrzyneckim współtworzył słynny kabaret „Piwnica pod Baranami”. 
Dołączono projekt obwoluty (wraz z wklejonym autografem autora książki) oraz zdjęcie Afanasjewa, 
autorstwa znanego fotografa teatralnego Tadeusza Linka. Rysunki naklejone na karty z notatkami 
edytorskimi, stemple oraz zapiski ołówkiem i długopisem także na zdjęciu i projekcie obwoluty. Drob-
ne zabrudzenia plansz, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

325. J. Wilkoń. Czarny anioł. 1978. 327. K. Wiśniak. Nos poety (zespół). 1987.
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WIEK XIX

 328. [Andriolli Michał Elwiro]. Szekspir William. Roméo et Juliette. Traduction de 
Daffry de la Monnoye. Illustrations d’Andriolli. Gravures de Huyot. Paris (Paryż) b.r. 
(1885), Librairie de Firmin-Didot, k. [3], s. VIII, [1], 193, tabl. ryc. 20 (drzeworyty), 
38,0 cm, opr. luksusowa z epoki płsk. z bogatymi złoc. na grzbiecie. 3000,-
Egzemplarz imienny nr 19, jeden z 50 egzemplarzy drukowanych na papierze japońskim, należący 
do Philippe’a Olombel’a. Luksusowa edycja klasycznego dramatu Williama Szekspira „Romeo i Julia”, 
ilustrowana przez Michała Elwiro Andriollego (1836-1893), cenionego polskiego rysownika II połowy 
XIX w. (patrz poz. 292). Artysta w 1883 r. udał się do Paryża na zaproszenie prestiżowego wydaw-
nictwa Firmin-Didot, jako następca słynnego Gustawa Doré, gdzie przygotował ilustracje m.in. do 
oferowanego dzieła. W tym celu odbył na koszt wydawcy podróż do Werony. Według rysunków An-
driollego drzeworyty wykonał Jules-Jean-Marie-Joseph Huyot, grafi k francuski nagrodzony Legią Ho-
norową. Oferowany egzemplarz zawiera podwójną ilość ilustracji – każda z 10 plansz odbita jest 
w dwóch stanach. Drzeworyty odbite na osobnych planszach (śr. o wym. 22,5 x 16,5 cm), sygnowa-
ne na klocku „Andriolli” lub „Andriolli z Wilna”. Luksusowa oprawa z epoki w szeroki półskórek 
w kolorze brązowym, z 6-polowym grzbietem, w 2-gim polu tytulatura, w pozostałych bogate złocenia 
z ornamentami kwiatowymi. Górne obcięcie kart złocone. Drobne otarcia oprawy, niewielkie plamki 
na kilku kartach, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie. 
Lit.: H. Piątkowski, H. Dobrzycki, Andriolli w sztuce i życiu społecznem, Warszawa 1904, s. 128-129, 
il. 147-155 

 329. [Armia Napoleona – mundury]. Collection des types de tous les corps et des 
uniformes militaires de la République et de l’Empire. Paris 1844. J.-J. Dubochet, 
tabl. ryc. 45 (litografi e kolorowane), 27 cm, opr. z epoki, płsk. 1500,-
Zbiór tablic litografowanych z ilustracjami przedstawiającymi umundurowanie poszczególnych formacji 
wojsk armii francuskiej w dobie rewolucyjnej i w epoce napoleońskiej. Wśród przedstawionych 
jednostek także oddziały polskie. Autorem ilustracji jest Hippolyte Bellangé (1800-1866) francuski 
malarz i grafi k, specjalizujący się w scenach batalistycznych i dziełach o tematyce wojskowej. Opra-
wa w zielony półskórek, na grzbiecie tłoczenia i złocenia. Miejscami przebarwienia, poza tym stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

– Epoka napoleońska –

 330. Bowyer Robert. An Illustrated Record of Important Events in The Annals of 
Europe, during the years 1812, 1813, 1814 et 1815. Comprising a series of views 
of Paris, Moscow, The Kremlin, Dresden, the Battles of Leipsic, etc. etc. etc. 
Together with a History of those momentous transactions. London (Londyn) 1815. 
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329. Mundury armii napoleońskiej. 1844. 330. R. Bowyer. 1815.

330. R. Bowyer. Europa doby napoleońskiej. 1815.
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Printed by T. Bensley, s. 76, k. [15], tabl. ilustr. 19 (w miejsce 21, akwatinty, 
w tym 18 ręcznie kolor. i 4 rozkł.), mapa 1 (akwatinta), faksymile 1 (akwatinta), 
46,5 cm, opr. późniejsza marokin z dublurą i bogatymi złoc . 6000,-
Monumentalna, bogato ilustrowana ręcznie kolorowanymi rycinami księga, prezentująca czasy 
wojen napoleońskich. Dzieło składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opisy głównych miast 
europejskich w okresie wojen napoleońskich, ponadto charakterystykę Elby, a także opisy bitwy pod 
Smoleńskiem, „Bitwy narodów” pod Lipskiem i bitwy pod Hanau. Z widokami Moskwy, Kremla, Gdań-
ska, Berlina, Lipska, Elby, Amsterdamu, Frankfurtu, Drezna, Hamburga, Smoleńska, sceny historycz-
ne i batalistyczne (wkroczenie wojsk sprzymierzonych do Paryża w marcu 1814 r., bitwa pod Lipskiem, 
ceremonia zaprzysiężenia Ludwika XV). Część druga zawiera opis kampanii napoleońskich w latach 
1812-1814 ilustrowany mapą. Efektowna oprawa XIX-wieczna: marokin z dublurą, złoconą tytulaturą 
i złoconymi zdobieniami, wyklejki z opalizującej mory. Brak widoku oraz planu bitwy pod Waterloo. 
Oprawa reperowana, stan ogólny dobry. Efektowny egzemplarz. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

– Traktat o ogrodach –

 331. Czartoryska Izabela. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów przez 
I.C. Wrocław 1805. Wilhelm Bogumił Korn, s. XII, 66, [2], 56, tabl. ryc. 28 (akwa-
forty), 30,5 cm, opr. z epoki, płsk. 12 000,-
Wydanie pierwsze. Księga ogrodów napisana na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji i stu-
diów autorki, wielkiej miłośniczki angielskich założeń ogrodowych. Księżna Izabela z Flemingów Czar-
toryska (1746-1835), żona Adama Kazimierza, była jedną z najbarwniejszych postaci swojej epoki. 
W pamięci potomnych zapisała się m.in. jako założycielka pierwszego polskiego muzeum w Puławach. 
W dobrach tych osiadła na stałe w 1796 r. po powrocie z Wiednia – majątek odzyskany dzięki wsta-
wiennictwu u Katarzyny II zastał całkowicie zrujnowany przez wojska rosyjskie w zemście za poparcie 
udzielone Tadeuszowi Kościuszce. Czartoryska postanowiła odbudować założenie zgodnie z modnym 
ówcześnie stylem angielskim, poznanym podczas podróży po Europie. Zdobyte podczas urządzania 
najpierw Powązek, a potem Puław doświadczenia zebrała w oferowanej książce. Otwiera je motto 
Aleksandra Pope’a: „Cokolwiek zamierzasz sadzić lub budować... Nigdy z Oka nie spuszczaj Natury...”. 
Po przedmowie praca zawiera rozdziały poświęcone różnym gatunkom drzew i sposobom ich roz-
mieszczenia w ogrodzie, klombom (rozumianym jako „Grono drzew sadzonych”), ogrodzeniom („Kie-
dy się mówi, że Ogrodzenia po większey części szpecą...”), różnego rodzaju pawilonom ogrodowym 
oraz kwiatom. Całość zamyka „Katalog drzew, Krzewów, Roślin i Kwiatów”, wraz z informacjami na 
temat pielęgnacji. Pracę ozdabia 28 całostronicowych akwafort, będących dziełem nadwornego 
artysty Czartoryskich Jana Zachariasza Frey’a (1769-1829) – malarza i rytownika wiedeńskiego, 
od lat 90. XVIII w. działającego w Puławach, twórcy m.in. rycin do „Zbioru widoków sławiących pa-
miątek narodowych”. Jedna z ilustracji ukazuje „Plan Ogrodu Pożogowskiego” – wzorcowej szkółki, 
której działalność kontynuowana jest do dziś. Książka, skierowana nie tylko do najbogatszych, miała 
na celu, dzięki wielu praktycznym wskazówkom, uczynienie życia na wsi przyjemniejszym i łatwiejszym. 
Oprawa: brązowy półskórek, na grzbiecie szyldzik, na okładzinach papier marmoryzowany. Stan bar-
dzo dobry. Rzadkie z kompletem rycin.
(Patrz tablica XVII i ilustracje)

 332. Demidow Anatolij Nikołajewicz. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, 
par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie exécuté en 1837. Paris (Paryż) [1855]. Gihaut
frères, tabl. 61 (winno być 100, litografi e), 54 cm, opr. z epoki, płsk. 4500,-
Teka tablic (bez tekstu) z widokami Rosji południowej do słynnego dzieła Anatolija Nikołajewi-
cza Demidowa ks. di San Donato (1813-1870) rosyjskiego hrabiego i toskańskiego księcia, geogra-
fa, mecenasa sztuki, członka niezwykle bogatej rodziny przemysłowców. Demidow, który już jako 
nastolatek związał się z Francją, pasjonował się postacią Napoleona I, kolekcjonował rozmaite „na-
poleoniki” i poślubił kuzynkę cesarza Francuzów Matyldę Letycję Bonaparte. Opis podróży do Rosji 
i na Krym (przez Węgry, Wołoszczyznę i Mołdawię), do którego wykonano oferowane ilustracje, powstał 
w trakcie wyprawy zorganizowanej przez autora w roku 1837. Ekspedycja miała charakter naukowy, 
a w jej trakcie francuscy uczeni znaleźli na Krymie nowe złoże węgla kamiennego (przedsięwzięcie 
rozsierdziło jednak cara Mikołaja I, ponieważ na wyprawę nie zaproszono badaczy rosyjskich). 
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331. I. Czartoryska. O zakładaniu ogrodów. 1805.

332. Podróż po Rosji i Krymie. 1855.



146 TEKI GRAFICZNE. KSIĄŻKI ILUSTROWANE. OPRAWY ARTYSTYCZNE

Litografi e zostały wykonane przez Denisa Raffeta (1804-1860) francuskiego malarza i grafi ka, 
słynącego z litografowanych przedstawień wydarzeń z czasów rewolucji francuskiej i wojen napole-
ońskich, który także wziął udział w organizowanej przez Demidowa wyprawie. Tablice dotyczące 
podróży w komplecie, brak 39 końcowych tablic ze scenami militarnymi odnoszącymi się do wojny 
krymskiej. Brak grzbietu, okładziny obluzowane, poza tym stan dobry. Rzadkie. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 333. [Dzieje i obraz Rosji]. Artamov Piotr. La Russie historique, monumentale et 
pittoresque, par Piotre Artamof (pseud.) avec la collaboration de M. J.-G.-D. Ar-
mengaud. T. 1-2 (w 2 wol.). Paris 1862-1865. Imprimerie de Ch. Lahure, s. 392, 
[9], ilustr. w tekście 210 (drzeworyty, w tym całostronicowe); 376, [8], ilustr. 
w tekście 200 (drzeworyty, w tym całostronicowe), 39,5 cm, opr. płsk. z epoki 
z tłocz. i złoc. na grzbiecie. 2000,-
Monumentalna praca poświęcona dziejom Rosji, jej kulturze, obyczajom i mieszkańcom, autorstwa 
ks. Vladimira de la Fitte (1818-1870), urodzonego w Rosji pisarza francuskiego, piszącego pod pseu-
donimem Piotr Artamow (Estreicher). Bogato ilustrowana widokami miast, części europejskiej i azja-
tyckiej Rosji z typami ludów tam zamieszkujących (m.in. Aleuci, Karaimi, Kozacy, Tatarzy, Żydzi oraz 
mieszkańcy Syberii czy Kaukazu), scenami z życia różnych warstw społecznych (od monarszego 
dworu po rosyjską wieś). Końcowe rozdziały w t. 2 poświęcono polskim kresom wschodnim i Królestwu 
Polskiemu dokumentując je obszernie mapami tych rejonów, wizerunkami litewskich i polskich 
strojów ludowych, postaciami Żydów litewskich oraz widokami Warszawy. Niewielkie pęknięcia 
grzbietu i przybrudzenia okładzin, gdzieniegdzie zażółcenia w tekście. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

– Kobiety kwiaty – 

 334. Grandville Jean Jacques. Les Fleurs Animées. Introductions par Alph. Karr. 
Texte par Taxile Delord. T. 1-2 (w jednym vol.). Paris (Paryż), b.r. [1847]. Éditeur 
Gabriel de Gonet, Libraire Martinon, s. 260, frontispis, tabl. ryc. 28 (litografi e, 
ręcznie kolorowane); s. 102, I-IV, 105-166, I-IV, 169-236, frontispis, tabl. ryc. 24 
(litografi e, ręcznie kolorowane), 26,0 cm, opr. z epoki skóra ze złoc., brzegi kart 
złocone. 1200,-
Jedna z najpiękniejszych książek francuskich, zamykających okres romantyzmu. Zawiera 52 ilustracje 
na osobnych planszach, ukazujące personifi kacje kwiatów – pełne wdzięku i uroku damy w styli-
zowanych sukniach. Ryciny te powstały według rysunków Jeana Ignace’a Isadore’a Gérarda, znanego 
pod pseudonimem Grandville (1803-1847), francuskiego rysownika, ilustratora i karykaturzysty, wysoko 
cenionego przez współczesnych. Swoje prace, zwłaszcza karykatury polityczne, publikował w prasie, 
a od lat. 30. zajmował się także ilustracją książkową (m.in. Bajki La Fontaine’a, Przygody Guliwera, Ro-
binsona Crusoe). Planszom towarzyszy tekst francuskiego dziennikarza Taxile’a Delorda (1815-1877). 
Na końcu książki dołączono 2 czarno-białe tablice botaniczne. Oprawa z epoki w skórę ze złoceniami, 
dekoracją na okładzinach i grzbiecie. Otarcia oprawy, wyklejki nowe, wewnątrz ślady niewielkiego 
zalania, zabrudzenia poszczególnych kart. Na karcie przedtytułowej nieaktualny wpis własnościowy. 
(Patrz tablica XVIII)

– Oprawa A. Kantora – 

 335. Lesser Aleksander. Królowie polscy, wizerunki zebrane i rysowane przez Ale-
xandra Lessera, objaśnione tekstem historycznym przez Juliana Bartoszewicza. 
Warszawa 1860. W Zakładzie Artystyczno-Litografi cznym i nakładem Adolfa 
Pecq’a & Comp. Druk Józefa Ungra, k. [1], frontispis (chromolitografi a), k. [3], s. 8, 
[110-opisy do tablic], tabl. ryc 44 (litografi e), 39 cm, luksusowa opr. wyd., sygn. 
„Introligator A. Kantor w Warszawie”, czerwona skóra ze złoc. i tłocz., obcięcia kart 
złoc. 6000,-
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Najwybitniejsza praca w dorobku Aleksandra Lessera (1814-1884) – malarza, grafi ka i ilustratora, 
pioniera opartego na źródłach archiwalnych malarstwa historycznego. Album zawiera wizerunki 40 kró-
lów i władców polskich od Mieczysława (Mieszka) I do Stanisława Augusta Poniatowskiego, ponadto 
portret księcia warszawskiego Fryderyka Augusta oraz wizerunki carów: Aleksandra I, Mikołaja I i Alek-
sandra II, występujące nie we wszystkich egzemplarzach. Portrety według rysunków Aleksandra Les-
sera wykonali znani litografowie warszawscy: Władysław Walkiewicz oraz Henryk Aschenbrenner, 
grafi ki odbito w jednym z największych warszawskich zakładów litografi cznych Adolfa Pecq’a. Przed 
tablicami z portretami znajdują się biogramy władców pióra historyka Juliana Bartoszewicza (1821-
1870). Album, dzięki staraniom wydawcy i rysownika, jest pierwszym kompletnym zbiorem, najbardziej 
zbliżonych do autentycznych, podobizn naszych władców. Na wykonanym w technice chromolitogra-
fi i frontispisie ukazano herby województw, ziem dawnej Polski oraz królów elekcyjnych. Luksusowa 
oprawa wydawnicza – z sygnaturą tłoczoną na wewnętrznej stronie przedniej okładziny: „In-
troligator A. Kantor w Warszawie”, wykonana we wczesnym okresie działania introligatorni Adolfa 
Kantora (za dzieło to introligator otrzymał list pochwalny z brytyjskiego dworu królewskiego). Wg Elż-
biety Pokorzyńskiej znany był do tej pory tylko jeden egzemplarz „Królów polskich” z sygnaturą arty-
sty w języku francuskim, natomiast nie spotkała egzemplarza z sygnaturą Kantora w języku polskim! 
Dzieło oprawione w czerwony marokin, z tłoczeniami i złoceniami. Na przedniej okładzinie herb Rze-
czypospolitej w ozdobnym kartuszu, nad którym tytuł na wstędze: „Królowie polscy”. Na grzbiecie 
wstęga z tytułem i wić roślinna. Na tylnej okładzinie superekslibris „S. M.” oraz data „1863.” Wyklejki 
z ozdobnego papieru. Zabrudzenia i otarcia oprawy, niewielki ubytek skóry grzbietu, kilka plansz po 
konserwacji, drobne ubytki pap. uzupełnione i podklejone, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit. E. Pokorzyńska, O wydawniczych oprawach „Królów polskich” (artykuł na portalu www.secretera.pl)
(Patrz tablica III i ilustracja)

 336. Lewicki Jan Nepomucen. Ilustracje do pamiętników Jana Chryzostoma Paska 
z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, wydane w Po-
znaniu w r. 1840 przez Edwarda Raczyńskiego, przedstawione w rycinach przez 
Jana Lewickiego, rysowanych i sztychowanych aqua forte na blasze. Poznań 
1850 – 1853. J. K. Żupański. Druk Drouart w Paryżu, tabl. ryc. 18 (akwaforta 
z akwatintą, sygn.: J. Lewicki pinxt. et sculpt.), 63 x 45 cm (każda plansza), opr. 
współcz. teka pap. 4000,-

333. P. Artamow. Dzieje Rosji. 1862-1865. 335. A. Lesser. Wizerunki królów. 1860.
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Dzieło, które zapewniło autorowi głośne imię w dziejach polskiej grafi ki ilustracyjnej, stanowi najwyż-
sze osiągnięcie artystyczne J. Lewickiego (1802-1871), wybitnego grafi ka emigracyjnego, autora m.
in. „Miotełek warszawskich” oraz litografi i do albumu strojów polskich L. Zienkowicza. Pierwszych 
16 tablic wykonał autor w 1850 r., zaś ostatnie dwie w dopiero w 1853 r. Rysunki (63, w tym niektó-
re na pół karty) i tekst w całości rytowane, stanowią jednolitą kompozycję. „Autor z całym poświęce-
niem starał się przetłumaczyć tekst siedemnastowieczny na plastykę. I dziś, szukając realiów do 
Paskowych czasów, możemy sięgnąć do kart Lewickiego” (Banach). Po konserwacji. Stan dobry. 
Lit.: Banach, s. 432, poz. 423
(Patrz tablica XVII)

– Oprawa wg kompozycji A. Lessera – 

 337. Łoski Józef. Jan Sobieski. Jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. 
Dzieło ozdobione 50 rycinami. Warszawa 1883r. Drukiem Józefa Ungra, s. 136, tabl.
ryc. 50 (drzeworyty), 45 cm, opr. wyd. płsk. i pł. bogato zdobione. 2400,-
Banach poz. 790. Egzemplarz z księgozbioru Seweryna Sokołowskiego z Sewerynówki (ekslibris 
heraldyczny na wyklejce). 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 es-
tetyczną (Banach s. 317). Dzieło ozdobiono drzeworytami m.in.: I. Chełmickiego, A. Lessera, A. Re-
gulskiego, J. Styfi ego i A. Zajkowskiego na podstawie obrazów olejnych znajdujących się w najbogat-
szych 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. Styfi ego na podstawie sztychu Karola de la Haye. Na końcu kilka portretów mniej znanych uczest-
ników wypraw Sobieskiego, nigdy wcześniej nie sztychowanych (J. Łąckiego, J. Gorzeńskiego, 
Z. Zbierzchowskiego i in.). Efektowna oprawa wydawnicza (sygn. F.A. Barthel Zakład Introligatorski 
i Rytowniczy Parowy w Lipsku) z bogatą dekoracją okładzin według kompozycji Aleksandra Lessera, 
symbolizującą potęgę i chwałę Jana III. Niewielkie pęknięcie grzbietu opr., miejscami rdzawe plamki. 
Stan dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.
(Patrz tablica III i ilustracja)

– Napoleona Ordy widoki Polski – 

 338. 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. Kró-
lestwo Galicji...; VII-VIII. Gubernia warszawska..., kaliska. Warszawa [1873-1883]. 
Zakład Artystyczno-Litografi czny Maksymiliana Fajansa. Skład główny u p. Alek-
sandrowej Butrymowicz w Pińsku-Gubernia Mińska, w Warszawie w Księgarni 
PP. Gebethner i Wolff, k. tyt. zesz. [3], portret 1 (litografi a), tabl. ryc. 253 
(litografi e na tincie), 43 x 32 cm, opr. w 2 pudłach, płsk. z dwoma szyldzikami, 
z tłocz. i złoc. 65 000,-
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 podró-
ży było 800 rysunków wykonanych z natury, z których 260 przeniósł na kamień litografi czny Alojzy 
Misierowicz, a wydał w ośmiu seriach Zakład Litografi czny Maksymiliana Fajansa. „Zebrane widoki 
odznaczają się wyjątkową wartością ikonografi czną, często stanowiąc jedyne źródło dokumentujące 
wygląd wieluset rezydencji i siedzib, zwłaszcza kresowych” (Słownik artystów polskich). Dzieło uka-
zywało się seriami na przestrzeni 10 lat, pierwsza seria liczyła 50 widoków, pozostałe po 30. Orda 
planował wydanie jeszcze serii IX i X, jednak przygotowania przerwała jego śmierć. Z portretem 
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337. J. Łoski. Jan Sobieski. Jego rodzina, towarzysze broni. 1883.

339. N. Orda. Monumentalny album widoków Polski. 1873-1883.
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Napoleona Ordy oraz 2 kartami tytułowymi, ze spisem na odwrocie 260 ponumerowanych rycin. 
Wytworna oprawa współczesna – ryciny umieszczone w dwóch pudłach, kasetach: grzbiety skórzane, 
z podwójnymi zwięzami, z szyldzikami z tytulaturą. Brak 7 rycin: teka I – Motowidłówka, teka III – 
Mejszty, Turbiejówka, Steblow, Krasław, Troki, teka VI – Trembowla. Niektóre ryciny z przyciętymi 
marginesami, miejscami drobne zażółcenia i charakterystyczne przebarwienia, poza tym stan dobry, 
stan opraw bardzo dobry. Niemal kompletny zbiór widoków Napoleona Ordy stanowi ogromną 
rzadkość antykwaryczną.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 733.
(Patrz tablica XVI i ilustracja na stronie poprzedniej)

 339. Orda Napoleon. Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Króle-
stwa Galicji i Ziem Krakowskich... Seria VI. Warszawa 1880. Zakład Artystycz-
no-Litografi czny Maksymiliana Fajansa, tabl. ryc. 30 (litografi e na tincie), 29,0 x 
39,5 cm, opr. pap. ochronna. 9000,-
Kompletna VI seria monumentalnego wydawnictwa przygotowanego przez Napoleona Ordę (1807-
1883) p.t. Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom (patrz poz. poprzednia), będą-
cego plonem jego wieloletnich wędrówek po dawnej Rzeczpospolitej. Seria VI zawiera widoki Galicji 
i ziemi krakowskiej, m.in. Podhorców, Żółkwi, Sanoka, Łańcuta, Oleska, Krakowa, Trembowli, Lwowa, 
Przemyśla, Baranowa Sandomierskiego, Wiśnicza, Krasiczyna, Starego Sącza. Widokom znaczniej-
szych budowli – zamków, pałaców, kościołów – towarzyszą opisy po polsku i francusku. Grafi ki sy-
gnowane – powstały według rysunków z natury Napoleona Ordy, odbite w znanym warszawskim 
zakładzie Maksymiliana Fajansa przez Alojzego Misierowicza. Dzieło o dużej wartości ikonografi cznej, 
dokumentujące wygląd wielu nieistniejących dziś zabytków. Stan dobry.

 340. Orda Napoleon. Album widoków Polski w guberniach warszawskiej, kaliskiej, piotr-
kowskiej, kieleckiej, lubelskiej, radomskiej, suwalskiej i łomżyńskiej. Seria VIII.
Warszawa 1882/1883. Zakład Artystyczno-Litografi czny Maksymiliana Fajansa, 
tabl. ryc. 30 (litografi e na tincie), 29,0 x 39,0 cm, opr. pap. ochronna. 9000,-
Kompletna VIII seria (ostatnia) monumentalnego wydawnictwa przygotowanego przez Napoleona Ordę 
(1807-1883) p.t. Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom, będącego plonem jego 
wieloletnich wędrówek po dawnej Rzeczpospolitej. Seria VIII zawiera widoki: m.in.: Łysej Góry, San-
domierza, Kazimierza nad Wisłą, Zamościa, Kalisza, zamku Krzyżtopór, Janowca, Lublina, Puław, 
Warszawy, Wilanowa, Żelazowej Woli, Płocka, Włocławka. Stan dobry.

 341. [Stroobant Franciszek]. Dessins par Stroobant. Komplet ilustracji do dzieł: L. Łę-
towski, „Katedra na Wawelu” oraz „Starożytne gmachy Krakowa”. B.m. [Bruksela], 
b.r. [1861], k. [1], tabl. ryc. 30 (litografi e barwne), folio, opr. z epoki płsk. ze złoc. 
i tłocz., obcięcia kart złoc. 6000,-
Na pierwszej karcie odręczna dedykacja piórem od autora (w języku francuskim), datowana 24 grud-
nia 1861 r. w Brukseli, dla Louisa Martina, oraz informacja „Avant la lettre” (autorskie odbitki prób-
ne). Album zawiera 2 komplety ilustracji do dwóch ważnych dzieł poświęconych XIX-wiecznemu 
Krakowowi. Pierwsze z nich, p.t. „Katedra na Wawelu” opublikowano w 1859 r. z tekstem księdza 
Ludwika Łętowskiego. Książkę zdobiło 17 barwnych litografi i ukazujących katedrę na Wawelu, zarów-
no z zewnątrz, jak i liczne zabytki wnętrza (groby królewskie, dzieła sztuki). Drugie dzieło, które 
ukazało się w 1862 r., zawierało 13 grafi k z najciekawszymi gmachami starego Krakowa, m.in. Su-
kiennice, Collegium Maius (wkrótce po renowacji), Barbakan, kościoły: Mariacki (sprzed restauracji 
dokonanej w końcu XIX w. przez Jana Matejkę), św. Barbary, Dominikanów (po pożarze 1850 r.), 
Franciszkanów i św. Andrzeja. Autorem widoków do obu dzieł był sprowadzony specjalnie do Krako-
wa belgijski malarz, rysownik, słynny w całej Europie przede wszystkim jako doskonały litograf Fran-
ciszek Stroobant (1819-1916). W Krakowie spędził kilka lat, podczas których wykonał oferowane wi-
doki. Ilustracje odbijane były w Brukseli, wszystkie sygnowane (częściowo na kamieniu, pozostałe 
poniżej kompozycji). Album zawiera ilustracje (bez tekstu) – litografi e barwne, śr. o wym. 31,0 x 
22,0 cm, odbite na planszach 52,0 x 33,5 cm. Oprawa z epoki, okład. pł., z tłocz. i złoc. tytułem na 
licu oraz dekoracyjną ramką na obu okładzinach, po konserwacji (grzbiet uzupełniony współcześnie). 
Marginesy plansz z zabrudzeniami, stan grafi k dobry. Bardzo rzadki, autorski album litografi i Stro-
obanta, z dedykacją grafi ka. 
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Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 570, 628; J. Banach, Kraków malowniczy, Kraków 
1980, s. 120-136
(Patrz tablica XVII i ilustracja)

 342. [Ubiory ludów Azji]. Wahlen Auguste. Asie. Moeurs, usages et costumes de 
tous les peuples du monde, d’apres des documents authentiques et les voyages 
les plus recents; publie par... chevalier de plusieurs ordres. Bruxelles (Bruksela) 
1843, A La Librairie Historique-Artistique, s. [4], 591, [1], tabl. ryc. 80 (drzeworyty 
ręcznie kolorowane), 26,0 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc. 800,-
Dzieło poświęcone zwyczajom i strojom ludów Azji, m.in. mieszkańców Chin, Korei, Tybetu, Indii, 
narodów Kaukazu (Gruzja, Armenia), Syberii, Japonii, krajów arabskich (Persja, Syria, Palestyna), 
Kurdów. Pełnemu anegdot tekstowi, opartemu na relacjach podróżników, towarzyszą całostronicowe 
ilustracje odbite na osobnych planszach – drzeworyty ręcznie kolorowane, sygnowane na klockach 
(m.in. Duverger, Doms, Mercier, Vermorcken, Pannemacker), ukazujące charakterystyczne dla dane-
go narodu typy ludzkie (władcy, żołnierze, kupcy, wieśniacy, kobiety z dziećmi itd.), często w scenkach 
rodzajowych. Tom dotyczący Azji stanowi część 4-tomowego wydawnictwa poświęconego kostiumom 
narodów całego świata, przygotowanego przez Augusta Wahlena (1785-1850). Na karcie przedtytu-
łowej odręczny wpis, na s. 1 pieczątka Juliana Czartkowskiego. Na karcie tytułowej pieczątka: „Hen-
ri Hurtig Libraire a Kalisch” (Henryk Hurtig prowadził w Kaliszu od ok. 1847 r. księgarnię, wypożyczal-
nię i wydawnictwo). Otarcia i uszkodzenia oprawy, blok częściowo poluzowany, drobne zabrudzenia 
(zwłaszcza w części początkowej). Brak tablicy pomiędzy s. 178/179, znane egz. mają różne liczby 
tablic (od 79 do 86). Dekoracyjne, mocne kolorowanie rycin. 
(Patrz ilustracja)

 343. Wójcicki Kazimierz Władysław. Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych 
w różnych zawodach. Tom 1-2 (w dwóch wol.). Warszawa 1850-1851. Nakładem 
J. Bernsteina, s. [6], 526, [2], tabl. ryc. 35 (litografi e); [2], 371, [5], tabl. ryc. 36 
(winno być 38, litografi e), 23,5 cm, opr. współcz. płsk. z tłocz. i złoc. na grzbiecie, 
brzegi k. prószone. 1800,- 

341. F. Stroobant. „Kraków” i „Katedra”. 1861. 342. A. Wahlen. Ubiory ludów Azji. 1843.
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Banach 431. Biogramy ozdobione portretami według rysunków m.in.: R. Flecka, W. Gersona, S. Olesz-
czyńskiego i A. Rycerskiego, odbitymi w warszawskich zakładach litografi cznych H. Hirszla i J.V. Flec-
ka. Zbiór 73 życiorysów pisarzy i artystów opracowanych pod redakcją K. W. Wójcickiego przez 
znakomitych historyków i literatów, m.in. F. M. Sobieszczańskiego, J. Bartoszewicza, W. Maciejow-
skiego, W. Smokowskiego, A. Bielowskiego. W tomie pierwszym znajdują się portrety i biogramy m.in.: 
Marcina Bielskiego, Franciszka Bohomolca, Kazimierza Brodzińskiego, Wiktora Hugo, Ignacego Kra-
sickiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Tomasza Moore’a, Aleksandra Puszkina, Mikołaja Reja, 
Williama Szekspira, Stanisława Trembeckiego, w tomie drugim: Wojciecha Bogusławskiego, Alojzego 
Felińskiego, Edwarda Lubomirskiego, Marcina Molskiego, Ludwika Osińskiego, Macieja Stryjkowskie-
go, Tomasza Kajetana Węgierskiego. Efektowna oprawa współczesna w brązowe półskórki ze ślepy-
mi tłoczeniami i złoceniami na grzbietach. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Brak 2 litografi i (por-
tretów J.N. Kamińskiego i F. Łojki), rdzawe plamki, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz. 
(Patrz ilustracja)

 344. Wójcicki Kazimierz Władysław. Cmentarz Powązkowski pod Warszawą. Litogra-
fi ja M. Fajansa. Ryciny A. Matuszkiewicza. T. 1-3 (w 3 wol.). Warszawa 1855-1858. 
W Drukarni S. Orgelbranda, frontispis (litografi a), s. 261, [3], tabl. ilustr. 23 
(litografi e); frontispis (litografi a), s. 264, tabl. ilustr. 23 (litografi e); s. [4], XI, 
[1], 264, XLII, 56, tabl. ilustr. 12 (litografi e), 25,5 cm, opr.t. I i III płsk. z epoki, ze 
złoc., t. II opr. płsk. współcz. 6000,-
Wydanie 1. Monumentalne wydawnictwo do historii i ikonografi i XIX-wiecznej Warszawy. Książki 
ozdobione odbitymi na osobnych planszach litografi ami (kościoły i cmentarze, nagrobki, portrety). Li-
tografi e wykonano w najsłynniejszych warszawskich zakładach litografi cznych: M. Fajansa, A. Pecqa 
i Banku Polskiego. Informacje o historii Powązek oraz obszerne biogramy osób spoczywających na 
cmentarzu opracowane zostały w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wspomnienia własne au-
tora. Tom trzeci, z nieco zmienionym tytułem: „Cmentarz Powązkowski oraz cmentarze katolickie i innych 
wyznań pod Warszawą i w okolicach tegoż miasta”, zawiera informacje o innych warszawskich i pod-
warszawskich cmentarzach różnych wyznań (Cmentarz Świętokrzyski, cmentarz przy ul. Leszno, cmen-
tarz w Wilanowie, cmentarz w Czerniakowie, cmentarz parafi i wyznania ewangelicko-augsburskiego,

343. Portrety wybitnych Polaków. 1850-1851. 344. Cmentarz Powązkowski. 1855-1858.
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cmentarz parafi i wyznania ewangelicko-reformowanego, cmentarz prawosławny). Zamieszczono także 
listę imienną ofi cerów Legionów Polskich we Włoszech oraz listę imienną ofi cerów Legii Naddunajskiej. 
Na końcu t. III wprawiono dzieło: „Pomniki i mogiły Polaków na cmentarzach zagranicznych. 
Zebrał i opisał Eustachy Marylski. (Z 7 kolorowemi rycinami)”. Warszawa, 1860, Nakład i druk 
S. Orgelbranda, s. 56, tabl. ryc. 7 (litografi e). Opracowanie zawiera biogramy Polaków pochowanych 
na cmentarzu w Dreźnie (wśród nich m.in. książę Józef Poniatowski). Tomy I i III z biblioteki Józefa 
Zawadzkiego (ekslibris – drzeworyt Marii Hiszpańskiej Neumann). Tom II w oprawie płsk. współcz. 
na wzór pozostałych opraw. Zabrudzenia, charakterystyczne plamki rycin w t. I i III, ryciny t. II po 
konserwacji. Rzadkie.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 515, 588
(Patrz ilustracja)

– Stepy kazachskie –

 345. Zaleski Bronisław. Le vie des Steppes Kirghizes. Descriptions, récits & contes. 
Texte et illustrations à l’eau-forte par... Paris (Paryż) 1865. J.-B. Vasseur, k. tyt., 
s. 65, [3], tabl. ryc. 22 (akwaforty), 31,0 x 43,5 cm, opr. z epoki, płsk. ze złoc. 
tłocz. tyt. na licu. 5500,-
Na karcie przedtytułowej odręczny wpis autora – „Kochanej Pani Teresie Kleczkowskiej na pamiąt-
kę Br. Zaleski”. Bronisław Zaleski (1819-1880), pisarz i działacz polityczny, od lat 30. XIX w. prześla-
dowany przez carat za swą działalność na rzecz niepodległości Polski. W 1847 r. zesłany do batalio-
nów karnych w Orenburgu, skąd trafi ł w stepy Kirgizji (właściwie stepy kazachskie, rozciągające się 
od południowego Uralu do gór Ałtaj, obecnie część Rosji i Kazachstanu). W 1853 r. mianowany ofi -
cerem, co dało mu swobodę poruszania się po kraju. Owocem tych podróży były wspomnienia: „Dwie 
wycieczki do stepów kirgiskich. Szkice podróżne” (opublikowane w 1857 r.). Uwolniony w 1856 r., 
w 1863 r. na stałe zamieszkał w Paryżu. Aktywnie uczestniczył w życiu emigracji, był sekretarzem 
Towarzystwa Historyczno-Literackiego, a od 1868 r. dyrektorem Biblioteki Polskiej. Przyjaźnił się z Cy-
prianem Norwidem. Uważany jest za ostatniego wybitnego grafi ka emigracji polskiej. Oferowany 
album zawiera francuskie tłumaczenia tekstów Zaleskiego, poświęconych życiu codziennemu i folklo-
rowi plemion kazachskich, wśród których wielokrotnie przebywał. Każdemu rozdziałowi towarzyszy 
plansza z akwafortą, sygnowaną na płycie, ukazującą codzienne życie tamtejszych ludów oraz pięk-
no bezkresnych stepów. Album stał się wydarzeniem na francuskim rynku księgarskim i w opinii 
uczonych rosyjskich ważnym źródłem do badań nad kulturą Kazachów. Oprawa w płsk. z epoki ze 
złoc. tłocz., okładziny płócienne z tłocz. ozdobną tytulaturą. Po konserwacji. 
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, s. 445, poz. 654
(Patrz tablica XVII)

 346. Zaydler Bernard. Storia della Polonia fi no agli ultimi tempi. T. 1-2 (2 wol.) Fi-
renze (Florencja) 1831. Per V. Batelli e Figli, s. [4], XII, 5-439, [1], portretów 23 
(miedzioryty), tabl. ryc. 40 (miedzioryty, w tym kolor. i rozkł.), mapa 1 (miedzioryt 
rozkł, kolor.); 732, [8], portretów 12 (miedzioryty), tabl. ryc. 28 (miedzioryty, w tym 
kolor. i rozkł.), plany 2 (miedzioryty rozkł.), mapa 1 (miedzioryt rozkł.), 22,5 cm, 
jednolite opr. z epoki, płsk. 5000,-
Jedna z najpiękniejszych ilustrowanych książek (łącznie około 100 miedziorytów), dotyczących 
historii Polski wydanych w XIX w. Dzieło Bernarda Zaydlera (1799-1855) – polskiego prawnika 
i historyka osiadłego we Florencji. Ryciny wykonane przez włoskich sztycharzy na podstawie polskich 
pierwowzorów. Ryciny przedstawiają portrety pisarzy, uczonych, władców i królów polskich, kolorowa-
ne wizerunki herbów i orderów polskich, rozkładane plany Krakowa i Warszawy, widok kopalni w Wie-
liczce, 11 widoków Warszawy (wykonane na podstawie akwatint Fryderyka Dietricha), kolorowe 
tablice ze strojami polskimi. Na szczególną uwagę zasługują ręcznie kolorowane ryciny wykonane 
według rysunków Aleksandra Orłowskiego: biwak Kozaków oraz biwak szwoleżerów polskich, tak-
że największa rycina ze sceną jarmarku (19,0 x 32,0 cm). Opr. ciemnobrązowy płsk z tłocz. i złoc. 
tytulatura i ozdobnikami na grzbietach, na okładzinach pap. marm. Nieaktualne pieczątki własnościo-
we. Miejscami drobne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry. Ładny komplet.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 197.
(Patrz tablica XVIII i ilustracja na stronie następnej)
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WIEK XX 

 347. Adam Paul. Le serpent noir. Eaux-fortes et pointes-sèches de Malo Renault. Paris 
(Paryż), 1913. Pour Les Cent Bibliophiles, k. [3], s. XII, 333, [12]; tabl. ryc. 1 (sucha 
igła, kolorowana), ilustr. 105 (akwaforty, suche igły, kolorowane), 29,0 cm, opr. 
opr. skórzana artystyczna, zach. oryg. okł. brosz., futerał ochronny. 3000,-
Wydano w nakładzie 130 egzemplarzy dla francuskiego towarzystwa bibliofi lskiego „Les Cent Biblio-
philes”, oferowany nosi nr 121 i należał do Rogera Clinchanta. Starannie wydana, bogato ilustrowana 
powieść „Le serpent noir” (I wyd. 1905 r., tł. polskie „Czarny wąż” 1910 r.), napisana przez Paula 
Adama (1862-1920), francuskiego pisarza, przedstawiciela naturalizmu i symbolizmu. Nastrojowe, 
utrzymane w typowym dla początku wieku stylu, grafi ki (winietki, fi naliki, ilustracje w tekście) wykonał 
Emile Malo Renault (1870-1938), grafi k i ilustrator francuski, według własnych szkiców, które powsta-
ły podczas pobytu artysty w Bretanii i Kornwalii. Oprawa artystyczna wykonana przez Marcellina 
Semeta i Georgesa Plumelle’a, dwóch paryskich introligatorów działających wspólnie w latach 1925-
1955 (sygnowana złotym tłokiem u dołu przedniej dublury: „Semet & Plumelle”). Oprawa zielony 
marokin, grzbiet pięciopolowy, w dwóch polach złocona tytulatura, u dołu data wydania książki, kanty 
oprawy ozdobione złotą linią, wewnętrzne strony obu okładzin (dublura) z czerwonego marokinu, 
wyklejki podwójne z opalizującej mory i ręcznie barwionego papieru, brzegi kart złocone. Oprawa 
w oryginalnym etui ochronnym. Stan bardzo dobry. Piękna francuska książka artystyczna.
(Patrz ilustracja)

 348. [Czternasty] XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu. Poznań, 
1933. Zakłady Grafi czne J.K. Ziółkowskiego w Poznaniu, k. [2], tabl. ryc. 9 
(litografi e barwne), 39,5 cm, teka wyd. karton. 600,-
Teka wydana z okazji XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu, z inicjatywy prof. 
Stefana Borowieckiego i dr Alfreda Brossiga, prezesa Towarzystwa Miłośników Grafi ki w Poznaniu. 
Litografi e odbite sposobem offsetowym, śr. o wym. 38,0 x 26,0 cm, naklejone na karton 39,5 x 29,0 cm, 
sygnowane na kamieniu. Teka zawiera prace wybitnych grafi ków, głównie związanych z Wielkopolską: 
Jana Wronieckiego (Huty i kopalnie pod Świętochłowicami); Zygmunta Szpringera (Port w Gdyni); 
Wacława Taranczewskiego (Spichrze w Grudziądzu); Stefana Szmaja (Ratusz w Toruniu); Władysława 
Roguskiego (Kościół Klarysek w Bydgoszczy); Wilhelma Wilka Osseckiego (Katedra w Gnieźnie); 
Leona Wyczółkowskiego (Ratusz w Poznaniu); Władysława Lama (Pałac Działyńskich w Poznaniu); 

346. B. Zaydler. Historia Polski. 1831. 347. P. Adam. Szkice z Bretanii.
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Romualda Bogaczyka (Zamek w Rydzynie). Okładka i karta tyt. projektu Wronieckiego. Dołączony 
spis prac. Stan grafi k bardzo dobry, drobne uszkodzenia kart z opisem oraz oprawy. 
Lit.: M. Grońska, Grafi ka w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, s. 197, poz. 38 
(Patrz ilustracja)

 349. Fredro Aleksander. Sztuka obłapiania. Poemat w czterech pieśniach wier-
szem z roku 1817 z ilustracjami Andrzeja Czeczota. B. m. 1980. Druk w serigra-
fi i Roman Król, k. [2], 23, [1], tabl. ryc. 10 (druk artystyczny, sitodruk), 41,0 cm, 
oprawa współcz. płsk.  1800,-
Na karcie przedtytułowej dedykacja Piotra Czeczota (autora opracowania grafi cznego) dla Ed-
munda Osmańczyka. Wydanie bibliofi lskie; odbito w nakładzie 203 egz. numerowanych, oferowany 
nosi nr 3. Tekst utworu pismem odręcznym Krystyny Kulej (serigrafi a), ozdobiony 10 całostroni-
cowymi ilustracjami autorstwa Andrzeja Czeczota (ur. 1933 r.), jednego z niewielu polskich grafi -
ków, którzy odnieśli sukces w Stanach Zjednoczonych. Czeczot, absolwent Wydziału Grafi ki kato-
wickiej fi lii ASP w Krakowie, najbardziej znany jest jako autor rysunków satyrycznych. Erotyczne 
ilustracje tekstu stanowią cykl „Suita Tańców Polskich”. Opracowanie grafi czne książki Alek Markiel 
i Piotr Czeczot. Klisze, które posłużyły do druku, zostały komisyjnie zniszczone. Edmund Osmań-
czyk (1913-1989) – publicysta i politolog, poseł na sejm. Niewielkie przybrudzenia płótna oprawy. 
Stan dobry. 

 350. Jakubowski Stanisław. Kraków w 20 kwasorytach. B.m. (Kraków), 1934. K. [1], 
tabl. ryc. 20 (akwaforty, akwatinty), 31,5 cm, teka pł. 3000,-
Kompletna teka z malowniczymi widokami Krakowa, m.in. Barbakan, Brama Floriańska, dziedziniec 
Collegium Maius, Wawel, liczne kościoły – Mariacki, św. Piotra i Pawła, św. Andrzeja, św. Wojciecha, 
św. Katarzyny. Ryciny, śr. o wym. 12,0 x 10,0 cm, odbite na osobnych planszach 30,0 x 23,5 cm, 
wszystkie sygnowane ołówkiem przez artystę. Autorem teki jest Stanisław Jakubowski (1885-1964), 
grafi k i malarz krakowski, uczeń m.in. L. Wyczółkowskiego. Od 1914 r. artysta zajmował się niemal 
wyłącznie grafi ką, głównie drzeworytem oraz technikami metalowymi, przede wszystkim o tematyce 

348. Wielkopolska i Pomorze. 1933. 352. Zamki i dworki w Polsce. 1923.
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prasłowiańskiej. Zażółcenie karty tytułowej, niewielkie zabrudzenia oprawy, stan grafi k bardzo dobry. 
Rzadkie.
Lit.: M. Grońska, Grafi ka w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, s. 241, poz. 284

 351. Langner Wiktor Zbigniew. Krakowskie obrazki dewocyjne. Kraków, 1942. K. [1], 
tabl. ryc. 11 (drzeworyty kolorowane), 35,0 cm, opr. karton, z naklejonym na 
lico drzeworytem i tytułem. 1200,-
Na pierwszej karcie naklejona odręczna dedykacja autora dla wybitnego grafi ka Stefana Mrożew-
skiego, dat. 12.XI.1942. Okupacyjna teka, wydana w nakładzie 15 egz., zawierająca 11 drzeworytów 
kolorowanych, sygnowanych ołówkiem: „W. Langner 42” oraz monogramem na klocku „WL” (odbitych 
na kartach śr. o wym. 22,0 x 17,0 cm i naklejonych na plansze 35,0 x 25,0 cm). Grafi ki przedstawia-
ją wizerunki świętych, głównie z krakowskich kościołów: Chrystus Frasobliwy z kościoła Św. Krzyża; 
MB Bolesna z kościoła Franciszkanów; św. Franciszek i św. Katarzyna; MB z kościoła na Piasku; MB 
Karmiąca; MB Różańcowa z kościoła Dominikanów; MB Częstochowska; św. Franciszek; MB Ostro-
bramska, Ukrzyżowanie, Chrystus. Na przedniej okładzinie naklejony drzeworytowy tytuł oraz drze-
woryt z przedstawieniem Ukrzyżowania, na tylnej drzeworytowy znak artysty. Wiktor Zbigniew Langner 
(1906-1985), grafi k i malarz krakowski, wybitny twórca ekslibrisów, uczeń Jarockiego i Mehoffera na 
ASP w Krakowie oraz E. Bartłomiejczyka w Warszawie. Langner walczył w kampanii wrześniowej, 
następnie w szeregach AK i ZWZ w Krakowie, w 1946 r. został skazany na karę śmierci za działalność 
w WiN (ułaskawiony) i więziony do 1956 r. Stan grafi k bardzo dobry, naderwania krawędzi plansz, 
grzbiet teki wzmocniony. Patrz poz. 164. Rzadkie.
Lit. M. Grońska, Grafi ka w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, s. 252, poz. 358 (tamże datowanie 
1943 oraz informacja, że teka zawierała 15 grafi k – nieco inny dobór prac; nakład 15 egz.)
(Patrz tablica XVIII)

 352. Oleś Andrzej. Polskie zamki i dworki. Kraków 1923, k. [1], tabl. ryc. 10 (litografi e, 
w tym 2 barwne), 46,0 x 34,5 cm, opr. wyd. tektura. 1200,- 
Odbito w nakładzie 70 egzemplarzy w Zakładzie Litografi cznym Fr. Zielińskiego. Wszystkie litografi e 
sygnowane ołówkiem przez artystę, śr. o wym. 33,5 x 23,0 cm. Teka zawiera następujące ryciny: 
1. Dębno – zamek, 2. Dunajec pod Melsztynem, 3. Nowy Sącz – zamek, 4. Wielogłowy – dworek, 
5. Tęczyn – zamek, 6. Wiśnicz – zamek, 7. Czorsztyn – zamek, 8. Niedzica – zamek, 9. Rytro – wi-
dok z ruin zamku, 10. Niegoszowice – dwór. Na okładce brama wjazdowa zamku w Wiśniczu. Andrzej 
Zygmunt Oleś (1886-1952), malarz i grafi k, konserwator, uczeń Leona Wyczółkowskiego. Malował 
motywy architektoniczne z Podhala, Podola, Kielecczyzny, współpracował z Tadeuszem Szydłowskim 
przy opisie zabytków południowej Polski, sam także publikował artykuły z historii sztuki. Stan grafi k 
bardzo dobry, zagięcia karty tyt., drobne uszkodzenia teki.
Lit.: M. Grońska. Grafi ka w książce, tece i albumie, poz. 420.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 353. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis. Roman Néronien. Traductions nouvelle et 
complète par. E. Halpérine-Kaminsky. T. 1-3 (w 3 wol.) Paris [1901-1904]. Ernest 
Flammarion, k. [2], s. 291, tabl. ilustr. 17; k. [2], s. 235, tabl. ilustr. 14; k. [2], 
s. 326, tabl. ilustr. 20; liczne ilustr. w tekście (drzeworyty), 37,5 cm, jednolita opr. 
późniejsza, skóra. 12 000,-
Odbito 100 egzemplarzy, drukowanych na papierze chińskim i japońskim – w oferowanym nie 
oznaczono numeru. Wszystkie ilustracje na planszach oraz drzeworyty w tekście dodatkowo odbite 
na oddzielnych kartach papieru (łącznie tablic ilustr. poza paginacją – 224); egzemplarz posiada 
więc podwójną liczbę ilustracji i drzeworytów (jak wszystkie egzemplarze numerowane). Jedna 
z najpiękniejszych edycji słynnej powieści Henryka Sienkiewicza osadzonej w realiach starożytnego 
Rzymu w końcowych latach panowania cesarza Nerona. W 1905 r. m.in. za „Quo vadis” Henryk 
Sienkiewicz otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Autorem rysunków, według których wykonano ilustra-
cje, był Jan Styka (1858-1925) malarz, rysownik, ilustrator książek, współautor „Panoramy Racławic-
kiej” (jak również panoramy przedstawiającej męczeństwo chrześcijan w cyrku Nerona), specjalizują-
cy się w malarstwie historycznym, religijnym i batalistycznym. Oprawa sygn. na dublurze przedniej 
okładziny złoc. tłokiem: „Moscovitz”. Czerwona skóra, grzbiety sześciopolowe, w polach 2. i 3. 
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tłocz. i złoc. tytulatura. Na okładzinach tłoczona na ślepo bordiura. Stan bardzo dobry. Ładny eg-
zemplarz.
(Patrz ilustracja)

 354. [Stryjeńska Zofi a]. Pastorałka złożona z 7 kolęd. Rys. Z.[ofi a] Lubańska (nazwi-
sko panieńskie). Kraków 1915. Wyd. Warsztatów Krakowskich, k. [7], 37x48 cm, 
opr. wyd. kart. 500,-
Pierwszy album artystyczny Zofi i Stryjeńskiej, będący zarazem jedną z trzech książek wydanych przez 
Warsztaty Krakowskie. Na siedmiu kartach zawarto teksty polskich kolęd i pastorałek z ozdobnymi 
inicjałami i przerywnikami w tekście, nawiązującymi do średniowiecznych kodeksów iluminowanych. 
Treść ujęto w szerokie, wielofi guralne bordiury z postaciami reprezentującymi różne zawody i stany. 
Scenki ilustrują staropolskie zwyczaje bożonarodzeniowe i jasełkowe, z motywami folkloru wsi pod-
krakowskiej oraz elementami symboliki patriotycznej. Książka otrzymała prestiżowe wyróżnienie na 
Międzynarodowej Wystawie Zdobnictwa Książkowego w Lipsku w 1927 r. Niewielkie przybrudzenia 
oprawy. Stan dobry. 
Lit.: M. Grońska. Zofi a Stryjeńska. Wrocław 1991, s. 10, 23, reprod. na ilustr. 3 i 4; I. Huml. Warsz-
taty Krakowskie. Wrocław 1973, s. 58-59

 355. Wiszniewski Kazimierz. Cztery drzeworyty. Lublin 1927. Tabl. ryc. 4  (drzeworyty). 
Folio, opr. wyd. karton. 600,-
Pierwsza teka w dorobku Kazimierza Wiszniewskiego (1894-1960), malarza i grafi ka, absolwenta 
warszawskiej SSP. Artysta, tworzący drzeworyty pod silnym wpływem swego mistrza – Skoczylasa, 
utrwalał m.in. zabytki miast, w których mieszkał. Teka zawiera cztery drzeworyty z widokami Lublina, 
średnio o wym. 18,0 x 12,0, odbite na bibułce (20,5 x 15,5); wszystkie opisane i sygnowane ołów-
kiem. Grafi ki ukazują dwa widoki Bramy Krakowskiej, kościół po-Dominikański oraz Bramę Grodzką. 
Zamontowane na planszach 40,0 x 28,0 cm. Na okładce drzeworytowa winieta. Brak 2 kart wstępu. 
Stan dobry. Rzadkie.
Lit.: M. Grońska, Grafi ka w książce, tece i albumie, s. 293, poz. 590

353. Quo vadis (ilustr. J. Styka). 1901-1904. 357. S. Zadora. Wołyń i Galicja. 1915.
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 356. Wyczółkowski Leon. Kraków. 12 autolitografi i. Kredą i piórem rysował ... Warsza-
wa 1915. Wydawnictwo Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego, Drukarnia 
i Litografi a Jana Cotty w Warszawie, k. [1], tabl. ryc. 12 (litografi e), 40,0 cm, opr. 
wyd. karton. 4000,-
Kompletna teka zawierająca 12 autolitografi i kredą i piórem, odbitych na kremowej tincie, sygnowanych 
na kamieniu. Grafi ki, przedstawiające zabytki dawnego Krakowa – Wawel, Kościół Mariacki, Katedrę, 
powstały w trakcie I wojny światowej. Leon Wyczółkowski (1852-1936), malarz, grafi k, pedagog, nie-
zwykle zasłużony dla rozwoju polskiej grafi ki, był mistrzem techniki litografi i. Jego ogromna spuścizna 
obejmuje m.in. teki poświęcone przyrodzie i architekturze polskiej. Na 1 karcie spis grafi k. Na okład-
ce litografi a z widokiem Kościoła Mariackiego. Zabrudzenia oprawy, karta ze spisem grafi k przycięta, 
po konserwacji, stan grafi k dobry.
Lit.: M. Grońska, Grafi ka w tece, książce i albumie, s. 298, poz. 624

 357. [Wołyń i Galicja]. Zador Stefan. 10 Original Lithografi en vom russischen Kriegs-
schauplatz. Budapest 1915. Pallas Litterarische und Buchdruckerei Actiengesell-
schaft. K. [2], tabl. ryc. 10 (litografi e), 55,0 cm, teka wyd. pł. 2500,-
Wydano w nakładzie 200 egzemplarzy numerowanych i sygnowanych przez artystę, oferowany nosi 
nr 136. Teka litografi i sygnowanych i numerowanych ołówkiem oraz opisanych na kamieniu (miej-
sce i data dzienna), na planszach o wym. 53,0 x 39,0 cm. Grafi ki ukazują wojskowe życie na froncie 
w Galicji jesienią 1915 r. – żołnierze z czasie walk i odpoczynku, zniszczenia wojenne, budowa 
mostu drewnianego, transport rannych. Wojska niemiecko-austriackie stacjonowały wówczas na tere-
nie Podkarpacia – wśród widoków m.in. twierdza Przemyśl, Jarosław, Sieniawa, a także Łuck, 
Sokal, Dęblin (Iwangorod) i Radzyń. Autorem litografi i jest malarz i grafi k węgierski Istvan (Stefan) 
Zador (1882-1963), wykształcony w Akademii w Budapeszcie, następnie w Paryżu i Florencji. Podczas 
I wojny światowej służył w armii, m.in. jako malarz frontowy, w 1915 r. w 4 Armii (w Galicji i na Wo-
łyniu). Do teki dołączono dwie karty tytułowe (po węgiersku i niemiecku), ze spisem prac oraz folder 
reklamujący wydawnictwo (w języku niemieckim, k. [2], 40,0 x 27,0 cm). Plansze przełożone bibułką, 
ujęte w tekę pł. z tłocz. tytułem (zachowane dwie teki, z napisem tłoczonym w wersji niemieckiej 
i węgierskiej). Niewielkie uszkodzenia krawędzi poszczególnych plansz, drobne otarcia i zabrudzenia 
teki, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

– Florencka ofi cyna Tyszkiewiczów –

 358. Tyszkiewiczowa Maryla. Bernardo Rossellino. Florencja 1928. Florencka Ofi cyna 
Tyszkiewiczów, s. [6], 141, [1], tabl. ilustr. 32 (właść. 33, światłodruki), 33,5 cm, 
opr. współcz. ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie, górny brzeg kart złoc. 2200,-
Egzemplarz z kolekcji Jana Władysława Wosia (pieczątki). Wydano w nakładzie 125 numero-
wanych egzemplarzy (egz. nr CXVII). Pierwsza książka wydrukowana we fl orenckiej ofi cynie Ma-
ryli i Samuela Tyszkiewiczów. Monografi a stanowi plon studiów przeprowadzonych przez autorkę 
w latach 1926-1927 we Florencji, Pienzy i Rzymie. Jej celem była charakterystyka twórczości ar-
chitektonicznej Bernardo Rossellino (1409-1464) – włoskiego budowniczego, rzeźbiarza i architekta, 
znanego z przebudowy Watykanu dla papieża Mikołaja V. Złożono i odbito ręcznie czcionką Ni-
colas Cochin punktów 16 i 12 w tłoczni własnej antiquo modo. Oferowany egzemplarz należy do 
puli egzemplarzy odbitych na szmacianym, ręcznie wyrobionym papierze z Pescji, ozdobiony 33 
światłodrukami odbitymi na kartonie ze znakiem wodnym MST, barwy inicjałów i tytułów są w kolo-
rze ochry. Drzeworyt na karcie tytułowej, wycięty przez autorkę w drewnie bukszpanowym, stanowi 
zarazem godło wydawnictwa. Pierwsze wydawnictwo Ofi cyny Florenckiej zostało przyjęte z dużym 
uznaniem przez bibliofi lów w kraju. Jan W. Woś (ur. 1939) – historyk, pisarz, wydawca źródeł, pro-
fesor i wykładowca uniwersytetów w Pizie, Trydencie i Wenecji, właściciel kolekcji map, kobierców 
i grafi k polskich. Na kartach miejscami drobne zażółcenia, egzemplarz nie obcięty, stan bardzo dobry. 
Rzadkie.
Lit.: M. Szypulski, Magister Samuel Typographus, s. 74-77; Stamperia Polacca..., poz. 3.
(Patrz ilustracja)
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 359. Zegadłowicz Emil. Podkowa na progu. Florencja 1932. Ofi cyna Florencka 
Tyszkiewiczów, k. [53], tabl. ryc. 14 (drzeworyty), 33,5 cm, opr. współcz. ppł. 
z szyldzikiem i złoc. napisem. 1500,-
Egzemplarz z kolekcji Jana Władysława Wosia (pieczątki). Wydano w nakładzie 100 egzemplarzy 
(egz. bez numeru). Ósma publikacja Florenckiej Ofi cyny Tyszkiewiczów. Poemat symboliczny Emila 
Zegadłowicza (1888-1941) wydrukowany w układzie osiowym. Złożono kursywą Nicolas Cochin i od-
bito ręcznie na szmacianym papierze ze znakiem wodnym ofi cyny. Książka ozdobiona całostronico-
wymi drzeworytami Maryli Tyszkiewiczowej (częściowo kolorowanymi). Jan W. Woś (ur. 1939) – hi-
storyk, eseista, pisarz, wydawca źródeł, profesor i wykładowca uniwersytetów w Pizie, Trydencie 
i Wenecji. Stan bardzo dobry. 
Lit.: M. Szypulski, Magister Samuel Typographus, s. 85-86; Stamperia Polacca..., poz. 12; M. Grońska, 
Grafi ka w książce, tece i albumie, poz. 573.
(Patrz ilustracja)

OPRAWY ARTYSTYCZNE I LUKSUSOWE

– Oprawy Roberta Jahody –

 360. Szelburg-Zarembina Ewa. Legendy Warszawy. Drzeworyty Stefana Mrożew-
skiego. Warszawa 1938. Towarzystwo Bibliofi lów Polskich, k. tekstu [24], tabl. 
ryc. 10 (drzeworyty), inicjały i fi naliki w drzeworycie, 40 cm, opr. Roberta 
Jahody, perg. 20 000,-
Wydano w nakładzie 160 numerowanych egzemplarzy (egz. nr 45 z drzeworytami sygnowanymi 
przez Stefana Mrożewskiego). Wstępem opatrzył Stanisław Piotr Koczorowski (bibliofi l, prezes Towa-
rzystwa Bibliofi lów Polskich). Inicjały, winiety oraz ilustracje odbite w Doświadczalnej Pracowni Grafi cz-
nej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Warszawie pod kierunkiem Adama Półtawskiego. Wydawnictwo 

358. Ofi cyna Tyszkiewiczów. 1928. 359. Ofi cyna Tyszkiewiczów. 1932.
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ukazało się na zamówienie prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Do zilustrowania dzieła 
zaproszono wybitnego grafi ka Stefana Mrożewskiego (1894-1975), który na ten okres przybył z Londy-
nu i zamieszkał w Warszawie. Efektem jego pracy było 10 wspaniałych drzeworytów: „Wróżba Panny 
wodnej”, „Kocur z Kamienicy Książąt Mazowieckich”, „Kochanica Diabła”, „Złota Kaczka”, „Burmistrz 
i śmierć”, „Pan Jezus u fary”, „Widmo”, „O Basi Giżance”, „Cud u św. Anny”, „Przestroga”. Drzeworyty, 
śr. o wym. 26,5 x 20,0, sygnowane ołówkiem oraz monogramem na klocku (ujęte w papierowe passe-
-partout). Tekst Ewy Szelburg-Zarembiny (1899-1986), powieściopisarki znanej głównie z twórczości dla 
dzieci, powstawał równolegle z ilustracjami. Luksusowe wydanie „Legend” należy do najokazalszych 
i najbardziej reprezentacyjnych edycji bibliofi lskich okresu międzywojennego. Egzemplarze z rycinami 
sygnowanymi przez artystę należą do rzadkości antykwarycznych. Oprawa artystyczna wykonana 
przez Roberta Jahodę: pergamin naturalny, na grzbiecie tłocz. i złoc. tytuł, w centrum okładzin tłocz. 
i barwione czernią kompozycje projektu Zygmunta Kinastowskiego. Papier wyklejek z wizerun-
kiem Syrenki Warszawskiej autorstwa Henryka Starzyńskiego (sygnowane). Futerał kartonowy 
oklejony pap. marm. 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. Do projektowania opraw zatrudniał wybitnych artystów grafi ków, 
m. in. P. Stachiewicza i S. Wyspiańskiego. Zygmunt Kinastowski (1904-1966) grafi k, twórca eksli-
brysów, stosujący przede wszystkim technikę drzeworytu i cynkotypii. Henryk Starzyński (1901-1981) 
artysta grafi k, introligator, często współpracujący z Jahodą. Stan bardzo dobry. Piękny egzemplarz.
Lit.: M. Grońska, Grafi ka w książce, tece i albumie, poz. 407; Czarodziej rylca, katalog wystawy BN 
Warszawa, poz. 182.
(Patrz tablica II)

 361. Romanow Mikołaj Michaiłowicz. L’Empereur Alexandre Ier. Essai d’étude his-
torique. T. 1-2 (1 wol.) Sankt-Petersburg 1912. Manufacture de Papiers de l’Etat, 
s. XI, 544, tabl. ilustr. 19; s. V, 556, 30 cm, opr. Roberta Jahody, płsk. 900,-
Studium biografi czne poświęcone carowi Aleksandrowi I autorstwa wielkiego księcia Mikołaja Micha-
iłowicza Romanowa (1859-1919) historyka, naukowca, wojskowego. Autor przygotował biografi ę 
swego stryjecznego dziadka, wykorzystując bogaty materiał źródłowy z archiwów carskiej rodziny. 
Szczególnie cenne i ciekawe są pomieszczone w aneksach edycje korespondencji cara z władcami, 
arystokratami i politykami z całej Europy (m.in. listy księcia Czartoryskiego). Dzieło zdobią liczne 
ilustracje na tablicach. Oprawa (sygnowana nalepką) wykonana w krakowskim warsztacie Ro-
berta Jahody (1862-1947) artysty introligatora, a także konserwatora starodruków i rękopisów, od 
1887 roku prowadzącego własną pracownię w Krakowie, należącą do najlepszych introligatorni w Pol-
sce. Opr.: brązowy płsk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, na okładzinach pap. zdobiony, wyklejki pap. marm. 
Drobne otarcia i uszkodzenia pap. opr., poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 362. Rodziewiczówna Maria. Dewajtis. Wydanie jubileuszowe. Warszawa [1912]. 
Nakład Gebethnera i Wolffa, s. [6], 222, portret 1, 18 cm, opr. Roberta Jahody, 
płsk. ze złoc. na grzbiecie. 300,-
Jedna z najpopularniejszych powieści Marii Rodziewiczówny (1863-1944) – powieściopisarki, nowelistki. 
Akcja powieści rozgrywa się na Żmudzi. Utwór dedykowany Konstancji Skirmunttowej, przed tekstem 
portret autorki oraz krótka nota biografi czna autorstwa Jadwigi Warnkówny. Oprawa wykonana w za-
kładzie Roberta Jahody (sygnowana pieczątką): półskórek brązowy, grzbiet pięciopolowy, w jednym 
polu złocona tytulatura, brzegi kart barwione. Stan dobry (patrz poz. następna).
(Patrz ilustracja)

 363. Rodziewiczówna Maria. Klejnot. Powieść. Wydanie czwarte. Warszawa [i in.] 
1920. Nakład Gebethnera i Wolffa, s. 336, 18 cm, opr. Roberta Jahody, płsk. ze 
złoc. na grzbiecie. 300,-
Jedna z najbardziej osobistych powieści Marii Rodziewiczówny (1863-1944). Opowieść o szlachcie 
polskiej walczącej na Kresach Wschodnich o utrzymanie rodzinnych majątków ziemskich. Oprawa 
wykonana w zakładzie Roberta Jahody (sygnowana pieczątką): półskórek brązowy, grzbiet pięcio-
polowy, w jednym polu złocona tytulatura,, brzegi kart barwione. Stan dobry. 
(Patrz ilustracja)
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– Oprawy Franciszka Joachima i Stefana Radziszewskich –

 364. Tetmajer Kazimierz Przerwa. Legenda Tatr. Warszawa 1912. Nakład i druk 
Tow. Akc. Orgelbranda, k. [3], s. 422, [2], liczne inicjały i winietki, 25 cm, opr. 
Franciszka Joachima Radziszewskiego, płsk. 3000,-
Jedno z arcydzieł literatury tatrzańskiej poświęcone pamięci Seweryna Goszczyńskiego, pierwszego 
poety Tatr. Składa się z dwóch części: Maryna z Hrubego i Janosik Nędza Litmanowski. Obraz zwy-
czajów i obyczajów ludowych nawiązujący m.in. do autentycznych postaci historycznych (Napierski, 
Nędza Litmanowski). Oprawa artystyczna Franciszka Joachima Radziszewskiego: brązowy płsk, 
grzbiet podzielony na cztery różnej wielkości pola, w polu 2. szyldzik z tytulaturą, w pozostałych 
polach tłocz. i złoc. zdobienia inspirowane roślinną ornamentyką góralską (dziewięćsił bezłodygo-
wy, lilia złotogłów, szarotka). Okładziny obciągnięte surowym płótnem o grubym splocie. Skórza-
ne troki do wiązania, mocowane metalowymi guzami (doskonała harmonia projektowanej oprawy 
z tematyką dzieła). Na wyklejkach pap. marm. ręcznie robiony. Zachowana oryg. okł. brosz. Stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 365. Dulac Edmond. Contes et légendes des nations alliées. Paris (Paryż) [1917]. 
L’Edition d’Art, H. Piazza, k. [2], s. 149, [3], tabl. ilustr. 15, 30 cm, opr. Franciszka 
Joachima Radziszewskiego, perg. 3500,-
Odbito w 1000 egzemplarzach, oferowany nosi nr 179 i jest sygnowany przez autora. Pięknie 
wydany zbiór baśni i legend opowiadanych przez narody państw Ententy. Autorem wyboru i ilustracji był 
Edmond Dulac (1882-1953) francuski (choć żyjący i pracujący w Londynie) artysta, ilustrator, projektant 
znaczków pocztowych (m.in. tych wydanych z okazji wstąpienia Elżbiety II na tron). Wśród opowieści 
znalazły się m.in. podania angielskie, rosyjskie, francuskie. Opr. artystyczna Franciszka Joachima 
Radziszewskiego: perg. naturalny, na grzbiecie tłocz., złoc i barwione zdobienia. W centrum lica tłocz., 
złoc. i barwione (zieleń, czerwień, błękit) zdobienie z przedstawieniem pawia inspirowane ilustracjami 

361. Oprawa R. Jahody. 363. 362. Oprawy R. Jahody.
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Dulaca i iluminacjami średniowiecznych rękopisów. Paski pergaminowe umożliwiające zamknięcie 
opr. Na wyklejkach pap. marm. F. J. Radziszewski (1876-1941) – wybitny introligator warszawski, 
zawodu wyuczył się na kursach introligatorskich w Warszawie i Londynie, zakład introligatorski pro-
wadził w Warszawie. Wykonywał m.in. oprawy do reprezentacyjnych egzemplarzy dzieł Wydawnictwa 
Jakuba Mortkowicza. Niewielki ubytek pergaminu grzbietu uzupełniony, poza tym stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 366. Bystroń Jan Stanisław. Megalomanja narodowa. Warszawa 1935. Towarzy-
stwo Wydawnicze „Rój”, s. 268, [4], 23,5 cm, opr. Stefana Radziszewskiego, 
płsk. z szyldzikiem, złoc. i zdob. 1200,-
Zbiór szkiców Jana Stanisława Bystronia (1892-1964) – etnografa, socjologa, historyka kultury. Za-
wiera rozprawy: Megalomania narodowa; Tradycyjne pojęcia o obcych; Nazwy i przezwiska grup 
plemiennych i lokalnych; Zabawne opowiadania o sąsiadach; Mazurzy w opinii sąsiedzkiej; Koroniarze 
o Litwinach; Niemcy w tradycji popularnej. Oprawa luksusowa Stefana Radziszewskiego (sygno-
wana ślepym tłokiem): półskórek marmurkowany, grzbiet podzielony na pięć pól, w jednym polu szyl-
dzik ze złoconą tytulaturą, w pozostałych tłoczona rozeta z naklejoną wewnątrz czerwoną skórką, 
górny brzeg kart marmurkowany, papier okładek i wyklejek marmurkowany, futerał ochronny. Stefan 
Marian Radziszewski (1909-1951), wybitny introligator warszawski, syn Franciszka Joachima Radzi-
szewskiego (1876-1941), brat Jana Klemensa Radziszewskiego (1913-1969), również introligatora. 
Stan dobry. Efektowny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

– Oprawy Heleny Karpińskiej –

 367. Csombor Marton. Podróż po Polsce. Tłumaczył Jan Ślaski. Warszawa 1961. 
Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, s. 139, [1], tabl. 1, 17 cm, opr. Heleny 
Karpińskiej, perg. barw, futerał ochronny. 800,-

364. Oprawa F.J. Radziszewskiego. 365. Oprawa F.J. Radziszewskiego.
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Dziennik podróży węgierskiego szlachcica Martona Csombora (1594-1623), zawierający m.in. dość 
wierny literacki opis Gdańska. Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej wykonana w 1974 r. (sy-
gnowana nalepką i tłoczonym wiązanym monogramem HK): pergamin barwiony, z bogatymi tłocz. 
i złoc. na grzbiecie i licach. Zachowana oryginalna okł. brosz. Dodatkowy futerał ochronny ppł. Stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 368. Łuszczewska Jadwiga. Panienka z okienka. Starodawny romansik. Warsza-
wa 1983. Nasza Księgarnia, s. 268, [4], tabl. ilustr. 7, 20,5 cm, opr. Heleny  
Karpińskiej, płsk. 500,-
Znana powieść dla dzieci Jadwigi Łuszczewskiej Deotymy (1834-1908). Oprawa artystyczna Heleny 
Karpińskiej wykonana w 1986 r. (sygnowana nalepką i tłoczonym wiązanym monogramem HK): płsk 
barwiony, grzbiet czteropolowy, w polu. 1. tłocz. tytulatura, w pozostałych polach tłocz. i złoc. ozdob-
niki, na licach pap. marm., zachowana oryg. okł. brosz. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 369. Puklerzski Jan. Poseł Krotochwilny, Mac Lac y rozmowa jego Ktorą miał ze swa-
kiem y z Pałą w drodze, z Wachą w Bramie, a z Gospodarzem y Odzwirnym we-
sela w Mieście. Wrocław B.r. Drukarnia Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu,
k. [2], 21 cm, opr. Heleny Karpińskiej, perg., futerał ochronny. 500,-
Reprint staropolskiego wierszowanego utworu okolicznościowego autorstwa Jana Puklerzskiego. 
Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej (sygnowana nalepką i tłoczonym wiązanym monogra-
mem HK): pergamin naturalny, z bogatymi tłoczeniami obu okładzin stanowiącymi artystyczną in-
terpretację późnorenesansowego stylu zdobienia opraw. Dodatkowy futerał, ppł. i pap. marm. Stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

366. Oprawa S. Radziszewskiego. 367. Oprawa H. Karpińskiej. 
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 370. Rytkier Kasper. Wizerunk i szacunek mynic wszelakich cudzoziemskich, iako któ-
re w Koronie Polskiey brane i wydawane bydz mają. [Warszawa 1965. NBP], s. 23,
[1], 21,5 cm, opr. Heleny Karpińskiej, perg. barw, futerał ochronny. 500,-
Reprint dzieła Kaspra Rytkiera poświęconego mennictwu (wyd. w Krakowie w 1600 r.) przygotowany 
przez Skarbiec Emisyjny i Służbę Gospodarczą NBP z okazji 120-lecia Warszawskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego. Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej wykonana we wrześniu 1971 r. 
(sygnowana nalepką i tłoczonym wiązanym monogramem HK): pergamin barwiony na brązowo, na 
grzbiecie tłocz. złotem tytuł, na okładzinach tłocz. i barwione ciemniejszym kolorem ornamenty roślinne 
i geometryczne. Dodatkowy futerał ochronny, ppł. i pap. marm. Stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja)

 371. Sienkiewicz Henryk. Listy z Afryki. Warszawa 1949. PIW, k. [2], s. 283, [1], tabl. 
ilustr. 1, 20 cm, opr. Heleny Karpińskiej, pperg. barw. 600,-
Z księgozbioru Heleny Karpińskiej (ekslibris na przedniej wyklejce). Listy Henryka Sienkiewicza 
z podróży do Afryki. Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej (sygnowana nalepką i tłoczonym wią-
zanym monogramem HK): półpergamin barwiony na jasnobrązowo, grzbiet czteropolowy, w polu. 1. 
tłocz. tytulatura, w pozostałych polach tłocz. ozdobniki, barwione na ciemno lub złocone, na licach 
pap. marm. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

– Oprawa artystyczna Jacka Tomaszewskiego -

 372. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szla-
checka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2. Wydanie 
Aleksandra Jełowickiego z popiersiem autora. Paryż 1834. W Typografji A. Pinard, 
s. 253, portret 1 (staloryt Antoniego Oleszczyńskiego); s. 300, [4], winietki
(drzeworyty, w tym portret Napoleona), 15,5 cm, współopr., opr. artystyczna skóra
z tłocz. i złoc. 12 000,-

368. Oprawa H. Karpińskiej. 369. Oprawa H. Karpińskiej. 
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Wydanie 1. W czerwcu 1834 r. „Pan Tadeusz” ukazał się drukiem nakładem emigracyjnego księgarza 
Aleksandra Jełowickiego. Nakład dwutomowej edycji wynosił 3 tys. egzemplarzy. 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; ale i tam nawet do głębi Rosji i dalej, iście cudownym sposo-
bem dolatywały te kartki od braci znad Sekwany, przynoszące ożywienie i wzmocnienie. Druk piękny 
i ozdobny (Semkowicz). Przed kartą tytułową portret Mickiewicza wg medalionu Davida d’Angers, 
wykonany w stalorycie przez Antoniego Oleszczyńskiego, poszczególne księgi zakończone uroczymi 
winietkami drzeworytowymi (na s. 205 portret cesarza Napoleona). Oprawa artystyczna wykonana 
przez Jacka Tomaszewskiego, konserwatora i artystę grafi ka, doktora historii sztuki, tegumentologa 
(znawcę opraw). Oprawa pełna skóra cielęca, czerwona, grzbiet 5-polowy, z wypukłymi zwięzami 
podkreślonymi złoconymi liniami, w jednym polu tytulatura, w pozostałych tłoczony złotem ozdobnik 
fl orystyczny. Na obu okładzinach obramowanych tłoczoną złotą linią bogata dekoracja przy wielokrot-
nym użyciu tłoczka z liliami Burbonów, nawiązujących do miejsca wydania epopei (Paryż). W centrum 
lica oprawy tłoczona na ślepo rozeta kwiatowa. Obcięcia bloku złocone. Kapitałka ręcznie szyta. 
Papier wyklejkowy ręcznie barwiony. Książka umieszczona w futerale w formie kasety, obszytej czer-
wonym aksamitem. Nieaktualne pieczątki własnościowe, miejscami niewielkie plamki i drobne zalania, 
typowe zażółcenia papieru. Brak karty przedtyt., jedna karta z ubytkiem, bez szkody dla tekstu. Na 
karcie tyt. w części centralnej ubytek pap. starannie uzupełniony masą papierową. Stan ogólny dobry.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia, s. 152-157; 
A. Semkowicz, Bibliografi a utworów Adama Mickiewicza, poz. 473; A. Banach, Polska książka 
ilustrowana, poz. 222.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

– Oprawa artystyczna Sylwestra Pacury – 

 373. By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych. Opr. A. Jelicz. 
Warszawa 1979, PIW, s. 281, 25,0 cm, oprawa artystyczna Sylwestra Pacury, 
pergamin ze złoc. i zdobieniami, futerał ochronny. 3000,-

370. Oprawa H. Karpińskiej. 371. Oprawa H. Karpińskiej. 
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Artystyczna oprawa wykonana przez Sylwestra R. Pacurę wg autorskiego projektu (sygnowana 
tłoczonym ślepo wiązanym monogramem „SRP” na tylnej okładzinie). Zdobienia pergaminu wzorowa-
ne na średniowiecznych miniaturach, wykonane temperą jajową, z bogatymi złoceniami (wszystkie 
złotem dukatowym) – „podniesione” (wypukłe na gruncie – złotem płatkowym) oraz płaskie – złotem 
muszelkowym. Na licu okładki tytuł oraz dekoracyjny inicjał, z malowanymi postaciami króla, biskupa 
i rycerza. Dookoła bordiura utworzona z subtelnych wici roślinnych. Na grzbiecie zdobienia fl oralne. 
Na tylnej okładzinie tarcza z Orłem pod klejnotem. Brzegi kart dekorowane wicią roślinną. Na dublu-
rze przedniej okładziny tarcza z Orłem Przemysła II, na tylnej Orzeł Władysława Łokietka (oba tło-
czone złotem). Karty książki ujęte w papierową, czerwoną opaskę z liliami heraldycznymi i koroną. 
Etui kartonowe wyłożone aksamitem, oklejone zdobionym ręcznie papierem (z wykaligrafowanym 
tekstem początkowym z Kroniki Galla Anonima). Stan bardzo dobry. Wyjątkowo efektowna oprawa. 
(Patrz ilustracja)

372. Oprawa J. Tomaszewskiego. 373. Oprawa S. Pacury. 
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 374.  [I wojna światowa] – „Polacy! Kościuszko i Pułaski walczyli za wolność Polski i innych
narodów! Idźmy w ich ślady! Hej na bój z wrogiem odwiecznym Polski i wolności!” 
(tekst także w języku angielskim). B. m., b. r. (1917); 102,5 x 68,0 cm. 1500,-
Plakat sygnowany: „W. T. Benda”. Władysław Teodor Benda (1873-1948), malarz i ilustrator polski, 
od 1899 r. mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych. Litografi a barwna z okresu I wojny świa-
towej, nawołująca do wstępowania do polskiej armii. Przedstawia portrety wielkich Polaków walczących 
także w Ameryce – Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. Uszkodzenia krawędzi (zwłaszcza 
w części dolnej), z ubytkami papieru (bez szkody dla tekstu, uzupełnione), ślady taśmy, na odwrocie 
podklejenia, po konserwacji. 
Lit.: Katalog polskiego plakatu wojskowego, Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2002, s. 17, il. 
(Patrz tablica XXIII)

 375.  [I wojna światowa] – „Kościuszko, Pulawski (!) walczyli o wolność w Ameryce. 
Czy ty pomożesz Ameryce walczyć o wolność w Polsce. Jedz mniej.” Brooklyn, 
b.r. (1919); 71,5 x 47,0 cm.  800,-
Plakat sygnowany: „Illion” (wł. George Illian (1894 – 1932), amerykański malarz i ilustrator, pracu-
jący w latach I wojny światowej na zlecenie rządu). Plakat z portretem Tadeusza Kościuszki, skiero-
wany do Polonii, z wezwaniem do wsparcia armii alianckiej, z serii wydawnictw adresowanych do 
różnych mniejszości narodowych w USA. Litografi a barwna powstała na zlecenie Zarządu Spożyw-
czego Stanów Zjednoczonych. Naderwania krawędzi (podklejone), marginesy boczne przycięte (bez 
straty dla tekstu), poza tym stan dobry. Po konserwacji.
Lit.: Katalog polskiego plakatu wojskowego, s. 20, il. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 376.  [I wojna światowa] – „Armia polska we Francyi. Polish Army in France.” B. m. 
(Nowy Jork), b.r. (1917); 91,0 x 68,5 cm. 1800,- 
Plakat sygnowany: „W. T. Benda” – Władysław Teodor Benda (1873-1948) – malarz i ilustra-
tor polski, od 1899 r. na stałe mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Dumny ze swoich polskich 
korzeni, stale współpracował z organizacjami polonijnymi, a podczas I wojny światowej należał 
do American Polish Relief Comittee I.J. Paderewskiego. Zaprojektował wówczas wiele plakatów 
propagandowych, za co został odznaczony orderem Polonia Restituta. Litografi a barwna z cza-
su I wojny światowej, nawołująca do wstępowania do polskiej armii we Francji, z przedstawie-
niem polskiego żołnierza ze sztandarem. Naderwanie (podklejone), drobne uszkodzenia krawędzi, 
po konserwacji. 
Lit.: Katalog polskiego plakatu wojskowego, s. 16, il. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)
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 377.  [Walka o granice] – „Nie wydamy naszego Cieszyna pazurom polskiego drapieżnika”
(tekst w języku czeskim). B.m., b.r. (ok. 1919); 32,0 x 23,5 cm. 300,-
Plakat sygnowany na kamieniu (nieczytelnie). Czeski plakat propagandowy z okresu konfl iktu pomiędzy 
Polską a Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński. Walki o sporne ziemie toczyły się w 1919 r., zaś sam kon-
fl ikt zakończył się w lipcu 1920 r. postanowieniami niekorzystnymi dla Polski. Plakat przedstawia wojow-
nika (z herbem Cieszyna u stóp) odpychającego polskiego Orła. Ślady składania, drobne uszkodzenia.
(Patrz ilustracja)

 378.  [Walka o granice] – „Górale i góralki! Spieszmy wszyscy aby spełnić radosny obo-
wiązek: dać głos za Polską”. Warszawa, b.r. (ok. 1919); 76,5 x 57,5 cm. 600,-
Plakat drukowany w zakładach B. Wierzbickiego w Warszawie. Plakat propagandowy z okresu kon-
fl iktu pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Nawołuje do głosowania za Polską („Kto chce chleb jeść, 
niech głosuje za Polską”, „Kto chce żyć pełnem życiem człowieczem, niech głosuje za Polską”) – 
Polska zaprezentowana została jako ostoja katolicyzmu i demokracji. Praca utrzymana w stylu pro-
jektów Kazimierza Brzozowskiego (1871-1945), malarza i grafi ka związanego z Zakopanym, dyrekto-
ra stowarzyszenia Kilim, który projektował także plakaty. Ślady składania, stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 379.  [Wojna 1920 roku] – „Hej! Kto Polak na bagnety!!”. Warszawa, 1920; 105,5 x
69,5 cm. 3600,-
Plakat sygnowany: „Kamil Mackiewicz 1920” – żyjący w latach 1887-1931 rysownik, ilustrator 
i karykaturzysta. Na zamówienie Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego wykonano w Zakładzie 
Grafi cznym Straszewiczów w Warszawie (dawniej K. Thies). Plakat powstały w czasie wojny 1920 r. 
przedstawia żołnierza, chłopa i robotnika nacierających na wroga ramię w ramię. Jeden z plakatów 
stanowiących symbol walki 1920 r. Jego hasłem jest pierwszy wers refrenu „Warszawianki”, utworu 
napisanego na wieść o wybuchu powstania listopadowego. Po konserwacji, zdublowany na bibułce, 
wzmocnienia w miejscach złożenia.
Lit. Katalog polskiego plakatu wojskowego, s. 54, il. 
(Patrz ilustracja)

375. I wojna światowa. 376. Armia Polska we Francji. 1917.
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377. Walka o granice. 1919. 378. Walka o granice. Ok. 1919.

379. K. Mackiewicz. Wojna 1920. 380. S. Sawiczewski. Wojna 1920. 
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 380.  [Wojna 1920 roku] – „Wstąp do wojska. Broń ojczyzny.” Warszawa; 1920; 110,0 x 
74,0 cm.  3000,-
Plakat sygnowany: „St. S. 920”. Autorem plakatu jest Stanisław Sawiczewski (1866-1943), malarz, 
wykształcony w Wiedniu i Monachium. Plakat nawołujący do wstępowania w szeregi Armii Ochotniczej, 
przedstawia jej dowódcę generała Józefa Hallera na tle maszerującego oddziału polskich żołnierzy. 
Poniżej tytułu napis: „Wydano staraniem Stow. Właść. Zakł. Grafi cznych” oraz „G.I.A.O.” [Generalny 
Inspektorat Armii Ochotniczej]. Litografi a barwna odbita w Zakładach Grafi cznych B. Wierzbickiego 
w Warszawie. Ślad składania, drobne uszkodzenia krawędzi, drobne zmarszczenia powierzchni.
Lit.: A. A. Szablowska, Plakat polski w Bibliotece Polskiej w Paryżu, Warszawa 2011, s. 87, il. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 381.  [Ruch spółdzielczy] – „Za 10 rb.; 20 mk.; 25 kor. w 1914 roku. Za 1000 mk. 
– obecnie”. Warszawa 1921; 62,5 x 89,5 cm. 1200,-
Plakat sygnowany: „Bogdan Nowakowski 1921” – popularny w okresie międzywojennym rysownik, 
ilustrator, karykaturzysta i grafi k, żyjący w latach 1887-1945). Po studiach w Monachium artysta pra-
cował w Warszawie, od 1922 r. w Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” jako kierownik artystycz-
ny działu wydawnictw. Jeden z wielu plakatów reklamowych przygotowanych przez Nowakowskiego 
dla „Społem”. Litografi a dwubarwna odbita w Litografi i Artystycznej W. Główczewskiego, nakładem 
Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców, Wydziału Propagandy (plakat nr 4). Ślady składania, 
naderwania i uszkodzenia krawędzi (podklejone). Na odwrocie nieaktualne pieczątki i zapiski własno-
ściowe.
(Patrz ilustracja)

 382.  [Wybory 1930 r.] – „Kto chce potęgi Polski głosuje na Jedynkę”. Warszawa 1930; 
110,0 x 73,5 cm.  1200,-
Plakat sygnowany: „Proj. J. Bohdanowicz i B. Surałło”. Plakat wyborczy, nawołujący do głosowania 
na listę nr 1 – zestawia osiągnięcia Polski ostatnich 4 lat w rolnictwie. Jego autorzy to: Julian Boh-
danowicz (1892-1943) – grafi k, wykształcony na USB w Wilnie oraz na Akademii Warszawskiej, 

381. B. Nowakowski. Plakat. 1921.
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kierownik pracowni litografi cznej w Szkole Przemysłu Grafi cznego oraz Bolesława Surałło (1906-1939), 
malarz i grafi k, absolwent warszawskiej ASP, zajmujący się m.in. grafi ką użytkową. Po konserwacji, 
stan dobry.
Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski, Warszawa 2009, s. 338, poz. 477, ilustr.
(Patrz ilustracja)

 383.  [II wojna światowa] – „Polish War Relief”. B.m., b.r. (przed 1945); 110,0 x
76,0 cm.  2000,-
Plakat sygnowany: „W. T. Benda” – autorem plakatu jest Władysław Teodor Benda (1873-1948), 
malarz i ilustrator polski, od 1899 r. mieszkający na stałe w USA. Plakat z okresu II wojny światowej, 
wzywający do niesienia pomocy ofi arom wojny, z przedstawieniem przerażonej rodziny na tle łuny 
pożarów. Po konserwacji, naderwania krawędzi podklejone, stan dobry.
(Patrz tablica XXIII)

 384.  [II wojna światowa] – „Polish War Relief”. B.m., b.r. (przed 1945); 111,5 x
74,0 cm.  2000,-
Plakat sygnowany: „W. T. Benda”. Władysław Teodor Benda (1873-1948), malarz i ilustrator polski 
(patrz poz. poprzednia). Plakat z okresu II wojny światowej, wzywający do niesienia pomocy ofi arom 
wojny, z przedstawieniem matki z dziećmi chroniącymi się pod amerykańskim sztandarem. Po kon-
serwacji, zdublowany na płótnie.
(Patrz ilustracja)

 385.  „Solidarność. Polish Solidarity Campaign”. B.m. (Londyn?), b.r. (po 1981); 42,0 x 
59,5 cm  800,-
Plakat sygnowany: „Photomontage by Peter Kennard” – autorem projektu plakatu jest Peter Kennard 
(ur. 1949), artysta angielski związany z Royal College of Art w Londynie, w swojej twórczości (często 

382. Plakat wyborczy. 1930. 384. W.T. Benda. Plakat z II wojny światowej. 
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o tematyce politycznej) posługujący się techniką fotomontażu. W oferowanym plakacie artysta wyko-
rzystał logo Solidarności, zaprojektowane przez Jerzego Janiszewskiego (tu ukazane za drutami kol-
czastymi). Plakat powstał na zlecenie Polish Solidarity Campaign, organizacji działającej w Londynie 
w latach 80. XX w., wspierającej działalność Solidarności, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojen-
nego. Plakat ten pojawia się w kluczowej scenie fi lmu Jerzego Skolimowskiego „Fucha” z 1982 r. 
Ślady po pinezkach w narożnikach, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

------------------------------------

 386.  „Zakopane. Polska”. Warszawa, b.r. (1929); 99,0 x 62,0 cm. 6000,-
Plakat sygnowany: „S. Norblin”. Plakat ze znanej serii promującej Polskę, piękno architektury 
i przyrody kraju, a także wielkie osiągnięcia gospodarki, wykonanej w latach 20. XX w. na zamó-
wienie Ministerstwa Komunikacji. Wydrukowany w Zakładzie Grafi cznym Koziańskich. Zaprojektowany 
przez Stefana Norblina (1892 – 1952), jednego z czołowych plakacistów okresu międzywojenne-
go. Pochodzący z artystycznej rodziny (prawnuk Jana Piotra), należał do najbarwniejszych postaci 
warszawskiej socjety. Uznanie przyniosły mu także portrety, ilustracje i reklamy. Plakaty z tej serii 
należą do najważniejszych w dorobku artysty oraz do najbardziej znanych dwudziestolecia między-
wojennego. Po konserwacji, zdublowany na bibule, naderwania podklejone. Jeden z najrzadszych 
plakatów artysty.
Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski, Warszawa 2009, s. 281, poz. 373, il
(Patrz tablica XXIII)

 387.  „Karpaty. Polskie Koleje Państw. Polska.” (tytuł także po francusku, angielsku 
i niemiecku). Kraków, b.r. (ok. 1926); 100,5 x 70,0 cm. 2500,-
Plakat sygnowany: „Wład. Jarocki”; drukowany w zakładzie A. Pruszyńskiego w Krakowie. Grupy 
barwnie ubranych Hucułów na tle górskiego pejzażu z cerkwią. Poniżej przedstawienia tytuł oraz 
mapka Rzeczypospolitej z zaznaczonym Tatarowem nad Prutem. Władysław Jarocki (1879-1965), 
malarz i grafi k, profesor krakowskiej Akademii, zafascynowany był folklorem, głównie huculskim i pod-

385. P. Kennard. Solidarność. Po 1981. 
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halańskim. Od 1904 r. wielokrotnie przebywał w okolicach Tatarowa, uzdrowiska u stóp Gorganów 
– owocem tych podróży były liczne obrazy olejne, łączące barwność sztuki ludowej z dekoracyjnością 
secesji. W 1926 r. obraz Jarockiego znalazł się na oferowanym plakacie, zamówionym przez Mini-
sterstwo Komunikacji, w ramach kampanii promocyjnej Polski zagranicą. Po konserwacji, naderwania 
podklejone.
Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski, Warszawa 2009, s. 213, poz. 244-245, il.
(Patrz ilustracja)

 388.  „Częstochowa”. Warszawa, b.r. (ok. 1930); 99,3 x 60,8 cm.  2000,-
Plakat sygnowany: „S. Łazarska” – Stefania Łazarska (Krautlerówna) (1887-1977) – artystka polska, 
działająca w Paryżu. Drukowany w Zakładach Grafi cznych Eugeniusza i Kazimierza Koziańskich 
w Warszawie, ówcześnie jednym z najnowocześniejszych, działających pod kierownictwem artystycz-
nym Tadeusza Gronowskiego. Plakat zaprojektowany na zamówienie Ministerstwa Komunikacji oraz 
powstałych w 1926 r. PKP – obie te instytucje, wspierane przez Ligę Popierania Turystyki, prowadzi-
ły w latach 20. szeroką kampanię promującą zalety turystyczne Polski. Część z plakatów skierowana 
była także do odbiorców zagranicą. Ślad składania w części górnej, poza tym stan dobry. Bardzo 
rzadkie.
(Patrz tablica XXIII)

 389.  „Politechnika Lwowska 1844. Litteris et artibus” (projekt plakatu). B.m., b.r. 
61,5 x 45,0 cm. 600,-
Nie sygnowany projekt plakatu (gwasz na papierze), z logo Politechniki Lwowskiej. Uczelnia zaczę-
ła swoją działalność w 1844 r. jako Akademia Techniczna, nazwę Politechnika nosiła od 1920 r. W cen-
trum przedstawienia gmach główny, wzniesiony w latach 70. XIX w. według projektu Juliana Zacha-
rewicza, z alegoriami Inżynierii, Architektury i Mechaniki w zwieńczeniu oraz napisem: „Litteris et 
artibus” (Naukom i sztukom). Przedstawienie w owalnym medalionie okolonym wieńcem laurowym 
(być może nawiązanie do odznaczenia uczelni w 1922 r. Krzyżem Obrony Lwowa). Rysunek nakle-
jony na karton, stan dobry.
(Patrz tablica XXII)

387. W. Jarocki. Karpaty. Ok. 1926. 393. Reklama zabawki. Lata 50.-60. XX w.
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REKLAMY

 390.  „Herbewo Sp. Akc. Herliczka-Bełdowski-Wołoszyński” (reklama fabryki bibułek 
papierosowych). Kraków, okres międzywojenny. 3000,-
Drewniana, przeszklona kaseta z 21 zestawami bibułek (po 8 sztuk różnych rodzajów) oraz 7 opako-
waniami, naklejonymi na płytę 45,0 x 42,0 cm, w drewnianej ramie z wyrzeźbioną nazwą fi rmy (56,0 x 
47,0 cm).
Prezentacja wyrobów jednej z największych ówcześnie fabryk bibułek i tutek, powstałej w Krakowie 
w 1924 r. z połączenia fi rm Rudolfa Herliczki, Władysława Bełdowskiego i Stanisława Wołoszyńskie-
go (od nazwisk założycieli powstała nazwa fi rmy). Fabryka rozwijała się bardzo dynamicznie, swoje 
wyroby eksportowała do Azji, obu Ameryk, Australii i Europy. Została także odznaczona srebrnym 
medalem na PWK. W latach 30. wzniesiono nowe budynki fabryczne przy ul. Słowackiego, czyniono 
także wiele innych inwestycji. Fabryka działała do 1948 r., kiedy została upaństwowiona. Stan dobry.
(Patrz tablica XXII)

 391.  „Revue. Precyzyjny. Antymagnetyczny”. La Chaux-de-Fonds, b.r. (lata 30. XX w.); 
90,0 x 62,0 cm.  2500,-
Plakat drukowany w Szwajcarii w latach 30. XX w., skierowany na rynek polski, reklama szwajcarskiej 
fi rmy produkującej zegarki. Nie sygnowany, utrzymany w stylu Art Deco, być może zaprojektowany 
przez cenionego w okresie międzywojennym grafi ka francuskiego Eric’a de Coulon (1888-1956), au-
tora wielu plakatów (do jego osiągnięć zaliczane jest projektowanie reklam wyróżniających nazwę 
producenta oferowanego produktu). Drukowany w Szwajcarii, w La Chaux-de-Fonds (mieście koło 
Genewy, znanym z produkcji zegarków). Na odwrocie stempel znanej i cenionej fi rmy szwajcarskiej, 
produkującej zegarki: „Fabriques D’Horlogerie Thommen S.A. Waldenbourg Suisse”. Drobne zabru-
dzenia dolnego marginesu, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXII)

 392.  „Aby wygrać – trzeba grać!”. B.m., b.r. (1958); 100,0 x 70,0 cm. 900,-
Projekt plakatu (tusz, ołówek, akwarela, gwasz na kartonie) autorstwa Rity Walter – Łomnickiej 
(1932-2012), krakowskiej malarki i grafi czki. Artystka ukończyła tamtejszą Akademię (dyplom na Wy-
dziale Grafi ki w roku 1956). Zajmowała się malarstwem oraz ilustracją i projektowaniem plakatów. 
Oferowany projekt reklamuje Krakowską Grę Liczbową „Lajkonik”, bardzo popularną w latach 50. i 60. 
XX w. Stan dobry.
(Patrz tablica XXII)

 393.  „Nowość! Telewizorek „Baj” zabawka dla naszych milusińskich”. B.m., b.r. (lata 
50.-60. XX w.); 34,5 x 25,0 cm.  150,- 
Plakat reklamujący jedną z kultowych zabawek czasu PRL – telewizorek z przeźroczami. Drobne 
zabrudzenia, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

AFISZE I DRUKI ULOTNE

 394.  [Obchody rocznicowe] – „Uroczysty obchód narodowy 85 rocznicy wybuchu 
powstania d. 29 listopada 1830 r.”. Radom, 1915; 93,0 x 63,0 cm. 180,-
Afi sz informujący o programie obchodów 85. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Uroczysto-
ści w dniach 28 i 29 listopada 1915 r. odbywały się w gmachu popijarskim przy rynku w Radomiu. 
Poszczególne punkty programu skierowane były do różnych grup (m.in. dla „ludu pracującego Rado-
mia i okolicy” – odczyt historyczny oraz patriotyczny obraz sceniczny p.t. „Na Straż!”; dla szkół ludo-
wych – bajka patriotyczna „Biedna matka”). Afi sz drukowany w Radomiu przez J. K. Trzebińskiego. 
Ślady składania, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)
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394. Obchody powstania listopadowego. 1915. 396. Armia Hallera. 1918.

398. Odezwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 1918. 399. Rejestracja automobili. 1918.
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 395.  [I wojna światowa] – „Wojsko Polskie zdobyło główną kwaterę rosyjską. 
Generalissimus w niewoli”. Warszawa 1918; 53,0 x 35,0 cm. 150,-
Dodatek nadzwyczajny do „Godziny Polskiej”, datowany: „Wtorek 7 Lutego”. Tekst dotyczy doniesień 
„telegramu iskrowego” – o zdobyciu kwatery głównodowodzącego armii rosyjskiej w Mohylewie i aresz-
towaniu Nikołaja Krylenki oraz stłumieniu powstania bolszewików w Kijowie przez Ukraińców („Od-
działy bolszewickie szybko wycofują się z Ukrainy do Rosji”). Ślady składania, drobne naderwania, 
prawy dolny narożnik uzupełniony, miejscami wzmocniony. 

 396.  [Armia Hallera] – „20 tysięcy żołnierzy naszych stoi w szeregach Armii Polskiej.” 
B.m., 1918; 98,0 x 64,0 cm. 120,-
Afi sz wzywający do wsparcia armii generała Hallera („Szeregi ich codziennie wzrastają. Opiekować 
się nimi i bronić ich musi każdy Polak”), podpisany przez „Wychodźctwo Ojczyźnie w dniu 3-go maja 
1918”. Była to akcja, zwana w skrócie „Dar Majowy”, zorganizowana w maju 1918 r. przez Helenę 
Paderewską, żonę słynnego pianisty i polityka Ignacego Paderewskiego, pod protektoratem Wydzia-
łu Narodowego Polskiego, której celem była pomoc dla rodzin ochotników do Armii Polskiej we Fran-
cji, dla wdów i sierot po poległych. Po konserwacji, naderwanie w miejscu składania podklejone. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 397.  [Rząd Lubelski] – „Samozwańczy rząd socjalistyczny w Lublinie”. Warszawa, 
1918; 55,0 x 38,0 cm. 180,-
Dodatek nadzwyczajny do „Gazety Porannej”, wydany 8 listopada 1918 r. Dotyczy protestu Wincen-
tego Witosa wobec wciągnięcia go bez jego wiedzy w szeregi utworzonego w nocy z 6 na 7 listopa-
da 1918 r. w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (z Ignacym Daszyńskim na 
czele). Witos ogłosił, że „w Krakowie tworzy się prawdziwy Rząd Narodowy wszechdzielnicowy”. 
Drobne zabrudzenia, ślady składania, naderwania.

 398.  [Polska Komisja Likwidacyjna] – „Do ludności Wolnej, Niepodległej Polski”. 
Kraków, 1918; 63,5 x 48,5 cm. 100,-
Afi sz datowany 8 listopada 1918 r., podpisany przez członków Polskiej Komisji Likwidacyjnej (m.in. 
W. Witosa, J. Moraczewskiego, T. Tertila, J. Ptasia), organu tymczasowej władzy polskiej na terenach 
dawnego zaboru austriackiego. Zawiera wezwanie do zachowania spokoju, przestrzegania prawa 
i podporządkowania się władzy komisarzy mianowanych przez PKL („Niezgoda, waśnie, zaburzenia 
spokoju i ładu byłyby w tej chwili zbrodnią ciężką wobec społeczeństwa i Ojczyzny”). Ślady składania, 
drobne naderwania krawędzi.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 399. [Rejestracja automobili] – „Obwieszczenie! Wszelkie automobile osobowe, 
ciężarowe i sanitarne, znajdujące się obecnie w rękach byłych władz rządowych, 
jakoteż i osób cywilnych, oraz automobile co do których przynależność nie jest 
dzisiaj wyjaśniona, należy jak najszybciej zgłosić w Komendzie Wojskowej (oddział 
V.) w Krakowie”. Kraków, b.r. (1918); 63,0 x 47,0 cm. 150,-
Afi sz podpisany przez Zygmunta Lasockiego (1867-1948), polityka i prawnika, od 1 listopada 1918 r. 
naczelnika wydziału administracyjnego Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie (tymczasowego or-
ganu władzy polskiej dla zaboru austriackiego w latach 1918-1919). Dotyczy rejestracji samochodów 
w Komendzie Wojskowej w Krakowie (wraz z podaniem marki, numeru policyjnego, typu, siły, rozmia-
ru obręczy, imienia i nazwiska właściciela oraz szofera). Niewielki ubytek papieru w części dolnej, 
ślady składania, naddarcia.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 400.  [Przekazanie dowództwa Piłsudskiemu] – Rozwadowski Tadeusz. Szef Sztabu 
Generalnego Wojsk Polskich. Rozkaz Sztabu Generalnego L. 13. Warszawa 
11 listopada 1918 r. Druk. Państwowa. Karta, 22,0 x 17,5 cm. 180,-
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Rozkaz ówczesnego szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego podległego Radzie Regencyjnej 
do wszystkich podległych formacji wojskowych o zarządzeniu tejże Rady o przekazaniu z dniem 
11 XI 1918 r. „władzy wojskowej i Naczelnego Dowództwa Brygadjerowi Józefowi Piłsudskie-
mu”. Historyczny rozkaz rozwiązującej się Rady Regencyjnej z pierwszego dnia niepodległości 
Polski. Ślad po złożeniu oraz na odwrocie dwa niewielkie ślady po podlepkach, poza tym stan 
dobry. Rzadkie. 

 401. [Obrona Lwowa] – Zespół 3 druków. Rudolf Mękicki, Tadeusz Rybkowski. Po 
1918 r.  200,-
Druki; śr. o wym. 23,0 x 18,0 cm. „Cześć Orlętom”. Przedstawienie młodego obrońcy na tle pano-
ramy miasta, sygnowane: „rys. T. Rybkowski” (być może Tadeusz Rybkowski (1848-1926), malarz, od 
1893 r. związany z Lwowem). Poniżej wiersz St. Rosowskiego („Zapragnął Pan Bóg znów ofi ary 
naszej...”). Drukowane w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Po konserwacji, narożniki wzmoc-
nione. „Cześć Bohaterom 1-22.XI.1918”. Orzeł w koronie na murach miasta, ujęty w wieniec lauro-
wy. Druk wydany nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów (organizacji powstałej w 1919 r., której 
celem była opieka nad grobami Polaków poległych w obronie Lwowa w 1918 r.). Projekt Rudolfa 
Mękickiego (1887-1942), medaliera, heraldyka, twórcy wielu projektów druków lwowskich. Stan dobry, 
naklejony na karton. „Cześć Bohaterom. SMPB 1918”. Przedstawienie cmentarza Orląt, zaprojekto-
wane przez Rudolfa Mękickiego, na rzecz Straży Mogił Polskich Bohaterów. Drukowane przez Pillera-
-Neumanna we Lwowie. Po konserwacji, narożnik uzupełniony.
(Patrz ilustracja)

 402.  [Obrona Lwowa] – Zespół 3 druków. R. Mękicki. 1933-1938 r. 200,-
Druki; śr. o wym. 25,0 x 17,0 cm. „Cześć bojownikom niepodległości 1918-1933. Cześć obrońcom 
Lwowa”. Drukowany u Pillera-Neumanna, projekt Rudolfa Mękickiego. Wydany nakładem Komitetu 
Obywatelskiego 15-lecia odzyskania niepodległości i obrony Lwowa. Stan dobry, zamontowany na 
kartonie. „11.XI.1934”. Druk z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, z przedstawieniem cmenta-
rza Orląt, według projektu Rudolfa Mękickiego. Stan dobry, zamontowany na kartonie. „Semper Fi-
delis 1918-1938”. Nalepka okienna projektu Rudolfa Mękickiego. Panorama miasta, powyżej herb 

401. Obrona Lwowa. Po 1918. 402. Obrona Lwowa. 1933-1938. 



178 PLAKATY. AFISZE I DRUKI ULOTNE 

miasta z okresu II Rzeczpospolitej (także projektu Mękickiego), udekorowany orderem Virtuti Militari. 
Drukowana u Pillera – Neumanna we Lwowie. Drobne naderwania, stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 403.  [Zaprzysiężenie prezydenta Wojciechowskiego] – „Orędzie. Polacy!”. Warszawa,
1922; 65,0 x 38,0 cm. 240,-
Afi sz, datowany „Warszawa, 20 grudnia 1922 roku”, podpisany przez prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego oraz prezesa Rady Ministrów Władysława Sikorskiego, wydany w dniu zaprzysiężenia 
nowego prezydenta (po zabójstwie Gabriela Narutowicza). Zawiera apel o zachowanie zgody naro-
dowej: „W imieniu Rzeczypospolitej wołam do was obywatele: skłaniajcie się do zgody w sprawach 
dobra powszechnego [...]”. Tekst i oprawa grafi czna (bordiura z Orłem w zwieńczeniu) projektu cenio-
nego artysty – grafi ka Edmunda Bartłomiejczyka. Druk zakładu Jana Cotty w Warszawie. Drobne 
naderwania krawędzi (podklejone), niewielki ubytek papieru marginesu (bez szkody dla tekstu), pod-
klejony na papierze.
(Patrz ilustracja)

 404.  [Wybory 1928-1930 roku] – Zespół 10 druków propagandowych. 500,-
„Czy wiesz na kogo masz głosować??? Aby Polska była potężna pracą i dobrobytem obywateli!” 
Broszura, s. 32, 21,5 cm. Broszura zestawiająca osiągnięcia „za rządów partyjnych” i „za rządów Pił-
sudskiego” (na każdej karcie przedstawienie grafi czne oraz tekst) w różnych dziedzinach gospodarki, 
zakończona konkluzją: „Teraz wiesz, że musisz głosować na listę N° 1. To jedyna lista Marszałka 
Piłsudskiego”. Opublikowana przez Wydawnictwo Centralnego Biura BBWR. Zabrudzenia, poza tym 
stan dobry. „A jeżeli dmuchnie? Głosuj na 1”. Druk, 34,3 x 24,8 cm. Sygnowane nieczytelnie (Gu-
staw Rogalski?) przedstawienie Marszałka dmuchającego na domek z kart z podobiznami polityków 
Centrolewu (Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, Michała Roga, Andrzeja Walerona); poni-
żej żartobliwy wierszyk agitujący za „1”. Drukowany w zakładzie W. Główczewskiego w Warszawie.
Ślady składania, stan dobry. „Lista Jego № 1.” Druk 20,5 x 14,0 cm. Ulotka z reprodukcją

403. Zaprzysiężenie prezydenta. 1922. 404. Wybory 1928-1930. Zespół 10 druków. 
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obrazu popularnego ówcześnie malarza – legionisty Zygmunta Grabowskiego (1891-1939) – apoteozy 
Marszałka. Poniżej tekst: „Wódz i opiekun narodu, mądry gospodarz całej Polski Marszałek Józef 
Piłsudski”. Wydana przez Photo-Platt, wydrukowana w Miejskich Zakładach Grafi cznych w Warszawie. 
Drobny ubytek lewego dolnego narożnika, równomierne zażółcenie. „Myszy bez kota”. Ulotka, k. [2], 
17,5 x 22,3 cm. Ozdobiony żartobliwymi rysunkami tekst, nawołujący do poparcia listy nr 1. Drobne 
uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry. „Gdzie kucharzy sześć tam nie co jeść”. Ulotka, k. [2], 
17,5 x 19,5 cm. Ozdobiony żartobliwymi rysunkami tekst, nawołujący do poparcia listy nr 1. Drobne 
uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry. „Wybrawszy Sejm lepszy od poprzedniego, wybierz-
my Senat, który pomoże Rządowi Marszałka Piłsudskiego w Jego pracy nad poprawą ustroju i bytu 
Państwa.” Druk, 31,0 x 23,5 cm. Ulotka wydana przez Centralne Biuro Wyborcze BBWR. Drobne 
uszkodzenia krawędzi, ślady składania. „Obywatele Wyborcy! Kto chce Prawdy i Sprawiedliwości 
[...] odda 4 i 11 marca kartkę wyborczą z Nr. 1”. Druk, 31,0 x 23,8 cm. Ulotka wydana nakładem 
BBWR w Rzeszowie, informująca o nieuczciwości lokalnych posłów PSL Piast oraz endeków. Ślady 
składania, naderwania, ubytki papieru. „Koleżanki i koledzy! Zbliżają się wybory”. Druk, 31,0 x 
23,5 cm. Skierowany do pracowników pocztowych apel o poparcie listy nr 1, podpisany przez Komitet 
Wyborczy BBWR , datowany „Lwów 22 lutego 1928”. Ślady składania, stan dobry. Dwa afi sze w języku 
hebrajskim. Druki, 34,0 x 21,0 cm oraz 31,3 x 19,2 cm. Ulotka większa, drukowana w Przeworsku, 
na odwrocie pisany odręcznie list do Dyrekcji Poczt i Telegrafów we Lwowie z prośbą o zapomogę 
(datowany w Sieniawie). Ślady składania, drobne naderwania.
(Patrz ilustracja)

 405.  [Żwirko i Wigura] – „Zwycięzca rajdu awionetek por. F. Żwirko i konstruktor aparatu
Wigura zginęli śmiercią lotników”. Warszawa, 1932; 55,0 x 37,0 cm.  150,-
Dodatek nadzwyczajny do „Kuriera Porannego”, datowany: „Warszawa, 11 września 1932 r., Niedzie-
la”, z informacją o katastrofi e pod Cierlickiem koło Cieszyna, w której zginęli porucznik Franciszek 
Żwirko (1895-1932) oraz inżynier Stanisław Wigura (1901-1932), zwycięzcy zawodów lotniczych „Chal-
lenge”, które odbyły się dwa tygodnie wcześniej, 28 sierpnia 1932 r. Ślady składania, stan dobry.
(Patrz ilustracja)

405. Śmierć F. Żwirki i S. Wigury. 1932. 407. Propaganda polskiego handlu. 1937.
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 406.  [Józef Piłsudski] – Klepsydra: „Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, wódz 
i ojciec narodu polskiego zakończył pracowite życie 12 maja 1935 r.”. Kielce, 1935; 
77,5 x 56,0 cm. 200,-
Pożegnanie Marszałka oraz zaproszenie na nabożeństwo żałobne na Placu Wolności w Kielcach, 
podpisane przez Komitet Obywatelski. Ślady składania, poza tym stan dobry.

 407.  [II Rzeczpospolita] – „Tydzień propagandy polskiego handlu, przemysłu, wolnych 
zawodów i chrz. bezprocentowej kasy”. Bochnia, 1937; 92,0 x 62,5 cm. 100,-
Afi sz w polskich barwach narodowych, wzywający do popierania polskiego handlu i przemysłu („By 
Polska była potężna musi Naród nasz żyć w zgodzie i wzajemnie się popierać! By Polska dała nam 
lepsze życie – pracę i chleb, nie może polski konsument omijać polskiego kupca, rzemieślnika, leka-
rza i adwokata! Pieniądz polski do polskiej kieszeni!”). Wydany przez Chrześcijański Front Gospodar-
czy w Bochni, zawiera także program obchodu dnia Propagandy Polskiego Handlu, Przemysłu i Wol-
nych Zawodów w dniu 29 sierpnia 1937 r. w Bochni. Pieczęć organizacji. Ślady składania, 
naderwania (podklejone), po konserwacji.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 408.  [II wojna światowa] – „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w wykonaniu 
decyzji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wojskowych oraz na zasadzie 
Układu podpisanego między Polską a Francją w dniu 9 września 1939 roku, 
ogłaszam co następuje…”. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej. Paryż, dnia 
5 października 1939 r. 80,0 x 60 cm.  240,- 
Akt wykonawczy do układu zawartego 9 września 1939 r. w sprawie utworzenia we Francji polskiej 
dywizji, podpisany przez ambasadora Juliusza Łukasiewicza. Ślady składania, poza tym stan dobry.



181POWSTANIA LISTOPADOWE I STYCZNIOWE

POWSTANIA LISTOPADOWE I STYCZNIOWE
(druki ulotne. broszury. czasopisma)

POWSTANIE LISTOPADOWE

 409.  Zespół 30 druków ulotnych. Warszawa, 30 listopada 1830 – 10/22 listopada 
1831 r. Różne wym. (śr. 37,0 x 22,0 cm), druki, karty pojedyncze (24 sztuki) oraz 
bifolia (6 sztuk), opr. twarda, oklejona pap. marmurkowym. 3000,-
Zbiór druków powstańczych wydawanych od dnia wybuchu powstania, aż do jego upadku, kończą-
cego się rozkazem Mikołaja I. Obejmuje: 1. „Polacy! Równie smutne, jak niespodziewane wypadki 
wczorajszego wieczora i nocy...” (Warszawa, 30.XI.1830), podpisana m.in. przez J. U. Niemcewicza, 
ks. Adama Czartoryskiego odezwa z wezwaniem do przerwania walk; 2. „W imieniu Najjaśniejszego 
Mikołaja I...”, podpisany przez Ministra Przychodów i Skarbu ks. Lubeckiego oraz Ministra Stanu Sobo-
lewskiego komunikat o wezwaniu do Rady Administracyjnej m.in. ks. Adama Czartoryskiego, ks. Michała 
Radziwiłła J.U. Niemcewicza oraz gen. Chłopickiego; 3. Wypis z protokołu posiedzenia Rady Admini-
stracyjnej (1.XII.1830), o powołaniu Wydziału Wykonawczego; 4. „Reprezentanci Narodu! Zajaśniała 
w naszej stolicy zorza lepszej przyszłości...” (Warszawa, dnia 2 grudnia 1830), wezwanie do walki 
i utrzymania jedności wszystkich Polaków z trzech zaborów; 5. „Rada Administracyjna Królestwa.
[...] O strażach bezpieczeństwa w Miastach” (Warszawa, 2 grudnia 1830), rozporządzenie podpisane 
przez Ministra Przychodów i Skarbu X. Lubeckiego oraz Ministra Stanu W. Sobolewskiego; 6. „Rada 
Administracyjna. O strażach bezpieczeństwa po wsiach” (Warszawa, 3.XII.1830), rozporządzenie pod-
pisane przez ks. Adama Czartoryskiego; 7. Wiadomość Urzędowa (4.XII.1830), o kapitulacji twierdzy 
Modlin; 8. „Polacy! [...] Jedność, zgoda i zaufanie Rządowi i ubóstwianemu Chłopickiemu niech będą 
odtąd hasłem dla każdego Polaka.” (4.XII.1830), odezwa podpisana przez Hieronima Bońkowskiego; 9. 
„Gwardia Akademicka do Naczelnika Najwyższej Siły Zbrojnej Narodowej generała Józefa Chłopickie-
go” (wyrażenie poparcia dla Chłopickiego); 10. „Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego” (4.XII.1830), 
zarządzenie ks. Adama Czartoryskiego w sprawie oddanie broni do Arsenału, powrotu do nauki i pracy 
oraz otwarcia kościołów; na odwrocie: „Gwardia Akademicka do Xięcia Adama Czartoryskiego prezesa 
Rządu Tymczasowego” 11. Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego (4.XII.1830), o ważności weksli; 
12. Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego (6.XII.1830), o utrzymaniu władzy Rządu Tymczasowego; 
13. Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego (6.XII.1830), o organizacji służby wojskowej (mianowanie 
regimentarzy, wcielenie do Gwardii); 14. „Rodacy! [...] Ogłosiłem się aż do dalszej uchwały zwo-
łanego już Sejmu Dyktatorem.” (6.XII.1830), odezwa podpisana przez gen. Chłopickiego; 15. Ode-
zwa Chłopickiego o objęciu władzy dyktatora; o ważności weksli; o utrzymaniu dotychczasowych 
władz; zarządzenia regimentarza wojsk zawiślańskich hr. Sołtyka; 16. Rząd Tymczasowy Królestwa 
Polskiego (7.XII.1830), instrukcja dla regimentarzy, dowódców wojewódzkich i powiatowych co do 
formowania batalionów powstania; 17. Rada Obywatelska Województwa Lubelskiego (10.XII.1830), 
odezwa o zbiórce „gotowizny, uzbrojonych ludzi i koni” na rzecz powstania; 18. Antoni Mieszkow-
ski, pułkownik Wojska Polskiego, dowódca Gwardii Ruchomej i Powstania w województwie płockim 
(19.XII.1830), odezwa o zbiórce broni; 19. Rząd Narodowy (7.II.1831), odezwa w obliczu ofensywy 
rosyjskiej o uznaniu za zdradę wszelkiej współpracy z zaborcą; 20. Dodatek Nadzwyczajny do nr 46 
Dziennika Powszechnego Krajowego (15.II.1831), raport gen. Dwernickiego o sukcesie wojsk pol-
skich pod Stoczkiem; 21. Odezwa do obywateli województwa płockiego (20.III.1831), o wkroczeniu 
oddziałów gen. Umińskiego; 22. Obywatele Litwy, Wołynia, Podola i Ukrainy! Bracia nasi! (13.V.1831), 
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wezwanie do wspólnej walki, podpisane przez ks. Adama Czartoryskiego, prezesa Rządu Narodowego; 
23. Odezwa Naczelnego Wodza do Litwinów (1.V.1831), wzywająca do wspólnej walki; 24. Rząd 
Narodowy (21.VI.1831), odezwa o pospolitym ruszeniu (wszyscy w wieku 17-50 lat; „Lud Izraelski 
nie jest wyjęty od Pospolitego Ruszenia”) – dwie karty o tym samym brzmieniu; 25. Rząd Narodowy 
(2.VII.1831), odezwa skierowana do żołnierzy, zagrzewająca do walki i zapewniająca o poparciu ca-
łego narodu; 26. Obywatele Warszawy (13.VII.1831), odezwa księcia Czartoryskiego skierowana do 
warszawiaków, uprzedzająca o możliwym ataku Rosjan oraz wzywająca do gromadzenia zapasów; 
27. Obywatele! Żołnierze! (17.VIII.1831), informacja prezesa Rządu ks. Czartoryskiego o mianowaniu 
Naczelnym Wodzem gen. Dembińskiego (dwukrotnie ten sam tekst); 28. Hrabia Witt, Generał Jazdy, 
Gubernator Wojenny miasta stołecznego Warszawy. (9.IX.1831), odezwa do warszawiaków z zapew-
nieniem o utrzymaniu porządku w mieście („Po dwudniowych krwawych walkach mogliśmy szturmem 
wejść do miasta”); 29. Z Bożey Łaski My Mikołaj Pierwszy, Cesarz i Samowładca Wszech Rossyi, 
Król Polski (20.10/1.XI. 1831), manifest o amnestii z wyłączeniem „podżegaczy krwawego powstania”, 
członków sejmu, którzy poparli ustawę o detronizacji cara, członków Rządu Najwyższego; 30. W imieniu 
Najjaśniejszego Mikołaja I (10/22.XI.1831), anulowanie postanowień rządu rewolucyjnego (m.in. 
„żeby odtąd w Królestwie Polskiem nikt nie nosił samey tylko Polskiey Kokardy”). Ślady składania, 
zabrudzenia. Wielka rzadkość w takim zespole.
(Patrz ilustracja na stronie 184)

 410.  „Pamiętnik patriotyczny z r. 1830”. Zbiór broszur i druków ulotnych z poezją 
i pieśniami z okresu powstania, k.[123] (różne formaty), 24,5 cm, opr. XIX w., 
skóra. z tłocz. tytułem na okł.  9000,-
Zbiór 69 rzadkich druków ulotnych, broszur i rękopisów przede wszystkim z poezją i pieśniami 
patriotycznymi z okresu powstania listopadowego (na oprawie wytłoczony tytuł nadany przez twórcę 
zbioru „Pamiętnik patriotyczny z r. 1830”). Ponad połowa oferowanych druków nie zostało odno-
towanych w katalogu zbiorów Ludwika Gocla! Tom stanowi wspaniałe świadectwo ożywionej pa-
triotycznym zrywem działalności wydawniczej i drukarskiej oraz dokumentuje próby kształtowania 
postaw patriotycznych. W zbiorze znalazły się następujące utwory: poz. 1. „Polka patryotka”, „Matka 
do syna”, „Do walecznej młodzieży polskiej”, „Mazurek (na nótę: Polska młodzież niech nam żyie)”; 
poz. 2 „Warszawianka z Kazimierza Delavigne. Nowe tłumaczenie przez Karola Sienkiewicza [„Oto 
dziś dzień krwi i chwały...”], poz. 3 „Oda do Roznieckiego”; poz. 4 R. Suchodolski, „Mazurek”; poz. 5 
„Śmierć Xięcia Zajączka”; poz. 6 „Śpiewka obozowa”, „Starosta – ballada”, „Mazur ex-dyktatora”, 
„Mazur do kawiarni Dziurką zwanej”, „Drugi dodatek do pożegnania”; poz. 7 „Oda na cześć obrońców 
Warszawy”; poz. 8 „Orzeł licejski”; poz. 9 „Rosnieckis Abendunterhaltung mit der Laterne”; poz. 10 
„Pieśń wieśniaków polskich”; poz. 11 R. Suchodolski, „Polonez (Na nótę Poloneza Kościuszki)”; poz. 12 
„Śpiewki z komedyo-opery ‘Okopy na Pradze’ napisaney w roku 1807”; poz. 13 L. Rylski, „Jaśnie 
Wielmożnemu Jenerałowi Bryday Hrabi Szembek [...] w dowód wdzięczności [...]”, „Pożegnanie”; poz. 
14 „Śpiewka krotofi lna o Roźnieckim”; poz. 15 „Wiersz dla wojsk polskich”; poz. 16 „Krakus”; poz. 17 
„Śpiew na nutę piosnki o maju”; poz. 18 „Oda do Zgody na Sejm 18 grudnia 1830 roku”; poz. 19 
„Marsz polski”; poz. 20 „Katechizm dla użytku Seymujących Stanów”; poz. 21 „Powinszowanie Afi sze-
ra Teatru Krakowskiego”; poz. 22 „Cześć młodzieży polskiey! Śpiew na nutę ‘Wanda leży w naszey 
ziemi’”; poz. 23 „Pobudka polska”; poz. 24 „Wezwanie Litwinów do boju”; poz. 25 „Makrot pieśń 
Ossjana Żydowskiego”; poz. 26 „Warszawiak na nutę (Biedaż nam Mazury)”; poz. 27 „Otucha War-
szawianina”, „Śpiew (na notę ieszcze Polska nie zginęła)”; poz. 28 „Szuba. Apolog patyotyczny 
z 1794”; poz. 29 T. Kow[alski], „Mazur”, tenże, „Wiwaty”; poz. 30 „Odezwa z piekła do szpiegów”; 
poz. 31 [brak]; poz. 32 „Oda do zgody na Sejm 18 grudnia 1830 roku” [dublet poz. 18]; poz. 33 
K. Gaszyński, „Warszawianka”, Warszawa 1830; poz. 34 „Wiersz do Gwardyi Honorowej”; poz. 35 
N. Orda, „Litwin do Polaka”; poz. 36 „Wiersz do ziomków”; poz. 37 „Podarunek dla Roźnieckiego”, 
poz. 38 „Szpieg ukarany”; poz. 39 „Odezwa do Polek”; poz. 40 „Śpiew na nótę Polak nie sługa”; 
poz. 41 S. Bratkowski, „Piosnki narodowe”; poz. 42 „Nr 1 Rozmowa między Orłem Białym a Polakiem”; 
poz. 43 „Warszawianka dnia 17 kwietnia 1794 roku”; poz. 44 „Marsz szpiega na szubienicę”; poz. 45 
„Krakus” [dublet poz. 16]; poz. 46 „Ucieczka Moskala”; poz. 47 J. H. Kajsiewicz, „Pieśń akademicka”; 
poz. 48 „Rozmowa Roznieckiego z Żydem we Koblance nad Bugiem”; poz. 49 „Oda deklamowana 
w Teatrze Narodowym dnia 15 grudnia 1830 roku [...]”, Warszawa 1830; poz. 50 R. Suchodolski,„Marsz 
na cześć obrońców ojczyzny”; J. Słowaczyński „Mazur wojenny”; poz. 52 J. Sampoliński, „Nagrobek 
szpiegowi”; poz. 53 „Oda do Roznieckiego” [dublet poz. 3]; poz. 54 „Rozmowa dwóch Mazurów”; 
poz. 55 „Pożegnanie”, „Wiersz do Gwardii Honorowej”; poz. 56 „Śpiew Żydka warszawskiego o Roż-
nieckim”; poz. 57 „Nr 2 Rozmowa między Orłem Białym a Polakiem” [zob. poz. 48]; poz. 58 „Rozmo-
wa feldmarszałka Dybicza ze szpiegiem Jckiem”; poz. 59 S. Bratkowski, „Piosnki narodowe” [dublet 
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poz. 41]; poz. 60 „Odezwa powieszonego portretu do Roźnieckiego”, „Akt wiary sprzymierzeńców 
Rossyi”; poz. 61 „Hymn na obchód złożenia w grobach Królewskich w Krakowie Zwłok Xcia Józefa 
Poniatowskiego w dniu 22 lipca 1817 r.”; poz. 62 „Krakowiak” [rękopis]; poz. 63 „Rozmowa Dybicza 
z żołnierzem polskim złapanym przypadkiem przez Kozaków na granicy”; poz. 64 „Rozmowa Dybicza 
z żołnierzem polskim złapanym przypadkiem przez Kozaków na granicy” [dublet poz. 63]; poz. 65 
„Historya o Cudowney odmianie Xiężney i Szewcowey”, „Pieśń nowa światowa”, „Pieśń druga świa-
towa”; poz. 66 „Śpiew na notę (Nie nawidzę was próżniaki)”; poz. 67 „Do Xięcia Michała Radziwiłła”; 
poz. 68 „Cztery wiwaty. Mazurek”; poz. 69 „Mowa Roźnieckiego do szpiega nowicyusza”, „Zdrowaś 
Polsko”; poz. 70 „Polka patryotka”, „Matka do syna”, „Do walecznej młodzieży polskiej”, „Mazurek (na 
nótę: Polska młodzież niech nam żyie)” [dublet poz. 1]. Opr.: czarna skóra z tłocz na licach. Otarcia 
opr., miejscami zaplamienia i zabrudzenia kart, krawędzie części kart pozaginane, poza tym stan 
dobry. Wielka rzadkość.
Lit.: Katalog zbiorów Ludwika Gocla. Powstanie listopadowe i wielka emigracja, t. 1, oprac. S. Cie-
płowski, Warszawa 1975.
(Patrz tablica XXXI i ilustracja)

 411.  „Pisma i wiersze z r. 1831”. Zbiór czasopism wydawanych w latach 1830-1831. 
Zbiór zawiera: Leszek Biały. Rok 1831. Zeszyt I. Warszawa. W Drukarni A. Ga-
łęzowskiego i Komp., s. 16; Tandeciarz. Rok 1831. Nr 1, 4-6, 8-9. Parzymiechy 
[właśc. Warszawa]. Krotłami Kupisza; Nakładem Goliata, s. 16, 33-56, 65-80; 
Szpieg Patryota. Rok 1830. Nr 2-6 (7-16 grudnia). Warszawa, s. 5-24; Pamiętniki 
Woźnego Cenzury. Rok 1830. Nr 1-10. Warszawa, s. [40]; Podchorąży. Rok 

410 i 411. Pieśni i poezje patriotyczne z okresu powstania listopadowego.
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1830. Nr 1-2, 4, 6-12 (8-31 grudnia). Warszawa, s. 8, 13-16, 21-48; Bard Oswo-
bodzonej Polski. Rok 1830-1831. Tom I: Nr 1, 3-7; Tom II: Nr 1, 3-4, 6. Warszawa, 
s. [6], 7-16, 33-112, 16, 33-64 (brak s. 55-58), 81-96, winietki (drzeworyty), różne 
formaty, 24,5 cm, opr. skóra z tłocz. tytułem na przedniej okładzinie. 3000,-
Zbiór rzadkich czasopism z okresu powstania listopadowego. Poszyt otwiera numer patriotycz-
nego czasopisma „Leszek Biały”, w którym wydrukowano m.in. zmieniony tekst „Pieśni legionów” 
w wersji, która miała być śpiewana przez warszawskie dzieci pracujące przy budowie barykady 
za rogatkami marymonckimi w grudniu 1830 r. („Jeszcze Polska nie zginęła / Kiedy my żyjemy, Dzie-
ci do ważnego dzieła / Pomoc przyniesiemy / [...]”). „Tandeciarz” – nieregularnie ukazujące się pismo 
satyryczno literackie (wydrukowano w sumie 11 numerów). Publikowano w nim prześmiewcze teksty 
odnoszące się zarówno do wydarzeń ówczesnych jak i wcześniejszej historii Polski. „Szpieg Patryota” 
na kolejne numery tego satyrycznego pisma składały się fragmenty fi kcyjnego dziennika funkcjona-
riusza tajnej policji, jego raporty dla przełożonego i rozkazy, które otrzymywał. Uznawane za dodatek 
do „Podchorążego”. „Pamiętniki Woźnego Cenzury” Maurycego Mochnackiego (1803-1834), publi-
cysty, działacza politycznego, pianisty, który przed powstaniem pracował przymusowo w biurze cen-
zury. Oferowane jest 10 kolejnych zeszytów, w „Katalogu zbiorów Ludwika Gocla” były tylko nr 1, 2-5. 
„Podchorąży” pismo polityczne, w którym prócz wiadomości przedrukowywano również utwory po-
etyckie m.in. Adama Mickiewicza („Oda do młodości” w nr 1; „Cztery toasty” w nr 2). Oferowane 
jest 10 numerów, w „Katalogu zbiorów Ludwika Gocla” odnotowano tylko nr 1 i 3. „Bard Oswobo-
dzonej Polski” czasopismo drukujące poezję patriotyczną („Oda do młodości”) i teksty pieśni. Na 
uwagę zasługują liczne teksty do melodii „Mazurka Dąbrowskiego” (od wariacji słów „Pieśni le-
gionów” po zupełnie oryginalne teksty – m.in. „Śpiewka dzieci”, „Śpiew polski”, „Bóg Wolność! Nie-
podległość! Śmierć!”, „Pieśń (na dawną nutę Dąbrowskiego)”, „Śpiew na nutę Jeszcze Polska nie 
zginęła” ). Prócz tego „Wiersz do Polaków” do melodii „Marsylianki”, utwory Antoniego Goreckiego. 
Opr.: czarna skóra z tłocz. na obu licach, na przednim złocony tytuł „Pisma i wiersze z r. 1831”. Część 
numerów nieobcięta. Otarcia opr., zabrudzenia i przebarwienia kart, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: Katalog zbiorów Ludwika Gocla. Powstanie listopadowe i wielka emigracja, t. 1, oprac. S. Cie-
płowski, Warszawa 1975.
(Patrz tablica XXXI i ilustracje na stronie poprzedniej i powyżej)

409. Zespół 30 druków ulotnych. 1830-31. 411. Zbiór czasopism. 1830-31.
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 412.  Kuryer Polski. Rok 1831. Nr 378-409, 411-553, 555-561, [562], 563-591. War-
szawa. Drukarnia A. Gałęzowskiego, s. 1977-2000, 1-136, 145-910, 913-950, 
957-2009, bez opr. 800,-
Numery czasopisma z okresu powstania listopadowego – od 2 stycznia 1831 do 8 sierpnia 1831 r. 
(z nielicznymi brakami). „Kuryer Polski” ukazywał się w Warszawie, w latach 1829–1831, jako dzien-
nik poświęcony tematyce społeczno-kulturalno-politycznej. W okresie powstania listopadowego skon-
centrował się niemal wyłącznie na kwestiach bieżących, przede wszystkim natury politycznej i woj-
skowej. Redakcję gazety współtworzyła elita warszawskiego świata kultury z Joachimem Lelewelem, 
Kazimierzem Brodzińskim (poetą i krytykiem literackim) oraz braćmi Wincentym i Bonawenturą Nie-
mojowskimi (przywódcami przedpowstaniowej opozycji sejmowej) na czele. Redaktorzy donosili 
o wszystkich najistotniejszych momentach powstania, takich jak detronizacja Mikołaja I przez sejm 
Królestwa (nr 403), powołanie Rządu Narodowego (nr 407), nierozstrzygnięta bitwa pod Grochowem 
(nr 433), zwycięstwo pod Dębem Wielkim i Iganiami (nr 467, 477), klęska pod Ostrołęką (nr 521) 
czy krwawa manifestacja warszawska z 15 sierpnia 1831 r., kiedy to lud Warszawy, domagający się 
energicznego prowadzenia wojny i ukarania zdrajców, dopuścił się samosądu m.in. nad oskarżonymi 
o zdradę wyższymi ofi cerami. Poszczególne numery mają objętość od 4 do 8 stron. W nr 562 brak 
s. 951-958. Zaplamienia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 413. Hoffman Karol Boromeusz. Wielki tydzień Polaków czyli opis pamiętnych wy-
padków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r. Warszawa 1830. 
B.w., k. [1], s. 86, 19,5 cm, opr. późn., ppł., brzegi k. prósz. 400,-
Wydanie 1. Wydana anonimowo praca Karola Boromeusza Hoffmana (1798-1875) prawnika, histo-
ryka, pisarza politycznego i emigracyjnego, męża Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Szczegółowy 
opis wydarzeń pierwszego tygodnia powstania listopadowego. Na stronach 78-80 przedruk wiersza 
„Hymn” Juliusza Słowackiego. Opr.: szare pł., na licach pap. marm. Miejscami drobne przebarwie-
nia kart, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

413. K.B. Hoffman. Wielki tydzień Polaków. 414. K.B. Hoffman. Królestwo Polskie. 1831.
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Lit.: E. Maliszewski, Bibliografi a pamiętników polskich, poz. 1770; Katalog zbiorów Ludwika Gocla, 
poz. 846.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 414.  Hoffman Karol Boromeusz. Rzut oka na stan polityczny Królestwa Polskiego 
pod panowaniem rosyjskim przez ciąg lat piętnastu 1815-1830. Warszawa 1831. 
W Drukarni A. Gałęzowskiego i Spółki, k. [1], s. 293, 18 cm, opr. z epoki, płsk. 
z szyldzikiem, brzegi k. barw. 450,-
Rozprawa będąca polityczno-historyczną analizą rządów rosyjskich w Królestwie Polskim od kongre-
su wiedeńskiego do wybuchu powstania listopadowego. Opr.: czerwony płsk, na grzbiecie szyldzik, 
bogate tłocz. i złoc. ozdobniki, na licach pap. z tłoczeniami, na wyklejkach pap. marm. Zabrudzenia 
opr., na kartach ślady po owadach, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 415.  [Powstanie listopadowe]. Rapport z odbytych czynności wydziałów w Kommissyi 
Spraw Wewnętrznych i Policyi od dnia 29 Listopada r. z. do 17 Stycznia 1831. 
B.m. [1831] B.w., s. 54, 17 cm, brosz. 400,-
Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Wewnętrznych i Policji – organu Rządu Tymczasowego, 
a potem Rady Najwyższej Narodowej od wybuchu powstania listopadowego do 17 stycznia. Omówio-
no m.in. stan sił zbrojnych, przyjmowanie ochotników do armii, kwestie dezerterów, zapewnianie 
ekwipunku i zaprowiantowanie, stan dróg, kwestie gospodarcze oraz funkcjonowanie policji i tajnej 
policji. Przebarwienia kart, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

POWSTANIE STYCZNIOWE

 416.  [Warszawa – pogrzeb pięciu poległych]. „Fragmenty z prasy warszawskiej: 
28 luty – 1 marca 1861”. [Warszawa 1861]. Litografi a, s. [4], 33 x 21 cm. 400,-
Zawiera wyciągi: „z Tygodnika ilustrowanego”; „z Kuryera Warszawskiego”; „z Gazety Codziennej” 
oddające nastrój żałoby narodowej w Warszawie po 27 lutego, kiedy podczas manifestacji na Kra-
kowskim Przedmieściu w Warszawie, zorganizowanej przez studentów, w starciu z wojskiem rosyjskim 
zostali zabici: Filip Adamkiewicz, Michał Arcichiewicz, Karol Brendel, Marceli Paweł Karczewski i Zdzi-
sław Rutkowski. Ich pogrzeb na Powązkach stał się powodem kolejnej manifestacji ludności Warsza-
wy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Druk dwuszpaltowy. Ślady składania i zażółcenia, poza tym stan 
dobry. Bardzo rzadkie. 
(Patrz tablica XXXI)

 417.  [Giller Agaton]. „Posłanie do Wszystkich Rodaków na ziemi Polskiej. Zbrodnicza 
zmowa i przemoc Rossyi, Pruss i Austryi, pogwałciła najświętsze prawa Boskie 
i ludzkie... Mieszkańcy Warszawy” [Warszawa 1861], s. [2], 26 x 21 cm. 300,-
Kozłowski E., 4240d. Odezwa ułożona przez byłego więźnia politycznego i dziennikarza, późniejsze-
go członka Komitetu Centralnego Narodowego. Wydana po masakrze przez wojska rosyjskie bez-
bronnego tłumu (zginęło ok. 100 osób) na Pl. Zamkowym w Warszawie w dn. 8 IV 1861 r. Agaton 
Giller (1837-1887) m.in. odrzucał w niej możliwość kompromisu z Rosją i wskazywał na powstanie 
narodowe, jako ostateczny cel. Wzywał również do pojednania się wszystkich stanów i ogłoszenia 
żałoby narodowej. Ślady składania i drobne zagięcia, poza tym stan dobry. Rzadkie. 

 
 418.  Ruch. Nr 1. Warszawa dnia 5 lipca 1862 roku, s. [1], 42 x 33 cm. 400,-

Nieregularne pismo konspiracyjne redagowane przez Agatona Gillera, stanowiące organ Komitetu 
Centralnego Narodowego, a później Rządu Narodowego, wychodzące w latach 1862-1863. Łącznie 
wydano zaledwie 17 numerów o zmiennym formacie. W pierwszych numerach pisma dominowała 
tendencja związana z wypracowywaniem i popularyzacją ideologii obozu „czerwonych”. Tytuł w na-
główku. Ślady składania i minimalne zalania przy krawędzi (poza tekstem), poza tym stan dobry. 
Wyjątkowo rzadki pierwszy numer. 
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 419.  [Warszawa] – „Mieszkańcy Warszawy! Komitet Centralny Narodowy przyjmując 
na swoje barki całe brzemię Rządu Tymczasowego, zarząd Stolicy powierzył 
Naczelnikowi Miasta, który stanowi pełnomocną, jedyną Władzę Narodową 
w Warszawie...”, oraz: 

  „Rozkaz dzienny Naczelnika Miasta. Wszystkie rozporządzenia Naczelnika Miast 
opatrzone być winny właściwą pieczęcią...”. Warszawa, dnia 2 lutego 1863 r., 
s. [1], 25 x 19 cm. 400,-
Kozłowski E., 899. Z pieczęciami tuszowymi: „Komitet Centr. Narodowy” i „Rząd Narodowy 
– Naczelnik Miasta Warszawy” z herbami Polski i Litwy. Odezwa Komitetu Centralnego Na-
rodowego o powierzeniu Naczelnikowi Miasta Stefanowi Bobrowskiemu jedynej władzy narodo-
wej. Pierwszy rozkaz Naczelnika Miasta informujący m.in. o sygnowaniu wszystkich rozporządzeń 
właściwą pieczęcią, Drukowane bez numeru, który wynika z późniejszych rozkazów. Ślady skła-
dania i drobne przybrudzenia lub zbrązowienia oraz niewielkie przetarcie, poza tym stan dobry. 
Rzadkie. 
(Patrz tablica XXXI)

 420.  „Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rząd Narodowy. Rodacy! 
Kiedy przed sześcioma tygodniami bezprzykładny ucisk i zapamiętałość wroga, 
doprowadziły Naród do kresu cierpień, ufni w świętość sprawy naszej, powołaliśmy 
Was do broni...”. Warszawa, dnia 5 marca 1863 r. Komitet Centralny Narodowy, 
s. 2, 23 x 19 cm. 300,-
Kozłowski E., 635. Z pieczęcią tuszową: „Komitet Centr. Narodowy”. Odezwa przedstawiają-
ca politykę władz carskich i program społeczny Rządu Narodowego (m.in. uwłaszczenie chłopów). 
Wspomina m.in. o pierwszych bitwach powstańczych pod Węgrowem, Miechowem i Małogoszczą. 
Druk nieco przycięty w części górnej. Ślady składania i niewielkie zagięcia, poza tym stan dobry. 
Rzadkie. 

 421.  Langiewicz Marian. „Rodacy! Strasznemi gwałtami i uciskiem rządu moskiewskie-
go wywołaną walkę rozpoczęli w Imię Boże najgorętsi Synowie Polski, z odwiecz-
nym wrogiem Wolności i Oświaty, z najazdem moskiewskim...”. Główna kwatera
Goszcza, dnia 10 marca 1863 r. [Kraków] 1863. Afi sz, 35 x 49 cm. 800,-
Kozłowski E., 638. Z pieczęcią tuszową. Odezwa generała Mariana Langiewicza (1827-1887) o ob-
jęciu władzy dyktatorskiej w powstaniu, wraz z uzasadnieniem tej decyzji. Zawiera wezwanie do 
walki i podaje m.in. wzór pieczęci dyktatora. Ślady składania, lekkie naddarcia przy krawędzi, poza 
tym stan dobry. Rzadkie. 
(Patrz tablica XXX)

 422.  „Rząd Narodowy. Zważywszy, że celem obecnego powstania jest wywalczenie 
niepodległości Narodu Polskiego...”. Warszawa dnia 14 maja 1863 r., s. [1], 
19 x 15 cm. 200,-
Kozłowski E., 680. Dekret Rządu Narodowego o powołaniu wszystkich obywateli polskich do 
walki. Zawiera zakaz opuszczania kraju i wzywa do powrotu zza granicy. Pieczęć tuszowa: „Rząd 
Narodowy – Równość, Wolność, Niepodległość”. Data nieudolnie przerabiana w okresie później-
szym. Ślady składania i zagniecenia, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 423.  „Rząd Narodowy. Uznając potrzebę uzupełnienia, jak również zaprowadzenia 
niektórych zmian w przepisach objętych Dekretem Naszym z dnia 14 maja r.b., 
w przedmiocie udzielenia obywatelom paszportów na wyjazd za granicę lub w gra-
nicach kraju...”. Działo się w Warszawie, na posiedzeniu Rządu Narodowego, dnia 
30 czerwca 1863 r., s. [1], 22 x 29 cm. 400,-
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Kozłowski E., 710. Dekret Rządu Narodowego o wprowadzeniu paszportów, zawierający przepisy 
wykonawcze do poprzedniego dokumentu. Z pieczęcią tuszową: „Drukarnia Rządu Narodowego”. 
Ślady składania i drobne zagniecenia, poza tym stan dobry. Rzadkie. 

 424.  Mierosławski Ludwik. Kraczkiewicz Leopold. „Organizacya generalna Woyska 
Polskiego. No 28. Cyrkularz. Z polecenia Rządu Narodowego. Wszystkim agentu-
rom, konsulatom czy urzędom pomocniczym...”. Liège dnia 2 listopada 1863, oraz:

  „Ostrzerzenie [!] dla wszystkich agentów i podorganizatorów wojennych za 
granicami zaboru Moskiewskiego, dnia 27 listopada 1863. Dla nayogólnieyszego 
rozgłoszenia... Organizator generalny jenerał ...” [Paryż] 1863. Lithogr. Martinou, 
s. [2], 28 x 22 cm. 200,-
Kozłowski E., 864. Ostrzeżenie przed fałszywymi aktami rządowymi sporządzonymi przez władze 
rosyjskie. Odezwa sygnowana przez byłego dyktatora powstania gen. Ludwika Mierosławskiego, któ-
ry na emigracji nadal uzurpował sobie prawa dowódcze. Kontrasygnowana przez jego szefa sztabu 
Leopolda Kraczkiewicza. Ślady składania i drobna naddarcia oraz zagniecenia przy krawędzi, poza 
tym stan dobry. Rzadkie. 

 425.  Kodeks karny wojskowy. [Warszawa] 1863. W Drukarni Rządu Narodowego, 
s. 32, 14 cm, opr. współczesna, płsk. 450,-
Kodeks Karny Wojskowy wydany przez  Rząd Narodowy pod przywództwem Romualda Traugutta 
w czasie powstania styczniowego (20 listopada 1863 r.) Kodeks określał kary za przewinienia i prze-
stępstwa, a podlegali mu wszyscy wojskowi, osoby uznane za szpiegów oraz cywile przebywający na 
terenach działań wojennych i stacjonowania wojska. Dołączono również wydany tym samym dekretem 
Kodeks Postępowania Sądów Wojennych. Egzemplarz z pieczątką Biblioteki Muzeum Polskiego w Ra-
perswilu (duplikat). Stan bardzo dobry. Rzadkie. 
(Patrz ilustracja)

422. Dekret Rządu Narodowego. 1863. 425. Kodeks karny wojskowy. 1863.
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 426.  Śpiewy nabożne polskie. Zeszyt pierwszy. [Warszawa] 1861, s. 18, 17,5 cm, opr. 
współcz., pł. 1200,-
Więcej nie ukazało się. Całość litografowana. Zbiór pieśni patriotycznych i religijnych wydany po 
słynnych manifestacjach warszawskich 1861 r., które zostały krwawo stłumione przez rosyjskiego 
zaborcę (pogrzeb pięciu poległych w pierwszej demonstracji stał się powodem kolejnych wystąpień). 
Zawiera utwory: Modlitwa za Ojczyznę (Boże coś Polskę); Pieśń do Matki Boskiej; Ojcze Nasz; Pieśń 
na Boże Ciało; Śpiew do Boga; Pieśń do serca Pana Jezusa; Chorał; Modlitwa do Matki Boskiej; 
Pieśń do Zbawcy Świata. Ze względu na wielką rzadkość zbiorku w 1916 r. jego faksymile zostało 
dołączone do książki „Manifestacje warszawskie w 1861 r.”. Zabrudzenia okładek i niektórych kart, 
ślad składania. Bardzo rzadkie.
Lit.: E. Kozłowski, Bibliografi a powstania styczniowego, poz. 6545.
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WOJSKO, LEGIONY, WYDARZENIA HISTORYCZNE 

ALBUMY

 427. [I Pułk Ułanów Krechowieckich] – Album X-cio lecia Pułku im. Pułk. Bolesława 
Mościckiego 1915-1925. Augustów 1925, k. [22], 32 fotografi e, 26 x 35 cm, opr. 
pł. z epoki. 1200,-
Dedykacja płk. Zygmunta Podhorskiego, dowódcy pułku, dla gen. dyw. Leona Berbeckiego, 
ówczesnego dowódcy Okręgu Korpusu III w Grodnie. Album uroczystości Pułku, jakie odbyły się 
na terenie garnizonu w Augustowie dn. 24 VII 1925 r. z udziałem gen. dyw. Władysława Sikorskie-
go, ówczesnego ministra spraw wojskowych. Obejmuje fotografi e zbiorowe, m.in. z powitania gości, 
dekoracji podofi cerów i ofi cerów pułku Krzyżami Zasługi, defi lady kawaleryjskiej i mszy polowej. Na 
wielu z nich minister spraw wojskowych gen. Władysław Sikorski (m.in. odbierający defi ladę, 
podczas wręczania sztandaru Gniazda Sokolego). Zdjęcia o formatach 6-17 x 12-23 cm. Na licu 
tytuł albumu, pierwotnie tłocz. złotem. Otarcia albumu i przybrudzenia okł., poza tym stan dobry. 
Rzadkie. 
(Patrz tablica XXV)

 428. [Przekazanie samolotów dla L.O.P.P.] – Album uroczystości przekazania samo-
lotów na rzecz Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Pole Mokotowskie, Warszawa 
24 XI 1925. [Zakład fotografi czny H. Oleszko i A. Sitkowski, Warszawa], k. [16], 
31 fotografi i, fotokopia 1, druk 1, 17 x 22 cm, opr. z epoki skóra, tłocz. złotem na 
licu, obcięcia kart złoc. 2000,-
Na przedniej okładzinie tłocz. złotem dedykacja: „Panu Wojewodzie Warszawskiemu Władysławo-
wi Sołtanowi – Komitet Fundacji Samolotów dla L.O.P.P. przy Komendzie PP Województwa War-
szawskiego 24. XI. 1925 r.”. Kronika fotografi czna z przekazania wojsku na warszawskim Polu Mo-
kotowskim 2 samolotów typu „Hanriot” wykonanych w fabryce „Samolot” w Poznaniu, które zostały 
ufundowane przez policję państwową w Warszawie, nazwane imiennie na cześć ówczesnego woje-
wody warszawskiego i wojewódzkiego komendanta policji odpowiednio: „Sołtan” i „Tomanowski”. 
Na fotografi ach wśród gości, m.in.: ówczesny wojewoda warszawski (1923-1927) Władysław Sołtan 
(1870-1943) z żoną; Tadeusz Tomanowski, inspektor Policji Państwowej i komendant Okr. I Warszaw-
skiej PP (1922-1934), z małżonką; komendant główny Policji Państwowej Marian Borzęcki (1889-1942); 
gen. bryg. pil. Włodzimierz Ostoja-Zagórski (1882-1927?); wicewojewoda warszawski Zygmunt Becz-
kowicz (1887-1985), późniejszy wojewoda wileński; płk. Władysław Anders (1892-1970), jako p.o. 
komendanta miasta Warszawy; komisarz rządu Jan Jarmułowicz i komisarz policji Edmund Czyniow-
ski. Album otwiera zaproszenie na uroczystość, a zamyka fotokopia dokumentu przekazania samolo-
tów. Zdjęcia o wym. od 8,5 x 9 do 11,5 x 18,0 cm. Zachowana jedna z dwóch metalowych klamer. 
Otarcia opr., niewielkie pęknięcia skóry oprawy, wewnątrz gdzieniegdzie ślady odbarwień, zbrązowień 
i plam po zawilgoceniu, poza tym stan dobry. Rzadkie. 
(Patrz tablica XXIV i ilustracja)
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 429. [Zawody Jeździeckie w Warszawie] – Album II Międzynarodowych Konkursów 
Hippicznych w Warszawie w 1928 r. Warszawa 1928, k. [44], 44 fotografi e, 21 x 
29 cm, opr. pł. z epoki. 750,-
Album 44 fotografi i z zawodów, jakie odbyły się na hipodromie w Łazienkach Królewskich w Warsza-
wie we wrześniu 1928 r. Zawiera 44 fotografi e zawodników w trakcie wykonywania skoków przez 

428. Przekazanie samolotów dla L.O.P.P. 1925.

429. Zawody Jeździeckie w Warszawie. 1928.
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przeszkody, przedstawicieli międzynarodowych ekip, kilka ujęć z trybun oraz dwa portrety ofi cjalne, 
m.in. fotografi e zbiorowe uczestników zawodów z Marszałkiem Piłsudskim oraz z prezydentem 
Mościckim w Sali Rycerskiej. Na okł. tłocz. złotem napis: „Międzynarodowe Konkursy Hippiczne / 
Warszawa 1928 r.”. Brak grzbietu opr., otarcia krawędzi opr., poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 430. [Wojsko Polskie] – Album generalicji Wojska Polskiego. Fot. Witold Pikiel. 
Warszawa ok. 1932, k. [24], 83 fotografi e, 24,5 x 36,5 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. 
złotem orłem wojskowym. 1500,-
Pieczęć: „Poselstwo polskie w Chinach”. Na pierwszych kartach 23 fotografi e portretowe, w tym 
całostronicowe, prezydenta Ignacego Mościckiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako mini-
stra spraw wojskowych oraz generałów (inspektorów armii, wiceministrów spraw wojskowych i sze-
fów Sztabu Głównego, Wojskowego Biura Historycznego, Wyższej Szkoły Wojennej, Korpusu Ochro-
ny Pogranicza i Kierownictwa Marynarki Wojennej). Ponadto portret dowódcy Okręgu Korpusu nr 1, 
obejmującego Warszawę i Mazowsze. Pozostałych 60 fotografi i dokumentuje codzienne życie żołnie-
rzy różnych rodzajów broni w koszarach, na manewrach, podczas świąt narodowych. Autor Witold 
Pikiel (1895-1943) był w okresie międzywojennym najbardziej znanym fotoreporterem rządowym 
i wojskowym. Fotografi e z drukowanymi objaśnieniami w języku polskim i francuskim; większość o wy-
miarach 7,5-8,5 x 11,5 cm. Otarcia krawędzi albumu i nadpęknięcia grzbietu, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 431. [Rewia kawalerii] – Album wielkiej defi lady kawalerii polskiej na krakowskich 
Błoniach dn. 6 X 1933 r. z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kraków 1933. 
Fot. Stanisław Kolowca, k. [26], 25 fotografi i, 22 x 32 cm, opr. płsk brązowy 
z epoki. 800,-
Zbiór 25 fotografi i autorstwa Stanisława Kolowca (1904-1968), artysty-fotografi ka, ucznia Antoniego 
Pawlikowskiego i ówczesnego pracownika Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Jego czar-
no-białe odbitki są uważane za „klasykę fotografi i pod względem jakości i wartości dokumentacyjnej”. 
Niniejszy zbiór obejmuje zapis kronikarski z uroczystości 250-lecia zwycięstwa pod Wiedniem Jana 
III Sobieskiego i związanej z tą rocznicą wielkiej rewii dwunastu pułków kawalerii polskiej na kra-
kowskich Błoniach przed Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Wśród zdjęć przygotowania do rewii, 
defi lada, Marszałek Piłsudski na trybunie honorowej i w otoczeniu generalicji, wśród przedstawicieli

430. W. Pikiel. Album generalicji Wojska Polskiego. 1932.
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państw obcych, na Wawelu i w katedrze wawelskiej podczas składania hołdu zwycięzcy spod Wiednia. 
Fotografi e o wym. 16,5 x 10,5 cm, przycięte przy marginesie przed wklejeniem do albumu. Na pierw-
szej karcie data: „6 X” namalowana farbą. Na okł. pieczęć w jęz. angielskim o prawach autorskich 
i przechowywanych negatywach fotografi i w Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie; nad nią 
dopisek „Fot. St. Kolowiec”. Otarcia grzbietu i narożników opr., poza tym stan bardzo dobry. 
(Patrz tablica XXIV)

------------------------------------

 432. [Lwów w 1905 r.] – Pochód robotników lwowskich pod gmach Namiestnictwa. 
Lwów 23 X 1905. Zespół 6 fotografi i (6-8 x 8-9 cm), naklejone na karton z epoki 
(32 x 24 cm). 400,-
Fotografi e przedstawiają sytuację na ulicach Lwowa podczas pochodu robotników lwowskich i dele-
gacji robotniczych z innych miast, zorganizowanego przez Polską Partię Socjalistyczno-Demokratycz-
ną Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Ukraińską Partię Socjal-Demokratyczną. Na zdjęciach: pochód 
idący do gmachu Namiestnictwa; delegacja robotnicza z Ignacym Daszyńskim i Mykołą Hankewyczem 
po wyjściu z audiencji u namiestnika Andrzeja hr. Potockiego oraz pogotowie wojskowe na ulicach 
Lwowa w związku z demonstracją. Delegacja socjalistyczna domagała się zmiany ordynacji wyborczej 
poprzez zniesienie systemu kurialnego na rzecz powszechnego głosowania. Fotografi e w sepii, opi-
sane w epoce na kartonie. Stan bardzo dobry. 

 433. [Wielki książę Borys z wizytą u polskiej arystokracji] – Wizyta wielkiego księcia 
Borysa w majątku Józefa hr. Potockiego w Antoninach na Wołyniu, dat. dworzec 
kolejowy Antoniny, sierpień 1916. Portret zbiorowy, 14,5 x 19,5 cm, naklejony na 
karton z epoki (20,5 x 26,5 cm). 1500,-
W części centralnej wielki książę Borys Włodzimierzowicz, brat stryjeczny cara (przedstawiony 
z cygarem) w otoczeniu swojej świty, z gen. mjr Dmitrijem P. Sazonowem (1868-1933). Na fotografi i 
przedstawiciele arystokracji: Józef hr. Potocki (1862-1922), właściciel Antonin i jego żona Helena 
z ks. Radziwiłłów (1874-1959); Adam Zamoyski (1873-1940), II. Ordynat na Kozłówce, adiutant cara 
Mikołaja II i jego małżonka Maria z hr. Potockich (1879-1930) oraz Benedykt Jan hr. Tyszkiewicz 
(1875-1948), właściciel Czerwonego Dworu na Litwie oraz jego żona Róża z hr. Branickich (1881-
1953); Konstanty Rembieliński (1857-1933), właściciel Krośniewic. U dołu zdjęcia i na odwrocie opis 
w języku francuskim. Dołączono współczesny wydruk fotografi i z naniesionymi numerami objaśniają-
cy nieścisłości wynikające z numeracji zastosowanej w epoce. Drobne zażółcenia na krawędziach 
i zagniecenia u dołu, ślady po wyjęciu kartonu z ramki, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie. 
(Patrz tablica XXV)

 434. [Uwięzieni ofi cerowie Legionów Polskich w 1918 r.] – Grupa 31 ofi cerów 
w obozie w Marmaros-Siget na Węgrzech. Marmaros-Siget [1918]. Autografy. 
Portret zbiorowy (8 x 11 cm), naklejony na karton z epoki (20,5 x 16,0 cm). 240,-
Ofi cerowie polscy osadzeni przez trybunał austriacki w Marmaros-Siget (obecnie Syhot, Rumunia) za 
zdradę stanu w związku z próbą przebicia się do Rosji II Brygady Legionów Polskich Józefa Hallera 
pod Rarańczą. Z odręcznymi podpisami 30 z nich, w tym m.in. ówczesnego mjr. Włodzimierza 
Ostoja-Zagórskiego (1882-1927?), późniejszego gen. bryg. Wojska Polskiego, zaginionego po prze-
wrocie majowym. Ślady zagięcia kartonu. Stan fotografi i bardzo dobry. Rzadkie. 

 435. [Haller Józef] – Polski Biały Krzyż oraz YMCA. Portret zbiorowy. B.m. b.r. 16,0 x 
23,0 (naklejona na karton 25,0 x 32,5). 150,-
Generał Józef Haller w otoczeniu żołnierzy i ochotniczek Polskiego Białego Krzyża, organizacji po-
wstałej w 1918 r. w Nowym Jorku (w Polsce od 1919 r.) z inicjatywy Ignacego Paderewskiego. Orga-
nizacja powołana została do niesienia pomocy żołnierzom armii Hallera, opieki nad jeńcami wojenny-
mi i rannymi. Ponad drzwiami budynku znak YMCA – Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej 
(w Polsce od 1918 r.). Na odwrocie fotografi i stempel fotografa J. Złotnickiego z Dęblina. Zabrudzenia 
kartonu, stan fotografi i dobry.



194 ALBUMY FOTOGRAFICZNE. FOTOGRAFIE

 436. [Piłsudski Józef] – Dekoracja uczestników obrony Płocka przed najazdem bol sze-
wickim w dn. 10 IV 1921 r. Płock 1921, 12,5 x 17 cm. 150,-
Marszałek Józef Piłsudski dekoruje Krzyżem Walecznych najmłodszego, 11-letniego uczestnika obro-
ny Płocka, Tadeusza Jeziorowskiego, późniejszego lotnika poległego w wojnie obronnej 1939 r. W tle 
elewacja kościoła garnizonowego mieszczącego się w dawnej cerkwi (rozebranej w 1929 r.) przy pl. 
Panieńskim (Floriańskim, obecnie pl. Obrońców Warszawy). Stan bardzo dobry. 

 437. [Piłsudski Józef] – Uroczystość odsłonięcia pomnika księcia Józefa Poniatow-
skiego przed Pałacem Saskim w Warszawie w dn. 3 V 1923 r. Warszawa 1923. 
Witold Pikiel, 13 x 18 cm. 150,-
Na wprost pomnika przed Pałacem Saskim siedzą od lewej: Marszałek Polski Józef Piłsudski; Mar-
szałek Francji Ferdynand Foch; prezydent RP Stanisław Wojciechowski i premier RP Władysław Si-
korski (po cywilnemu w meloniku). Na odwrocie pieczęć fi rmowa: „W. Pikiel. Fotograf-Ilustrator Woj-
skowego Instytutu Naukowo-Oświatowego”. Drobne przybrudzenia na odwrocie i minimalne zagięcia 
narożników, poza tym stan bardzo dobry. 

 438. Piłsudski Józef, Marszałek Polski oraz Władysław Belina Prażmowski, wo-
jewoda lwowski przed trybuną honorową na krakowskich Błoniach w otoczeniu 
generalicji i wyższych ofi cerów. Kraków 1933. A. Jurkiewicz, 9 x 14 cm. 150,-
Od lewej gen. Bernard Mond (1887-1957), Marszałek Józef Piłsudski, Władysław Belina-Prażmowski 
(w płaszczu), płk Stefan Hanka-Kulesza (1892-1964), płk Roman Abraham (1891-1976), gen. Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski (1881-1942), płk Ludwik Kmicic-Skrzyński (1893-1972) i płk Jan Karcz (1892-
1943). Na dalszym planie m.in. płk Zygmunt Podhorski (1891-1960) i płk Adam Korytowski (1886-1942). 
Na odwrocie pieczęć fotografa: „Fot. A. Jurkiewicz, Zakopane”. Stan bardzo dobry. 

 439. [Piłsudski Józef w Gdyni]. Zespół 4 fotografi i. 1928 r. 400,-
Fotografi e; różne wym., śr. 17,0 x 12,0 cm. Na odwrocie stemple fi rmy „Photo-Plat”, agencji fotogra-
fi cznej założonej przez Stefana Plater-Zyberk (1891-1943), fotografa, członka Fotoklubu Polskiego. 
Zdjęcia powstały 1 lipca 1928 r., podczas pobytu Marszałka w Gdyni, kiedy jego córki Wanda i Ja-
dwiga oraz córka ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego Hanna zostały matkami chrzestnymi trzech 
nowych statków żeglugi przybrzeżnej. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 440. [Piłsudski Józef]. Zespół 7 fotografi i. Lata 20.-30. XX w. 400,-
Fotografi e; różne wym., śr. 18,0 x 13,0 cm. Fotografi e ukazują Marszałka w sytuacjach prywatnych, 
na dwóch razem z córkami Wandą i Jadwigą, na dwóch innych podczas odpoczynku w Druskiennikach. 
Cztery fotografi e sygnowane na odwrocie stemplem autorskim Witolda Pikiela. Stan dobry.
(Patrz tablica XXIV)

 441. [Powstanie Warszawskie] – Zespół 5 fotografi i. J. Tomaszewski. 1944 r. 300,-
Fotografi e; śr. o wym. 20,5 x 30,0 cm. Odbitki powojenne. Na odwrocie jednej z fotografi i stempel 
autorski – autorem fotografi i jest Jerzy Tomaszewski (ur. 1924), artysta fotografi k, korespondent z ra-
mienia Delegatury Rządu na Kraj i Komendy Głównej Armii Krajowej. Po wybuchu Powstania War-
szawskiego pracował jako fotoreporter, głównie na Powiślu, Śródmieściu i Woli. Zdjęcia na odwrocie 
opisane ołówkiem po angielsku, wśród nich m.in. płonący kościół Św. Krzyża oraz żołnierze zgrupo-
wania „Radosław” po wyjściu z kanałów 2.09.1944 r. Zdjęcia z uszkodzonych negatywów. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 442. [Warszawskie getto] – Pochód przez ruiny getta (obchody 50. rocznicy powstania 
„Bundu”). 1947 r. 180,-
Fotografi a (11,5 x 16,5 cm), przedstawia pochód bundowców w morzu ruin warszawskiego getta. Pochód 
stanowił część obchodów 50-lecia powstania partii Bund (żydowskiej partii lewicowo-socjalistycznej),
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439. Marszałek J. Piłsudski. Zespół fotografi i. 1928.

441. J. Tomaszewski. Powstanie Warszawskie. Zespół fotografi i.
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które miały miejsce w Warszawie w październiku 1947 r. Na odwrocie naklejony maszynowy opis 
zdjęcia oraz stemple prasy niemieckiej. Drobne uszkodzenia powierzchni, poza tym stan dobry.

WIDOKI MIAST. PORTRETY. FOTOGRAFIE ARTYSTYCZNE

 443. [Kraków] – Panorama miasta. I. Krieger. II połowa XIX w. 200,-
Fotografi a (17,5 x 25,5 cm), na tekturze. Rozległa panorama miasta, z widoczną dominującą bryłą 
Zamku na Wawelu (przebudowaną w latach 50. XIX w. przez Austriaków) oraz kościołami, m.in. 
św. Piotra i Pawła oraz Mariackim. Fotografi a nie sygnowana, przypisana wybitnemu krakowskie-
mu fotografi kowi Ignacemu Kriegerowi (1820-1889), który od 1860 r. prowadził w Krakowie za-
kład fotografi czny, chętnie odwiedzany przez mieszczan i inteligencję. Krieger fotografował także 
charakterystyczne dla miasta i okolic typy ludowe – chłopów, Cyganów, górali. Pozostawił po so-
bie ogromną spuściznę, dokumentującą wygląd Krakowa II połowy XIX w. Drobne zabrudzenia, 
stan dobry.

 444. [Duszniki Zdrój] – „Bad Reinerz”. XIX/XX w. 400,-
Crystoleum; 18,5 x 38,0 (w świetle oprawy)
Panorama dolnośląskiego uzdrowiska Duszniki Zdrój, znanego już od XVIII w., miejsca kuracji m.in. 
Fryderyka Chopina. Fotografi a naklejona na szkło, miejscami wyklejona masą perłową. Oprawiona 
w ramę 28,5 x 48,0 cm. Stan dobry, drobne uszkodzenie ramy.

 445. [Kłodzko] – „Glatz”. XIX/XX w. 400,-
Crystoleum; 17,0 x 37,0 (w świetle oprawy)
Rozległa panorama miasta, z położonym nad Nysą Kłodzką Starym Miastem oraz wzniesioną przez 
Fryderyka Wielkiego twierdzą. Wykonana w technice crystoleum – fotografi a kolorowana i wyklejona 
masą perłową, naklejona na szkło. Oprawiona w ramę 28,0 x 48,0 cm, stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 446. [Zapora w Rożnowie] – Zespół 11 fotografi i. Lata 30. XX w. 300,-
Zespół fotografi i (śr. o wym. 12,5 x 17,5 cm), ukazujących budowę zapory w Rożnowie. Zapora na 
Dunajcu oraz elektrownia wodna, budowane w latach 1935-1941, były jednym z elementów Central-
nego Okręgu Przemysłowego, sztandarowej inwestycji II Rzeczpospolitej. Zdjęcia wykorzystano do 
ilustracji książki Melchiora Wańkowicza „Sztafeta”, wydanej w 1939 r., sławiącej osiągnięcia gospodar-
cze ówczesnej Polski (patrz poz. 624). Fotografi e zamieszczone w książce wykonali m.in. sam autor 
oraz Juliusz Halewicz, Antoni Wieczorek, Polska Agencja Telegrafi czna, Foto RU-AN i Photo-Plat. 
Stan dobry.

PORTRETY

 447. Bernhardt Sara (1844-1923), jedna z najsłynniejszych aktorek XIX w. Petersburg, 
b.r. (ok. 1880). Zakład Wezenberga. Fotografi a portretowa, 8,5 x 5,0 cm, naklejona 
na karton fi rmowy 10,5 x 6,0 cm. 100,-
Portret Sary Bernhardt, aktorki francuskiej, znanej z ról dramatycznych, ale także z wielu skandali 
obyczajowych. Poniżej oraz na odwrocie nadruk petersburskiego zakładu fotografi cznego Wezenber-
ga. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 448. Chopin Fryderyk (1810-1849), kompozytor. Petersburg, b.r. (ok.1880). Zakład 
Wezenberga. Fotografi a portretowa, 13,5 x 9,5 cm, naklejona na karton fi rmowy 
16,0 x 10,8 cm. 180,- 
Fotografi a z portretu kompozytora wykonanego w 1873 r. przez P. Schicka. Poniżej oraz na odwrocie 
nadruk petersburskiego zakładu fotografi cznego Wezenberga. Drobne zabrudzenia, poza tym stan 
dobry.
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 449. Darwin Karol (1809-1882), angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji. Petersburg, 
b.r. (ok. 1880). Zakład Wezenberga. Fotografi a portretowa, 8,5 x 5,0 cm, naklejona 
na karton fi rmowy 10,5 x 6,0 cm. 100,- 
Fotografi a portretowa. Poniżej oraz na odwrocie nadruk petersburskiego zakładu fotografi cznego We-
zenberga, na odwrocie stempel w języku rosyjskim „Darwin”. Drobne zabrudzenia, poza tym stan 
dobry.

 450. Hugo Wiktor (1802-1885), pisarz. Petersburg, b.r. (ok. 1880). Zakład Wezen-
berga. Fotografi a portretowa, 8,5 x 5,0 cm, naklejona na karton fi rmowy 10,5 x 
6,0 cm. 100,- 
Fotografi a portretowa Wiktora Hugo, wybitnego pisarza francuskiego, czołowego przedstawiciela ro-
mantyzmu. Poniżej oraz na odwrocie nadruk petersburskiego zakładu fotografi cznego Wezenberga. 
Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 451. Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887), pisarz. Petersburg, b.r. (ok.1880). Zakład 
Wezenberga. Fotografi a portretowa, 8,5 x 5,0 cm, naklejona na karton fi rmowy 
10,3 x 6,0 cm. 100,- 
Fotografi a portretowa J.I. Kraszewskiego, jednego z najpłodniejszych pisarzy polskich. Poniżej oraz 
na odwrocie nadruk petersburskiego zakładu fotografi cznego Wezenberga, na odwrocie stempel w ję-
zyku rosyjskim „Kraszewski”. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 452. Matejko Jan (1838-1893), malarz. Petersburg, b.r. (ok.1880). Zakład Wezen-
berga. Fotografi a portretowa, 8,5 x 5,0 cm, naklejona na karton fi rmowy 10,5 x
6,0 cm. 100,- 
Fotografi a portretowa Jana Matejki, największego polskiego malarza historycznego. Poniżej oraz na 
odwrocie nadruk petersburskiego zakładu fotografi cznego Wezenberga, na odwrocie stempel w języ-
ku rosyjskim „Matejko”. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

445. Panorama Kłodzka. XIX/XX w.
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 453. Moniuszko Stanisław (1819-1872), kompozytor. Petersburg, b.r. (ok.1880). 
Zakład Wezenberga. Fotografi a portretowa, 8,5 x 5,0 cm, naklejona na karton 
fi rmowy 10,5 x 6,5 cm. 100,- 
Fotografi a portretowa Stanisława Moniuszki, jednego z najsłynniejszych polskich kompozytorów. Po-
niżej oraz na odwrocie nadruk petersburskiego zakładu fotografi cznego Wezenberga, na odwrocie 
stempel w języku rosyjskim „Moniuszko”. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 454. Negri Pola (Apolonia Chałupiec, 1894-1987), polska aktorka fi lmowa, między-
narodowa gwiazda kina niemego. Zbiór fotografi i związanych z artystką. Różne 
formaty. 500,- 
1. Pałac de Rueil w Seraincourt. Własność Poli Negri. Paryż 1927, 12 x 8,5 cm. 2. Pola Negri podczas 
pierwszej wizyty w słynnej wytwórni „Paramount West Coast Studio” u producenta George’a Fitzmau-
rice’a. Nowy Jork 1923, 25,5 x 20 cm. 3. Pola Negri z mężem księciem gruzińskim Sergo Mdiwani, 
ok. 1928, 21,5 x 16 cm. 4. Pola Negri. Paryż lata 20. Film Paramount, 13,5 x 8,5 cm. 5. Pola Negri. 
Lata 20., niesygn., 13,5 x 8,5 cm. Mało znane fotografi e Poli Negri, wielkiej gwiazdy fi lmowej polskie-
go pochodzenia. Szczególnie interesujące zdjęcia aktorki z producentem fi lmowym przed podpisaniem 
kontraktu na fi lm „Bella Donna”, a także z mężem, księciem gruzińskim (tuż przed rozpadem związku, 
jak głosi informacja prasowa na odwrocie). Stan fotografi i dobry i bardzo dobry.
(Patrz tablica XXVII)

 455. Osiecimska Helena z Potworowskich (1861-1899) z synem Leszkiem Aleksan-
drem. Zakład K. Roszkiewicza. Fotografi a gabinetowa (19,0 x 12,0) naklejona na 
karton fi rmowy (20,7 x 12,5). 90,-
Helena z Potworowskich Osiecimska, córka Adolfa Henryka Potworowskiego herbu Dębno i Róży 
Potworowskiej, od 1880 r. żona Stanisława Osiecimskiego, inżyniera, powstańca styczniowego, 

452. J. Matejko. Fotografi a. Ok. 1880. 457. H. Sienkiewicz z córką i synem. Lata 90. XIX w.
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pochodzącego z Litwy, zamieszkałego we Lwowie. Fotografi a wykonana we lwowskim zakładzie Ka-
rola Roszkiewicza. Na odwrocie napisana odręcznie piórem dedykacja, datowana 1891 r. Zabrudze-
nia fotografi i.

 456. Sienkiewicz Henryk (1846-1916), pisarz. Petersburg, b.r. (ok.1880). Zakład 
Wezenberga. Fotografi a portretowa, 14,0 x 9,5 cm, naklejona na karton fi rmowy 
16,5 x 11,0 cm. 180,- 
Fotografi a portretowa Henryka Sienkiewicza, jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy, laureata 
literackiej Nagrody Nobla. Poniżej oraz na odwrocie nadruk petersburskiego zakładu fotografi cznego 
Wezenberga. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 457. Sienkiewicz Henryk z córką Jadwigą i synem Henrykiem. B.r. (lata 90. XIX w.), 
refotografi a, 24,0 x 17,5 cm 400,-
Fotografi a portretowa, pozowana w atelier, ukazująca pisarza Henryka Sienkiewicza (1946-1916), 
z dziećmi z pierwszego małżeństwa z Marią Szetkiewiczówną – Jadwigą (1883-1969), późniejszą 
Korniłowiczową, tłumaczką z angielskiego i francuskiego oraz Henrykiem (1882-1959), późniejszym 
architektem. U ich stóp ulubiony jamnik – Wykop. Refotografi a naklejona na karton, ślady zamocowania. 
(Patrz ilustracja)

 458. Turgieniew Iwan (1818-1883), pisarz. Petersburg, b.r. (ok.1880). Zakład We-
zenberga. Fotografi a portretowa, 13,3 x 9,5 cm, naklejona na karton fi rmowy 
16,5 x 11,0 cm. 180,-
Fotografi a portretowa Iwana Turgieniewa, klasyka literatury rosyjskiej. Poniżej oraz na odwrocie nadruk 
petersburskiego zakładu fotografi cznego Wezenberga oraz opis ołówkiem. Drobne zabrudzenia, poza 
tym stan dobry.

 459. Wojtyła Karol (1920-2005). Fotografi a. J. Żdżarski. B.d. 23,0 x 26,5 cm. 300,-
Na odwrocie stempel autorski – autorem fotografi i jest Jan Żdżarski (ur. 1946), wieloletni współpra-
cownik dziennika „Słowo Powszechne”, dla którego relacjonował papieskie pielgrzymki w latach 1979-
1991. Drobne uszkodzenie powierzchni fotografi i, poza tym stan dobry.

FOTOGRAFIE ARTYSTYCZNE

 460. Disdéri André Adolphe Eugène (1819-1889) – Mężczyzna na koniu. Po 
1861 r. 400,-
Fotografi a czarno-biała; 21,5 x 27,0 cm 
Na licu napis piórem: „Disderi”. André Adolphe Eugène Disdéri, francuski fotograf, zyskał sławę i ma-
jątek dzięki m.in. wynalezionemu w 1854 r. formatowi zdjęcia – „carte de visite”, które stało się naj-
popularniejszą w XIX w. formą zdjęcia. W 1861 r. fotograf otworzył w Saint Cloud atelier specjalizu-
jące się w wykonywaniu portretów konnych. Źródło pochodzenia fotografi i wskazuje, że portretowanym 
może być Benedykt Henryk Tyszkiewicz, sławny fotograf (patrz poz. następna). Fotografi a naklejona 
na karton. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 461. Tyszkiewicz Benedykt Henryk (1852-1935) – Morskie Oko. 1892 r. 1200,-
Fotografi a czarno-biała; 29,0 x 23,0 cm, naklejona na karton. 
Grupa turystów wraz z góralskimi przewodnikami, odpoczywająca na brzegu jeziora. Benedykt Henryk 
Tyszkiewicz uznawany jest za pierwszego polskiego artystę fotografa. Na stałe mieszkał we Francji, 
gdzie należał do Photo-Club. Bardzo wiele wystawiał (od 1876 r. do 1914 r.) – na pierwszej wystawie 
w Filadelfi i pokazał zdjęcia wykonane podczas podróży do Algierii. Eksponował głównie zdjęcia z licz-
nych podróży po świecie oraz studia postaci w kostiumach historycznych. Jego francuski dom wraz 
z ciemnią został zbombardowany podczas I wojny światowej, wówczas zniszczeniu uległ cały jego 
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dorobek, a sam Tyszkiewicz porzucił fotografowanie. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Pra-
ce Tyszkiewicza nie pojawiają się na rynku antykwarycznym, a jego fotografi e o tematyce tatrzańskiej 
zostały niemal zapomniane. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XXVII)

 462. Bułhak Jan (1876-1950) – Śnieg. 1920-1925 r. 900,-
Fotografi a czarno-biała; 20,3 x 27,8 cm, naklejona na karton i oprawiona w ramę 35,0 x 42,0 cm.
Sygnowana: „J. Bułhak”. Jan Bułhak – teoretyk, krytyk i publicysta, nazywany „ojcem polskiej foto-
grafi i”, tworzący od 1905 r., w latach 20. współtwórca i organizator życia fotografi cznego w Polsce. 
Stan dobry.

 463. Bułhak Jan (1876-1950) – Portret Józefa Piłsudskiego.1919 r. 600,-
Fotografi a czarno-biała; 21,0 x 15,5 cm
Sygnowana: „J. Bułhak” oraz suchy tłok (na oryginale). Refotografi a. Stan dobry, naklejona na karton 
30,5 x 24,3 cm.
(Patrz ilustracja)

 464. Hartwig Edward (1909-2003) – „Klasztorne mury” (Kazimierz Dolny). 
1935 r. 600,-
Fotografi a czarno-biała; 28,3 x 38,8 cm
Sygnowana na licu: „E. Hartwig”; na odwrocie sygnatura monogramem „EH”, stempel autorski oraz 
opis ołówkiem i długopisem. Widok spod kościoła Franciszkanów w kierunku kościoła farnego i ruin 
zamku. Edward Hartwig, wybitny fotografi k wywarł znaczący wpływ na rozwój polskiej fotografi i lat 60. 
i 70. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i zagranicą. Stan dobry.

460. A.A.E. Disdéri. Mężczyzna na koniu. Po 1861. 
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 465. Hartwig Edward (1909-2003) – Akty (zespół 2 fotografi i). 1400,-
Fotografi e czarno-białe; 22,3 x 17,7 oraz 21,0 x 20,4 cm
Na odwrocie sygnatury długopisem i fl amastrem, stemple i naklejki autorskie oraz opis („Akt. rok 1950”; 
„Szkic do aktu”). Drobne uszkodzenia krawędzi i powierzchni, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

463. J. Bułhak. Portret J. Piłsudskiego. 465. E. Hartwig. Akty (2 fotografi e). 
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 466. „Pokolenie”. Reż. Andrzej Wajda. 1954 r. Zespół 5 fotografi i. 350,-
Fotografi e czarno-białe; trzy sztuki o wym. 24,0 x 30,0 cm; dwie 18,0 x 24,0 cm. Na odwrocie dwóch 
stempel: „Film Polski Warszawa ul. Mazowiecka 6/8”, z wymienionymi głównymi twórcami fi lmu: re-
żyseria Andrzej Wajda (asystent Kazimierz Kutz); scenariusz Bohdan Czeszko; zdjęcia Jerzy Lipman; 
w rolach głównych Tadeusz Łomnicki, Tadeusz Janczar, Roman Polański. Debiutancki fi lm Wajdy, 
z udziałem wielu późniejszych wybitnych twórców, uznawany za jedno z przełomowych dzieł polskiej 
kinematografi i. Fotosy na planie wykonywał Ryszard Golc (1927-2005), absolwent wydziału operator-
skiego PWSF w Łodzi. Drobne uszkodzenia krawędzi zdjęć, poza tym stan dobry. Trzy zdjęcia z na-
drukami Filmu Polskiego.
(Patrz ilustracja)

 467. „Popiół i diament”. Reż. Andrzej Wajda. 1958 r. Zespół 8 fotografi i. 500,-
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 13,0 x 18,0 cm. Na odwrocie stemple: „Film Polski Warszawa ul. 
Mazowiecka 6/8”, z wymienionymi głównymi twórcami fi lmu: reżyseria Andrzej Wajda; scenariusz 
Jerzy Andrzejewski i Andrzej Wajda; zdjęcia Jerzy Wójcik; w rolach głównych Zbigniew Cybulski, Ewa 
Krzyżewska, Wacław Zastrzeżyński, Adam Pawlikowski. Na odwrocie dwóch zdjęć notatki edytorskie. 
Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 468. „Dwaj ludzie z szafą”. Reż. Roman Polański. 1958 r. Fotografi a. 100,-
Fotografi a czarno-biała; 13,0 x 18,0 cm. Fotos z fi lmu, z tytułem w języku francuskim poniżej. Etiuda 
studencka, a zarazem pierwszy fi lm Romana Polańskiego pokazywany szerokiej publiczności. Nakrę-
cony w plenerach Gdańska i Sopotu, z muzyką Krzysztofa Komedy, wielokrotnie nagradzany w kraju 
i zagranicą. Stan dobry. Rzadkie.

 469. „Lotna”. Reż. Andrzej Wajda. 1959 r. Zespół 15 fotografi i. 600,-
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 13,0 x 18,0 cm. Na odwrocie 2 fotografi i stemple „Filmu Polskiego” 
z podstawowymi informacjami o twórcach fi lmu; na odwrocie 7 stemple „Centrali Wynajmu Filmów” 
oraz „Egzemplarz okazowy”; na 2 zdjęciach nadruki „Filmu Polskiego”. Zespół fotografi i z jednego 
z pierwszych polskich fi lmów barwnych, w reżyserii Andrzeja Wajdy według opowiadania Wojciecha 
Żukrowskiego, z muzyką Tadeusza Bairda. W rolach głównych wystąpili: Jerzy Pichelski, Adam Paw-
likowski, Jerzy Moes, Mieczysław Łoza. Fotografi e na planie wykonywał pomocnik operatora Antoni 
Nurzyński (część zdjęć ukazuje także pracę na planie). Niewielkie uszkodzenia krawędzi kilku zdjęć, 
poza tym stan dobry.

 470. „Baza ludzi umarłych”. Reż. Czesław Petelski. 1958 r. Zespół 6 fotografi i. 400,-
Fotografi e czarno-białe; cztery śr. o wym. 18,0 x 12,0 cm; dwie o wym. 24,0 x 30,0 cm. Na odwrocie 
trzech mniejszych stempel Filmu Polskiego, z podstawowymi informacjami o fi lmie. Film w reżyserii 
Czesława Petelskiego, według powieści Marka Hłaski „Następny do raju” (na skutek konfl iktu 
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466. Pokolenie. Reż. A. Wajda. 1954. 

467. Popiół i diament. Reż. A. Wajda. 1958. 
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ostatecznie nazwisko Hłaski nie znalazło się w czołówce), z Emilem Karewiczem, Zygmuntem Kęsto-
wiczem, Leonem Niemczykiem i Teresą Iżewską w rolach głównych. Film, dzięki wspaniałemu aktor-
stwu i prawdzie psychologicznej, uznawany jest za jeden z najciekawszych polskich fi lmów lat 50. Na 
odwrocie zdjęć mniejszych notatki ołówkiem, naderwania krawędzi zdjęć większych, poza tym stan 
dobry.

 471. „Pociąg”. Reż. Jerzy Kawalerowicz. 1959 r. Zespół 11 fotografi i. 400,-
Fotografi e czarno-białe; pięć śr. o wym. 23,0 x 30,0 cm; sześć śr. o wym. 18,0 x 12,0 cm. Na 
odwrocie sześciu stempel: „Film Polski Warszawa ul. Mazowiecka 6/8”, z wymienionymi głównymi 
twórcami fi lmu: reżyseria Jerzy Kawalerowicz; scenariusz Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Lutowski; zdję-
cia Jan Laskowski; w rolach głównych: Lucyna Winnicka, Leon Niemczyk, Zbigniew Cybulski. Trzy 
mniejsze fotografi e, ukazujące Kawalerowicza przy pracy, pochodzą z planu, jedna prawdopodobnie 
z premiery (na odwrocie stempel fotografa M. van den Driesa z Antwerpii). Fotosy na planie fi lmu 
wykonywał Wojciech Urbanowicz (1915-?), uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich foto-
sistów. Od 1947 r. Urbanowicz współpracował z PP „Film Polski”, tworząc fotosy do ponad 40 naj-
większych ówczesnych produkcji (m.in. do „Krzyżaków”). Drobne zagniecenia kilku zdjęć, poza tym 
stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 472. „Niewinni czarodzieje”. Reż. Andrzej Wajda. 1960 r. Zespół 4 fotografi i. 250,-
Fotografi e czarno-białe; trzy śr. o wym. 12,0 x 17,5 oraz jedna 29,5 x 24,0 cm. Na odwrocie zdjęć 
stemple „Filmu Polskiego” z informacjami o twórcach dzieła. Film „Niewinni czarodzieje” powstał we-
dług scenariusza Jerzego Andrzejewskiego oraz Jerzego Skolimowskiego, z muzyką Krzysztofa Ko-
medy, z Tadeuszem Łomnickim i Krystyną Stypułkowską w rolach głównych. Opowieść o okresie 
katakumbowym polskiego jazzu, gdy jazz był tępiony jako afi rmacja wrogiego kapitalizmu. Z aktorami 
zawodowymi wystąpił sam Krzysztof Komeda, najsławniejszy kompozytor i muzyk jazzowy tamtych 
lat. Stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 473. „Rozstanie”. Reż. Wojciech Jerzy Has. 1960 r. Zespół 8 fotografi i. 300,-
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 13,0 x 17,5 cm. Zespół fotografi i z fi lmu w reżyserii Wojciecha 
Jerzego Hasa, według opowiadania Jadwigi Żylińskiej, ze scenografi ą i kostiumami Jerzego Skarżyń-
skiego. W tej „komedii sentymentalnej” główne role zagrali: Lidia Wysocka, Władysław Kowalski, 
Gustaw Holoubek, a Sława Przybylska zaśpiewała „Piosenkę o wieczornym gościu”. Stan dobry.

 474. „Nóż w wodzie”. Reż. Roman Polański. 1961 r. Zespół 4 fotografi i. 500,-
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 24,0 x 30,0 cm. Na odwrocie dwóch stemple: „Film Polski War-
szawa ul. Mazowiecka 6/8”, z wymienionymi głównymi twórcami fi lmu: reżyseria Roman Polański; 
zdjęcia Jerzy Lipman; w rolach głównych: Leon Niemczyk, Jolanta Umecka, Zdzisław Malanowicz. 
Pierwszy pełnometrażowy, kultowy fi lm Polańskiego, w 1963 r. nominowany do Oskara. Zdjęcia na 
planie wykonywał Andrzej Kostenko (ur. 1936), reżyser, operator i scenarzysta. Drobne uszkodzenia, 
poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie 206)

 475. „Ssaki”. Reż. Roman Polański. 1962 r. Zespół 5 fotografi i. 200,-
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 13,0 x 18,0 cm. Fotosy z fi lmu, z tytułem w języku francuskim. 
Krótkometrażowy, niemy fi lm Romana Polańskiego, z muzyką Krzysztofa Komedy, według scenariusza 
reżysera i Andrzeja Kondratiuka, ze zdjęciami Andrzeja Kostenko, z udziałem Henryka Kluby i Micha-
ła Żołnierkiewicza (legendarnej postaci łódzkiej Filmówki). Film wielokrotnie nagradzany, m.in. na 
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie. Jedno ze zdjęć obcięte, z notatkami edytorskimi 
na odwrocie, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie 206)

 476. „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. Reż. Jan Batory. 1962 r. Zespół 
3 fotografi i. 240,-
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471. Pociąg. Reż. J. Kawalerowicz. 1959. 

472. Niewinni czarodzieje. Reż. A. Wajda. 1960. 
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474. Nóż w wodzie. Reż. R. Polański. 1961. 

475. Ssaki. Reż. R. Polański. 1962. 
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Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 24,0 x 30,5 cm. Na odwrocie stemple „Filmu Polskiego” z infor-
macjami o twórcach fi lmu – scenariusz reżysera i Jana Brzechwy (według powieści Kornela Maku-
szyńskiego), zdjęcia Bogusław Lambach, w rolach głównych Jarosław i Lech Kaczyńscy, Helena 
Grossówna, Adam Pawlikowski. Nieznaczne uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXVI)

 477. „Pasażerka”. Reż. Andrzej Munk. 1963 r. Zespół 4 fotografi i. 200,-
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 13,0 x 18,0 cm. Fotografi e ukazują reżysera Andrzeja Munka 
podczas pracy na planie fi lmu „Pasażerka”. Munk, jeden z przedstawicieli polskiej szkoły fi lmowej, 
początkowo operator i reżyser fi lmów dokumentalnych, twórca takich fi lmów jak „Eroica”, „Zezowate 
szczęście”, „Człowiek na torze”, zginął w wypadku samochodowym we wrześniu 1961 r. , pozosta-
wiając nie ukończony fi lm „Pasażerka”. Stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 478. „Rękopis znaleziony w Saragossie”. Reż. Wojciech Jerzy Has. 1964 r. Zespół 
8 fotografi i. 500,-
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 13,0 x 18,0 cm. Na odwrocie jednej fotografi i stempel „Filmu 
Polskiego” z podstawowymi informacjami o twórcach fi lmu, na pozostałych stemple autorskie Tadeusza 
Kubiaka (1930-2004), fotoreportera, jednego ze współzałożycieli tygodnika „Ekran”. Na dwóch foto-
grafi ach wybitny operator, Mieczysław Jahoda (1924-2009), autor zdjęć do fi lmu. „Rękopis znaleziony 
w Saragossie”, nakręcony według oświeceniowej powieści Jana Potockiego, uznawany jest za jedno 
z największych osiągnięć kinematografi i europejskiej. Muzykę skomponował Krzysztof Penderecki, 
kostiumy i scenografi ę zaprojektował Jerzy Skarżyński. W roli głównej Zbigniew Cybulski, a obok 
niego Iga Cembrzyńska, Elżbieta Czyżewska, Gustaw Holoubek i Bogumił Kobiela. Stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 479. „Rękopis znaleziony w Saragossie”. Reż. Wojciech Jerzy Has. 1964 r. Zespół 
3 fotografi i. 200,-
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 18,0 x 13,0 cm. Na odwrocie jednej fotografi i stempel „Filmu 
Polskiego”, na drugiej stempel autorski Tadeusza Kubiaka. Na odwrocie trzeciej stempel autorski 
Romana Sumika, aktora i fotoreportera, współpracownika tygodnika „Film”. Stan dobry.

 480. „Jowita”. Reż. Janusz Morgenstern. 1967 r. Zespół 5 fotografi i. 350,-
Fotografi e czarno-białe; trzy śr. o wym. 18,0 x 13,0 cm; dwa 26,5 x 22,5 cm. Na odwrocie mniejszych 
stemple Filmu Polskiego z informacjami o twórcach fi lmu – scenariusz Tadeusz Konwicki (według 
powieści Stanisława Dygata „Disneyland”); zdjęcia Jan Laskowski; muzyka Jerzy Matuszkiewicz; w ro-
lach głównych Daniel Olbrychski i Barbara Kwiatkowska – Lass (pierwsza żona Romana Polańskiego), 
a także Zbigniew Cybulski i Kalina Jędrusik. Stan dobry.
(Patrz tablica XXVI)

 481. „Lalka”. Reż. Wojciech Jerzy Has. 1968 r. Zespół 3 fotografi i. 150,-
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 13,0 x 18,0 cm. Na odwrocie jednej z fotografi i stempel Filmu 
Polskiego. Adaptacja powieści Bolesława Prusa, w reżyserii i według scenariusza Wojciecha Jerzego 
Hasa, z muzyką Wojciecha Kilara i w scenografi i Jerzego Skarżyńskiego. W rolach głównych wystą-
pili: Beata Tyszkiewicz, Mariusz Dmochowski, Tadeusz Fijewski. Na odwrocie drugiego zdjęcia stem-
pel autorski Jerzego Troszczyńskiego (1932-1977), dziennikarza, autora wielu reportaży z planów 
fi lmowych zamieszczanych w prasie lat 70. XX w. Na odwrocie trzeciej fotografi i stempel autorski 
Romana Sumika, aktora i fotoreportera, współpracownika tygodnika „Film”. Stan dobry.

 482. [Zbigniew Cybulski]. Zespół 12 fotografi i. 1957-1967 r. 700,-
Fotografi e czarno-białe; dziewięć sztuk śr. o wym. 24,0 x 30,0 cm, trzy sztuki o wym. 13,0 x 18,0 cm. 
Zdjęcia z fi lmów z udziałem Zbigniewa Cybulskiego: 1. „Koniec nocy” (1957 r.) – reż. Paweł Komo-
rowski, Julian Dziedzina; 2. „Ich dzień powszedni” (1963 r.) – reż. Aleksander Ścibor-Rylski (5 foto-
grafi i); 3. „Giuseppe w Warszawie” (1964 r.) – reż. Stanisław Lenartowicz; 4. „Jutro Meksyk” (1965 r.) 
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477. Pasażerka. Reż. A. Munk. 1963. 478. Rękopis znaleziony w Saragossie. 

483. Zdzisław Maklakiewicz. Zespół fotografi i. 1962-1967. 
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– reż. Aleksander Ścibor-Rylski (2 fotografi e); 5. „Salto” (1965 r.) – reż. Tadeusz Konwicki; 6. „Cała 
naprzód” (1967 r.) – reż. Stanisław Lenartowicz (2 fotografi e). Na odwrocie zdjęć stemple Filmu Pol-
skiego, notatki ołówkiem i długopisem, na fotografi i z fi lmu „Cała naprzód” stempel autorski Romana 
Sumika. Stan dobry.
(Patrz tablica XXVI)

 483. [Zdzisław Maklakiewicz]. Zespół 6 fotografi i. 1962-1967 r. 450,- 
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 13,0 x 18,0 cm. Zdjęcia z fi lmów z udziałem Zdzisława Maklakie-
wicza (1927-1977), aktora fi lmowego i teatralnego: 1. „Jak być kochaną” (1962 r.) – reż. Wojciech 
Has; 2. „Rozwodów nie będzie” (1963 r.) – reż. Jerzy Stefan Stawiński; 3. „Święta wojna” (1965 r.) 
– reż. Julian Dziedzina; 4. „Katastrofa” (1966 r.) – reż. Sylwester Chęciński; 5. i 6. „Słonce wschodzi 
raz na dzień” (1967 r.) – reż. Henryk Kluba. Na odwrocie zdjęć stemple Filmu Polskiego. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 484. Roman Polański jako aktor. Zespół 6 fotografi i. 1954-1967 r. 500,- 
Fotografi e czarno-białe; śr. o wym. 22,0 x 28,0 cm, jedna 17,0 x 24,0 cm. Zdjęcia z fi lmów, w których 
późniejszy wybitny reżyser wystąpił jako aktor: 1. „Pokolenie” (1954 r.) – debiut reżyserski Andrzeja 
Wajdy, drugi fi lm w fi lmografi i Polańskiego; 2. „Zaczarowany rower” (1955 r.) – 3 fotografi e; reż. Silik 
Sternfeld; 3. „Nieustraszeni pogromcy wampirów” (1967 r.) – 2 fotografi e, na jednej z nich Polański 
ze swoją drugą żoną, aktorką Sharon Tate, brutalnie zamordowaną w 1969 r. Dwa zdjęcia opisane 
na odwrocie na maszynie. Stan dobry.

------------------------------------

 485. „Pasażerka”. Scenopis fi lmu. Maszynopis powielany w 50 egzemplarzach. 
Warszawa 1961. kart [1], 117, oprawa oryg. ppł. 700,-
Na karcie tytułowej adnotacja długopisem „Egz Wł P….”. Scenopis ostatniego, niedokończonego fi lmu 
– dramatu wojennego „Pasażerka (opartego na powieści Zofi i Posmysz – więźniarki obozów w Au-
schwitz i Ravensbrück) Andrzeja Munka (1921 – 1961), jednego z najwybitniejszych polskich reżyse-
rów. Pracę nad fi lmem przerwała jego tragiczna śmierć w wypadku samochodowym we wrześniu 1961 
roku. W roku 1963 zdecydowano się pokazać fi lm w niedokończonej postaci. „Pasażerka” zdobyła 
w 1964 w Cannes nagrodę Fipresci, stając się jednym z najważniejszych dzieł polskiej szkoły 
fi lmowej. Stan dobry. 

 486. „Nóż w wodzie”. Lista montażowa fi lmu. Maszynopis, s. 111, 28,5 cm, 
oprawa brosz. pap. 200,-
Lista montażowa fi lmu, wraz ze szczegółowymi danymi (numer ujęcia, dźwięk, napisy). Zawiera opis 
montażu zwiastuna oraz całego fi lmu, jednego z najgłośniejszych polskich fi lmów lat 60., pierwszego 
długometrażowego w dorobku Romana Polańskiego i jedynego w całości zrobionego w Polsce. Mon-
tażem zajmowała się Halina Prugar – Ketling (ur. 1929), absolwentka UW, montażystka fi lmowa, 
członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, która współtworzyła m.in. „Człowieka z żelaza”, „Czło-
wieka z marmuru” i „Wesele”. Drobne zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

 487. „Nóż w wodzie”. Plakat. Warszawa b.r. (1962); 83,5 x 58,0 cm 500,-
Plakat sygnowany: „Lenica”. Jan Lenica (1928-2001) – grafi k, scenarzysta, krytyk sztuki, reżyser 
fi lmów animowanych, jeden z głównych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Plakat do głośnego 
fi lmu Romana Polańskiego, z Leonem Niemczykiem, Jolantą Umecką i Zygmuntem Malanowskim 
w rolach głównych. Ślady składania, przetarcie w miejscu złożenia, poza tym stan dobry.
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 488. [Order Orła Białego] – Gwiazda Orderu Orła Białego. XVIII w. 6000,-
Haft złotą i srebrną nicią, złocone cekiny, podkład papierowy; 11,5 x 12,0 cm
Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, ustanowione 1 XI 1705 r. przez Augusta II. Miał 
tylko jedną klasę, noszony był na błękitnej wstędze przewieszonej przez lewe ramię, na lewej piersi 
gwiazda. W myśl statutu po śmierci nagrodzonego order wracał do kancelarii królewskiej. Statut nie 
zobowiązywał spadkobierców do zwrotu gwiazd. Na osnowie lnianej tkana złotą nicią podstawa gwiaz-
dy z wpisanym krzyżem kawalerskim. Ramiona krzyża opatrzone orderową dewizą: „Pro Fide, Rege 
et Lege” [za wiarę, króla i prawo] tkaną złotą nicią. W środku krzyża złota rozeta. Gwiazdy orderowe 
były przyszywane przez kawalerów Orderu Orła Białego do różnych strojów, zwykle jeden kawaler 
posiadał więcej niż jedną gwiazdę. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXIX)

 489. Karabela polska. XVIII/XIX w. 35 000,-
Stal, mosiądz, róg, skóra, drewno; długość szabli 95,0 cm, długość głowni 82,5 cm
Karabela polska w orientalnej, stylizowanej na turecką, oprawie z przełomu XVIII/XIX w. Głownia 
stalowa, bojowa z jedną szeroką bruzdą i bruzdeczką na przygrzbieciu à la Montmerency, typową dla 
szabel francuskich z końca XVIII w. Trzon rękojeści z czarnego rogu nacinany w szawrony, przenito-
wany trzykrotnie, łączenie okładzin zakryte ozdobną listwą. Jelec mosiężny (brązowy), krzyżowy, 
zdobiony, zakończony buławkami. Pochwa z trzasek drewnianych, pokrytych ciemną skórą, ze szwem 
zewnętrznym na modłę turecką. Na pochwie okucia górne z wejściem na wąsy jelca, dwa okucia 
z brajcarkami do noszenia na rapciach (po polsku) oraz długi trzewik zamykający pochwę. Wszystkie 
okucia oryginalnie zdobione (w tej samej manierze). Przykład szabli bojowej, doskonale wyważonej, 
a przy tym dekoracyjnej.
(Patrz tablica XXIX i ilustracja)

 490. [August III Sas] – Miniatura portretowa z bransoletą. XVIII – XIX w. 3500,-
Miniatura (gwasz na kości), owal 2,0 x 1,5 cm; bransoleta złota, długość 15,0 cm, szerokość 1,0 cm
Oprawiona w złotą ramkę miniatura z popiersiem portretowym króla Polski Augusta III Sasa (1696-
1763). Wysokiej klasy malarskiej miniatura, pochodząca z przełomu XVIII i XIX w. Złota bransoleta, 
utworzona z dmuchanych elementów połączonych łańcuchem, zapinana na zameczek, w stylu biżu-
terii z połowy XIX w. Stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie 213)

 491. [Józefa Wielopolska] – Miniatura portretowa. I ćw. XIX w. 3000,-
Tempera na kości; 5,9 x 5,3 cm, oprawa z epoki (brąz)
Wysokiej klasy miniatura portretowa, ukazująca młodą kobietę w typowej dla epoki klasycyzmu sukni. 
Na odwrocie kości naklejony papier z opisem z epoki: „Janowa Wielopolska siostra Kaspra Potulickie-
go”. Na portrecie ukazano Józefę (1787-1848), córkę Michała Bonawentury Potulickiego (z Więcborga, 
herbu Grzymała) i Elżbiety z Wodzickich, od 1806 r. żonę Jana Kantego Wielopolskiego (z Zabełcza, 
herbu Starykoń), senatora Królestwa Polskiego. Małżeństwo miało jedną córkę Marię (zm. 1870 r.), 
oboje pochowani są w Krakowie w kościele Reformatów. Uwagę zwracają wysokie umiejętności
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techniczne autora miniatury – precyzyjny modelunek, świetny światłocień, dopracowane drobne detale. 
Stan warstwy malarskiej dobry, oprawa z brązu polerowanego w stanie dobrym.
(Patrz tablica XXVIII)

 492. [Józef Piłsudski] – „Liść z wieńca Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Kraków 
dn. 18 maja 1935 r.” 3000,-
Blacha metalowa w kształcie liścia, w barwach zielono-brązowych, ze szpilką. Oprawa z epoki, kase-
ta drewniana ze skórzanym grzbietem (27 x 19,5 cm), na licu i wewnątrz drewniana intarsja.
Liść z wieńca żałobnego z pogrzebu Marszałka Piłsudskiego, umieszczony w ozdobnej kasecie. Na 
licu kasety, w części centralnej barwiona drewniana intarsja w formie Krzyża Legionowego, w którego 
wizerunek wpisano Orła Legionowego; w lewym górnym rogu mniejsza intarsja z Krzyżem POW, 
a w prawym dolnym podobna z Krzyżem Legionowym. W lewym dolnym rogu tabliczka metalowa 
z rytym napisem: „Liść z wieńca Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Kraków dn. 18 maja 1935 r.”. 
Liść umieszczony na welurze, okolonym drewnianą ramką, z drewnianą intarsją z marszałkowskim 
wężykiem. Zwyczaj składania metalowych wieńców z cienkiej blachy datował się już od czasów po-
grzebu Adama Mickiewicza na Wawelu w 1890 r. Elementy tych wieńców rozdzielano później wśród 
osób najbardziej zasłużonych, niczym narodowe relikwie. Naturalne spękania drewna i niewielkie 
otarcia kasety, poza tym stan bardzo dobry. 
(Patrz tablica XXVIII i ilustracja na stronie 213)

 493. [Książę Józef Poniatowski– Rzeźba ofi arowana pułkownikowi Tadeuszowi 
Żółkiewskiemu, pierwszemu dowódcy 214 Pułku Ułanów. Ok. 1920 r. 12 000,-
Brąz srebrzony, odlew; wys. fi gurki 13,0 cm; podstawa czarny marblit, 13,5 x 11,0 x 9,0 cm
Klasyczne przedstawienie księcia Józefa Poniatowskiego w mundurze ułańskim, z rozwianym płasz-
czem, na skaczącym koniu. Figurka sygnowana nieczytelnie na podstawie („SA”?). Na cokole zamon-
towana grawerowana plakieta z tekstem: „W uznaniu wiernej służby płk. rez. Tadeuszowi Żółkiewskie-
mu dowódcy 214 pułku ułanów Armii Ochotniczej Koledzy ofi cerowie. Zamość 20 grudnia 1920 roku”. 
Pułkownik Tadeusz Żółkiewski (1887-?) był pierwszym dowódcą powstałego w lipcu 1920 r. 214 Puł-
ku Ułanów Armii Ochotniczej, który wsławił się szczególnie walkami w rejonie Zamościa, potem na 
Wołyniu i Litwie. Płk Żółkiewski był dowódcą oddziału do marca 1921 r., następnie przeszedł do re-
zerwy (w czasie II wojny światowej walczył w Powstaniu Warszawskim). Po rozwiązaniu Armii Ochot-
niczej Pułk nosił nr 24 im. hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Przetarcia sre-
brzenia, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXVIII)

PLAKIETY. MEDALIONY

 494. Jan Kazimierz (1609-1672), król Polski. Plakieta portretowa z wytwórni 
 Minterów. 1200,-
Brąz; średnica 12,3 cm

489. Karabela. XVIII/XIX w.
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Popiersie profi lem, w zbroi i z Orderem Złotego Runa. Sygnowany: „Modelował W. Święcki. Nakład 
i odlew Fabryki Mintera” (zatarte). Fabryka odlewów metalowych rodziny Minterów działała w War-
szawie w latach 1828 – 1881. Jej założycielem był Karol Fryderyk Minter (ok. 1780-1847), z niemiec-
kiej rodziny mieszczańskiej wywodzącej się z Prus. Największy rozkwit fi rmy przypada na okres, 
kiedy kierował nią syn założyciela Karol Juliusz (1812-1892). W 1881 r. fabrykę przekształcono w To-
warzystwo Akcyjne „Wulkan”. Zespół 32 medalionów z wizerunkami królów polskich odlewano w Fa-
bryce w latach ok. 1855-1879 (większość w latach ok. 1855-1865). Przy ich projektowaniu wzorowa-
no się na medalionach królewskich bitych na polecenie Stanisława Augusta w Mennicy Warszawskiej. 
Modele przygotowali Wojciech Święcki (1823-1873), uczeń Konstantego Hegla, jeden z głównych 
współpracowników wytwórni Mintera w latach 50., od 1862 r. tworzący na emigracji oraz Daniel Za-
lewski. Stan dobry. Patrz poz. następne.
Lit.: M. Dubrowska, A. Sołtan, Rzemiosło artystyczne Minterów 1828-1881, Warszawa 1987, s. 112, 
poz. 42
(Patrz ilustracja)

 495. Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski. Plakieta portretowa z wytwórni 
 Minterów. 1200,-
Brąz; średnica 12,8 cm
Popiersie profi lem, w wieńcu laurowym, w zbroi i płaszczu. Z lewej napis: „Jan III Sobieski”. Sygno-
wany: „Modelował W. Święcki Nakład i odlew Fabryki Mintera” (zatarte). Stan dobry. Patrz poz. na-
stępna.
Lit.: M. Dubrowska, A. Sołtan, s. 113, poz. 44
(Patrz tablica XXIX)

 496. Stanisław August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Plakieta portretowa 
z wytwórni Minterów. 1200,-
Brąz; średnica 12,8 cm
Popiersie profi lem, w peruce, zbroi i płaszczu z Orderem Orła Białego. Po lewej napis: „Stan: August.” 
Sygnowany: „Modelował W. Święcki Nakład i odlew Fabryki Mintera”. Stan dobry. 
Lit.: M. Dubrowska, A. Sołtan, s. 118, poz. 53
(Patrz ilustracja)

 497. [Julian Ursyn Niemcewicz] – Medalion portretowy. P. J. David d’Angers 
(według). XIX w. 1200,-
Brąz, odlew cyzelowany, patynowany; średnica 17,2 cm
Portret Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841), poety, dramatopisarza, działacza politycznego, hi-
storyka. Poniżej portretu sygnatura: „David 1837”. Autorem medalionu był Pierre Jean David d’Angers 
(1788-1856), francuski rzeźbiarz doby klasycyzmu, uważany za przyjaciela Polaków – w jego pracow-
ni uczyło się kilku polskich studentów, on sam portretował także wybitne osobistości polskiej historii 
(m.in. Adama Mickiewicza, Joachima Lelewela, Adama Czartoryskiego, Tadeusza Kościuszkę). Pierw-
sza, mniejsza wersja plakiety powstała w 1833 r. (wspomina o niej w swych pamiętnikach sam Niem-
cewicz). Oferowany medalion powstał zapewne we Francji, jest nieco późniejszym powtórzeniem 
kompozycji Davida. Uszko do zawieszenia, stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie 214)

 498. [Orzeł polski z medalu ku czci Józefa Bema] – Medalion. Projekt S. Popławski. 
1928 r. 1200,-
Brąz; średnica 28,0 cm
Powtórzenie (w większej skali, zapewne według modello) rewersu medalu zaprojektowanego przez 
Stanisława Popławskiego (1886-1959), rzeźbiarza, profesora ASP w Krakowie. W 1928 r. zaprojekto-
wał medal ku czci generała Józefa Bema, na którego awersie znajdował się portret bohatera, na 
rewersie zaś kompozycja utworzona z Orła polskiego trzymającego w szponach lufy armatnie oraz 
sztandary z herbami Węgier i Turcji. Bem walczył w powstaniu listopadowym, podczas Wiosny Ludów 
na Węgrzech oraz był generałem tureckiej armii. Być może medal zaprojektowano w związku z pla-
nowanym sprowadzeniem zwłok bohatera z Turcji do Tarnowa (miejsca urodzenia) – uroczystości te 
miały miejsce w 1929 r. Uszko do zawieszenia. Na rancie numery: „97”, „61”. Ślady patyny, stan 
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492. Liść z wieńca Marszałka J. Piłsudskiego. 1935.

494. Jan Kazimierz. Plakieta Minterów.

496. Stanisław August. Plakieta Minterów.

490. August III. Bransoleta z miniaturą portretową.
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dobry. Rzadkie, w handlu antykwarycznym pojawiają się medale (średnica 5,5 cm). Dobrej klasy 
medalion, zbliżony do wyrobów Mennicy warszawskiej.
Lit.: J. Strzałkowski, Medale polskie 1901-1944, Warszawa 1981, s. 144, poz. 618, il (medal)
(Patrz ilustracja)

 499. [Adam Mickiewicz] – Medal z okazji odsłonięcia pomnika Wieszcza w Paryżu. 
Proj. A. Bourdelle. Paryż, 1929 r. 400,-
Brąz bity; 7,2 cm
Awers: popiersie Mickiewicza, powyżej napis: „Adam Mickiewicz” oraz data „MCMXXIX”. Rewers: 
fragment paryskiego pomnika poety (anioł z mieczem), po prawej napis: „Paryż 28 kwietnia 1928 
roku”. Sygnowany na awersie: „Antoine Bourdelle” oraz monogram „AEB”; rewers: „Antoine Bourdelle 
MCMXXIX” oraz monogram. Medal zaprojektowany przez francuskiego artystę Antoine’a Bourdelle’a
(1861-1929), ucznia Rodina, twórcę pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu. Stan dobry.
Lit.: J. Strzałkowski, Medale polskie, Warszawa 1981, s. 149, poz. 644, il. (tam określony jako bardzo 
rzadki)

PAMIĄTKI POWSTAŃ. BIŻUTERIA PATRIOTYCZNA

 500. Główka fajki z wizerunkiem weterana – kosyniera. Niemcy, po 1831 r. 1700,-
Porcelana malowana naszkliwnie; długość 13,0 cm, średnica 3,0 cm
Główka fajki dekorowana malowanym przedstawieniem starego wiarusa, w czapce krakusce, klepią-
cego kosę. Za jego plecami wisząca na ścianie szabla oraz patrontasz, poniżej napis: „Der Veteran”. 
Tego typu malowane fajki popularne były przez cały wiek XIX, a ich dekoracje często stanowiły 
wyraz zainteresowań właściciela. Wytwarzały je liczne wytwórnie niemieckie (m.in. Ilmenau, Miśnia). 
Od czasów wojen napoleońskich pojawiały się wśród nich także tematy polityczne oraz odwołania 
do aktualnych wydarzeń. Fajka z portretem wiarusa mogła być dowodem solidarności właścicie-
la z narodem polskim po upadku powstania listopadowego – weteran ukazany jest tu jako stale 
przygotowany do dalszej walki. Brak okuć, niewielkie wyszczerbienie w części górnej, przetarcia 
malatury. 
(Patrz tablica XXVIII)

 501. Naszyjnik żałobny z medalionem. II poł. XIX w. 1000,- 
Tworzywo (ebonit); długość łańcucha 48,0 cm, medalion 4,0 x 3,0 cm
Na długim łańcuchu z 25 owalnych ogniw zawieszony owalny, otwierany medalion z zachowanym 
puklem włosów. Na stronie zewnętrznej dekorowany plastycznym krzyżem, wewnątrz grawerunek – 
sylwetka łabędzia oraz wstęga z miejscem do wyrycia imienia lub sentencji. Tego typu biżuteria 

497. Julian Ursyn Niemcewicz. Plakieta. 498. S. Popławski. Medalion. 1928. 
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sentymentalna popularna była w całej Europie, jednak w Polsce, po wydarzeniach 1861 r. nabrała 
szczególnego, patriotycznego znaczenia. Wobec rosyjskich represji żałobę narodową wyrażano poprzez 
noszenie czarnej biżuterii, stanowiącej często także pamiątkę po zmarłym bohaterze (stąd wewnątrz 
miejsce na fotografi ę oraz pukiel włosów). Stan dobry. 
(Patrz tablica XXX)

 502. Naszyjnik żałobny z krzyżem. II poł. XIX w. 1000,-
Tworzywo (ebonit), drewno hebanowe; długość 56,0 cm, krzyżyk 8,0 x 4,5 cm
Charakterystyczna dla okresu żałoby narodowej biżuteria – wykonana z taniego materiału (ponieważ 
kosztowności oddawano na rzecz powstańców), w formie łańcucha (symbolu zniewolenia i katorgi). 
Do męki, ale także Zmartwychwstania, nawiązuje symbolika drewnianego krzyża, bogato dekorowa-
nego różami. Stan dobry.
Lit.: G. Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych, Warszawa 1988, s. 72-73
(Patrz ilustracja)

 503. Krzyżyk. II poł. XIX w. 700,-
Szkło prasowane, częściowo polerowane, czarne; 5,0 x 3,0 cm
Typowy dla biżuterii sentymentalnej XIX w. krzyżyk, ozdobiony dekoracją z róż, wykonany z modnego 
ówcześnie czarnego szkła. Tego rodzaju krzyżyki często noszono także podczas żałoby przed po-
wstaniem styczniowym – połączenie krzyża i różanych cierni miało oczywistą symbolikę, 

502. Naszyjnik żałobny. II poł. XIX w. 509. Para spinek. Pocz. XX w. 

504. Bransoleta. II poł. XIX w. 511. Jubileusz Jasnej Góry. 1882.
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odpowiadającą nastrojom patriotycznym w czasie żałoby narodowej ogłoszonej po wypadkach 1861 r. 
Stan dobry.
Lit.: G. Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych, Warszawa 1988, s. 72-73

 504. Bransoleta. II poł. XIX w. 700,-
Tworzywo (ebonit); średnica 6,0 x 5,0 cm (owal), szerokość 2,0 cm
Bransoleta w formie opaski z zachodzącymi na siebie końcami, dekorowanej medalionem z plastycz-
nym przedstawieniem kwiatów róż. Tego typu biżuteria modna była w XIX w., stanowiąc wyraz fascy-
nacji nowymi, nowoczesnymi materiałami (tworzywami sztucznymi), w Polsce noszona z powodu 
oddawania przez kobiety kosztowności na rzecz powstańców styczniowych. Róże i jej kolce to zawo-
alowany znak cierpienia. Stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 505. Bransoleta. II poł. XIX w. 1000,-
Czarna emalia, srebro dęte, półperełki; średnica 6,0 x 5,0 cm (owal)
Bransoleta dwudzielna, połączona zawiaskiem i zamykana na zamek szufl adkowy, częściowo pokry-
ta czarną emalią, dekorowana popularnymi w II połowie XIX w. symbolami Wiary (krzyż), Nadziei 
(kotwica) i Miłości (serce), wysadzanymi półperełkami. Wewnątrz nieczytelny znak złotnika. Modna 
w II połowie XIX w. w całej Europie biżuteria żałobna, w Polsce po klęsce powstania styczniowego 
dodatkowo opatrzona znaczeniem patriotycznym. Tego typu bransolety najczęściej sprowadzane były 
z Wiednia. Niewielkie otarcia emalii, ślady zabrudzeń, poza tym stan dobry.
Lit: M. Gorczyca, Zbiory biżuterii Muzeum Okręgowego w Koninie, Warszawa 1993, s. 49, poz. 90, il. 
(Patrz tablica XXX)

 506. Obrączka z włosia. Polska, 1861 r. 1000,- 
Srebro, złoto, włosie; średnica 2,3 cm
Metalowa obrączka opleciona dookoła włosiem, z oczkiem w formie złotej nakładki z grawerowaną 
datą 27 lutego 1861 r., ujętą w gałązki –jest to data manifestacji na Krakowskim Przedmieściu, 
podczas której wojsko carskie zabiło 5 Polaków. Sentymentalna biżuteria z włosia modna była szcze-
gólnie w XIX w., często materiał ten stosowano także do wyrobu biżuterii żałobnej oraz jako pamiąt-
kę z zesłania. Zarówno forma, jak i materiał z którego powstał pierścionek, charakterystyczne są dla 
anonimowych wyrobów biżuteryjnych z okresu żałoby narodowej tuż przed powstaniem styczniowym. 
Stan dobry.
(Patrz tablica XXX)

 507. Obrączka z symbolami patriotycznymi. Polska, 1861 r. 1000,-
Srebro, czarna emalia; średnica 2,0 cm
Pierścionek z symbolami patriotycznymi– krzyżem, Orłem i palmą męczeńską, umieszczonymi na 
kwadratowych tarczach wypełnionych czarną emalią. Tego typu pierścienie szczególnie popularne były 
w okresie przedpowstaniowym, po ogłoszeniu żałoby narodowej w 1861 r. (zamiast Orła pojawiała 
się korona cierniowa). Ślady patyny, ubytki emalii, poza tym stan dobry.
Lit.: G. Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych, Warszawa 1988, s. 78-79
(Patrz tablica XXX)

 508. Broszka z Orłem i kajdanami. Polska, XIX/XX w. 800,-
Metal srebrzony; 4,0 x 3,0 cm
Broszka patriotyczna z Orłem na tle kotwicy (symbolu nadziei), zamontowanymi na dwóch poziomych 
beleczkach. Poniżej na dwóch łańcuszkach kule – nawiązanie do kajdan (symbolu niewoli, a także 
katorgi). Stan dobry.

 509. Para spinek z herbami Polski, Litwy i Rusi. Polska, pocz. XX w. 1000,-
Mosiądz złocony, emalia, srebrzenia; 1,5 x 1,5 cm
Spinki do mankietów z nałożonymi trójpolowymi tarczami z herbami Polski, Litwy i Rusi (na emalii 
czerwonej, niebieskiej i białej) – tego typu tarcza herbowa pojawiała się często w okresie po powstaniu
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styczniowym jako element dekoracji biżuterii patriotycznej. Od spodu zaczepy z bitymi oznaczeniami 
„G&Co”. Przetarcia, niewielkie ubytki emalii, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie 215)

 510. Zawieszka do dewizki z symbolami Wiary, Nadziei i Miłości. II poł. XIX w. 1200,-
Srebro; długość 20,5 cm
Łańcuszek srebrny, zakończony dekoracyjnym chwościkiem oraz sercem z symbolami Wiary, Nadziei 
i Miłości (kotwicą, krzyżem i sercem) – motywami często pojawiającymi się w biżuterii patriotycznej 
po powstaniu styczniowym. Drobne uszkodzenia, poza tym stan dobry. 

 511. [Jubileusz Jasnej Góry] – „Bogarodzica Dziewica Częstochowska”. W. Głowacki. 
1882 r. 400,-
Mosiądz; średnica 2,7 cm
Medal z zawieszką bity z okazji 500-lecia sprowadzenia obrazu Matki Boskiej na Jasną Górę. Awers: 
Matka Boska z Dzieciątkiem, dookoła napis: „Bogarodzica Dziewica Częstochowska”. Rewers: trójpo-
lowy herb Rzeczypospolitej, ponad nim Oko Opatrzności, dookoła napis: „Pamiątka obchodu 500 let-
niej rocznicy N.M.P. Częstochowskiej 8 września 1882 r.”. Sygnowany na awersie: „Głowacki” (Wacław 
Głowacki (1828-1908 lub 1914) – złotnik, rytownik i wydawca medali, pracujący w Krakowie, znany 
głównie jako wydawca medali upamiętniających ważne wydarzenia historyczne). Stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie 215)

515. Tłok pieczętny z herbem Leliwa. 513. Tłok Puttkamerów. XVIII w. 

517. Tłok pieczętny z majątku Trzcinica. Po 1828 r. 514. Tłok XVIII/XIX w.
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TŁOKI PIECZĘTNE

 512. Tłok pieczętny do laku z przedstawieniem Orła i panopliów. Polska, ostatnia ćwierć 
XVIII w. 3800,-
Brąz; pole tłoka 3,2 x 3 cm, wys. 3,0 cm
Tłok pieczętny dużych rozmiarów, zbliżony formatem do pieczęci wyższych urzędników – wojewodów, 
kasztelanów, a także dwukrotnie większy od przeciętnej prywatnej pieczęci szlacheckiej. Zastanawia-
jący jest fakt wykonania kosztownego w użyciu tłoka (duże zużycie laku) bez napisów, czyj urząd 
reprezentuje. Mały format uchwytu wraz z uchem do zaczepienia wskazuje na przenośny rodzaj 
pieczęci. Zwraca uwagę piękna stylizacja w stylu polskim – grawerunek stanisławowskiego Orła i pa-
noplia (sztandary, armaty, bębny, kule armatnie) typowe dla polskiej sfragistyki. Stan dobry.
(Patrz tablica XXVIII)

 513. Tłok pieczętny litewskiej rodziny Puttkamerów. XVIII w. 1800,-
Brąz; pole tłoka 2,5 x 2,2 cm, wys. 3 cm. 
Pieczęć używana przez rodzinę Puttkamerów, osiadłą w XVII w. na Litwie, głównie na Żmudzi. Jej 
znani przedstawiciele to m.in.: Jacek, marszałek konfederacji barskiej, poseł na Sejm Wielki, od 1794 r. 
marszałek konfederacji targowickiej z woj. mińskiego oraz Wawrzyniec, żonaty ze słynną miłością 
Mickiewicza – Marylą Wereszczakówną. Stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 514. Tłok pieczętny dwustronny biskupa Wojciecha Skarszewskiego oraz biskupa 
Feliksa Lewińskiego. XVIII/XIX w. 7000,-
Mosiądz; średnica 4,5 cm
Na awersie herb Lekszyc z klejnotem, pod kapeluszem biskupim. Dookoła napis: „Adalb. Skar-
szewski...“. Na rewersie herb Brochwicz z klejnotem oraz Orderem św. Stanisława, pod kapelu-
szem biskupim. Dookoła napis: „Felix Lewinski...“. Pieczęć należała do Wojciech Skarszewskiego 
(1843-1827), w latach 1791-1805 biskupa chełmskiego, później lubelskiego, w latach 1824-1827 
prymasa Królestwa Polskiego i arcybiskupa warszawskiego. W latach 80. Skarszewski pracował 
w Gdańsku jako ofi cjał i proboszcz, zapewne z tego okresu pochodzi pieczęć. Biskup był prze-
ciwnikiem Konstytucji 3 Maja, popierał konfedrację targowicką, w czasie powstania kościuszkow-
skiego został skazany na śmierć (uratowany m.in. dzięki interwencji Kościuszki). Na rewersie herb 
biskupa Feliksa Łukasza Lewińskiego (1751-1825), w latach 1795-1819 biskupa pomocniczego 
włocławskiego, potem pierwszego biskupa janowskiego. Drobne uszkodzenia, zwłaszcza krawędzi, 
poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXIX i ilustracja na stronie poprzedniej)

 515. Tłok pieczętny z herbem Leliwa. 1200,-
Onyks; wysokość 6,0 cm, pole tłoka 2,0 x 1,7 cm
W polu tłoka rytowany herb Leliwa z klejnotem pod koroną. Na uchwycie rytowany monogram: „X.A.” (?).
Drobne uszkodzenia, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 516. Tłok pieczętny z herbem rodziny Solms – Baruth. 600,-
Metal, tłok oprawny w mosiądz, rączka drewniana, toczona; wysokość 8,0 cm, pole tłoka 3,3 x 2,5 cm
Pieczęć hrabiowskiej rodziny Solms-Baruth, właścicieli m.in. zamku Kliczków na Dolnym Śląsku oraz 
dóbr Osiecznica (Wehrau). Drobne zabrudzenia i uszkodzenia, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 517. Tłok pieczętny z majątku Trzcinica. Po 1828 r. 700,-
Brąz, drewno toczone (rączka); wysokość 9,0 cm, średnica pola tłoka 3,3 cm
W polu herby Prus I Jabłonowskich pod książęcą mitrą oraz Drużyna Stadnickich pod koroną hrabiow-
ską, dookoła napis: „Sigillum Dominii Trzcinnica”. Właścicielami pieczęci byli Józefa ks. Jabłonowska
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(1780-1861) i Antoni hr. Stadnicki ze Żmigrodu (1771-1836), znany bibliofi l, członek towarzystw nauko-
wych i mecenas lwowskich czasopism naukowych. Trzcinica – wieś w województwie podkarpackim, 
w powiecie jasielskim, nazywana „Troją północy” (z powodu starożytnego osadnictwa i bogactwa 
archeologicznego). Drobne zabrudzenia i uszkodzenia, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na strnie 217)

 518. Tłok pieczętny do tuszu Zarządu Gminy w Równem, po 1927 r. 600,-
Mosiądz; 3,5 x 2,8 cm, grubość 1,0 cm. 
Sygn. Mennicy Państwowej w Warszawie z Orłem i z herbem Kościesza oraz nr 1056. Pieczęć wy-
konana dla zarządu gminy (miejskiej), obszaru obejmującego miasto Równe z okolicznymi ziemiami. 
Równe było w II RP siedzibą gminy i największym miastem Wołynia, liczącym 41 tysięcy mieszkańców. 
Od XVII w. należało do Lubomirskich, którzy mieli tu swój pałac. Brak odkręcanej drewnianej rączki. 
Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

518. Tłok pieczętny Zarządu Gminy 
w Równem. Po 1927.

516. Tłok pieczętny z herbem rodziny Solms-Baruth.

519. Papierośnica z herbem Bacciarelli. 1915-1918.
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 519. Papierośnica z herbem Bacciarelli. Warszawa, fi rma Krupski i Matulewicz, 
1915-1918 r. 1600,-
Srebro, złoto, emalia; 10,0 x 7,5 cm. 
Papierośnica z herbem Bacciarelli wykonanym w srebrze, złocie i emalii, w miejscu centralnym mono-
gram „W.B.“ (właściciela), wykonany w złocie. Pozostałe aplikacje to pamiątki po ofi arodawcach tego 
obiektu: herb pod koroną markiza, faksymile podpisu w złocie „Jerzyk“ oraz główka kobiety w stylu 
secesji. Zapięcie zakończone kamieniem barwy błękitnej (szafi r). Wybite punce znanej fi rmy srebrniczej 
Krupski i Matulewicz bez oznakowań srebra, co wskazuje na okres I wojny światowej, kiedy zlikwido-
wano rosyjskie urzędy probiercze, a nowe władze niemieckie pozostawiły oznaczanie próby złotnikom. 
Rodzina Bacciarellich pochodzi od sławnego portrecisty doby stanisławowskiej Marcello Bacciarelle-
go. Byli rodziną ziemiańską zamieszkałą na Mazowszu i Kujawach oraz w Warszawie. Stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)
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HERALDYKA. NUMIZMATYKA

 520.  Bandtkie Stężyński Kazimierz Władysław. Numismatyka krajowa. T. 1-2 (w jed-
nym wol.). Warszawa 1839. J. Glucksberg, s. [4], VIII, 159, [1], IX, [2]; [2], II, 128, 
XII, IX, [1], tabl. ryc. [5], tabl. ryc. 65 (litografi e), tabele rozkł. 2, 24,5 cm, opr. 
płsk. współcz. z tłocz., zach. okładki wyd. brosz. obu tomów. 1800,-
Podstawowe dzieło z zakresu polskiej numizmatyki autorstwa Kazimierza Władysława Bandtkie Stę-
żyńskiego (1813-1876) syna Jana Wincentego, wybitnego historyka prawa, profesora szkoły Prawa 
i Administracji oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Autor opisuje monety występujące na ziemiach 
polskich od czasów Bolesława Chrobrego po czasy mu współczesne, korzystając z prac swoich po-
przedników – Brauna i Czackiego, rozszerzając wiadomości tam zawarte i uzupełniając je na podsta-
wie zbiorów własnych i innych znanych kolekcjonerów. Ważną część pracy stanowi 5 tablic z wize-
runkami 76 monet (tabl. A-E) oraz 65 tablic litograficznych prezentujących łącznie 831 
wizerunków monet. Dodatkowo 2 rozkładane tabele ewaluacji monet polskich i litewskich z wyraże-
niem wartości podług stopy z 1766r. oraz nowej monety polskiej od 1766 do 1786r. Stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 521. Korwin Ludwik. Ormiańskie rody szlacheckie. X tablic barwnych. Kraków 1934. 
Nakładem autora. Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, s. 188, [2], V, 
[1], tabl. ilustr. 10 (kolor.), 17 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. na grzbiecie, zach. oryg. 
okł. brosz.  900,-
Wydanie 1. Wydano w nakładzie 500 numerowanych egzemplarzy (egz. nr 424). Monografi a 
Ludwika Korwin-Piotrowskiego (1904-1988). Praca składa się z dwóch części, w pierwszej autor 
przedstawił zarys historii Ormian oraz dzieje Ormian w Polsce, w części drugiej scharakteryzował 146 
ormiańskich rodów szlacheckich w Polsce. Książka ozdobiona 10 tablicami z barwnymi wizerun-
kami herbów (Wiernik, Bołoz, Augustynowicz, Bernatowicz, Bohdanowicz, Jakubowicz, Moszoro, 
Serce, Słoń, Snop). Papier kruchy, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 522.  Kossakowski Stanisław Kazimierz. Monografi e historyczno-genealogiczne 
niektórych rodzin polskich, z przypisami Jul[iana] Błeszczyńskiego. Tom I z 4-ma 
tablicami genealogicznemi. Wydanie drugie. Warszawa 1876. Nakładem F. Stop-
pelle, s. [2], frontispis (drzeworyt A Drążkiewicza), [4], XVI, 220, [4], wizerunki 
herbów w tekście 15 (drzeworyty ręcznie kolor.), tabl. genealog. 2 (rozkł., 
w miejsce 4), 27 cm, opr. współcz. pł., zach. oryg. okł. brosz.  400,-
W tej edycji ukazał się tylko tom pierwszy. Dzieło Stanisława Kazimierza hr. Kossakowskiego 
(1837-1905) – heraldyka, urzędnika Heroldii Królestwa Polskiego, właściciela pałacu przy Nowym 
Świecie i dóbr ziemskich na Litwie. Dzieło opracowane we współpracy z członkiem Heroldii Julianem 
Błeszczyńskim, zostało wysoko ocenione pod względem naukowym już przez współczesnych, autor 
bowiem oparł swe badania na rozległych materiałach archiwalnych, takich jak metryki koronne i księgi
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trybunalskie. Oferowany tom pierwszy zawiera monografi e 43 rodzin, m.in.: Białozorów, Borchów, 
Branickich, Brzostowskich, Butlerów, Chaleckich, Chodkiewiczów, Czackich, Czapskich, Czetwertyń-
skich, Denhoffów, Drohojowskich, Gedroyciów, Jeleńskich, Judyckich, Komorowskich, Kossakowskich, 
Kotowiczów, Mleczków i Wereszyńskich. W tekście 15 ręcznie kolorowanych wizerunków herbów, 
na końcu tablice genealogiczne Chaleckich i Kossakowskich (brak tablic Hylzenów i Chodkiewiczów). 
Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

– „Monety średniowiecza” z atlasem –

 523.  Lelewel Joachim. Numismatique du moyen-âge, considérée sous le rapport du 
type. Ouvrage publié par Joseph Straszewicz. T. 1-3. Paris (Paryż) 1835. Chez 
l’éditeur et à la Libraire Polonaise, s. [1], 15, [1], XXIII, [1], 229; [2], 126; [2], 331, 
wizerunki monet w tekście; 21 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc.; acc.:

  Lelewel Joachim. Numismatique du moyen-âge, considérée sous le rapport du 
type. Atlas composé des tables chronologiques et des planches numismatiques. 
Ouvrage publié par Joseph Straszewicz. Paris (Paryż) 1835. Chez l’éditeur et 
a la Libraire Polonaise, k. [2], tabl. z tekstem XXXVIII, k. [1], tabl. numizmat. 
24 (miedzioryty, w tym 5 mapek ręcznie kolor.), k. [1], 21x28,5 cm, opr. z epoki 
płsk. ze złoc. 1500,-
Poz.1. Wydanie 1. Pionierskie dzieło Joachima Lelewela, twórcy nowoczesnej numizmatyki polskiej. 
Według Estreichera drukowano je w czterech drukarniach w nakładzie 750 egzemplarzy. Praca opi-
suje monety państw europejskich bite w okresie średniowiecza. Na stronach 65-116 tomu trzeciego 
rozdział poświęcony monetom polskim. W tekście wizerunki monet i napisów na nich bitych. Poz. 2. 
Wydanie 1. Atlas do dzieła Lelewela, który ukazał się w tym samym roku. Na tablicach tekstowych 
znajdują się chronologiczne wykazy średniowiecznych władców i dynastii panujących w krajach Eu-
ropy i Azji. Na tablicach numizmatycznych przedstawiono liczne podobizny monet średniowiecznych, 

520. Numizmatyka polska. 1839. 521. L. Korwin. Rody ormiańskie. 1934.
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wzbogacone pięcioma ręcznie kolorowanymi mapkami (monety barbarzyńskie z czasów schyłku Rzy-
mu, Merowingów, Karolingów, Longobardów, Wizygotów, baronów francuskich, anglosaskie, irlandzkie, 
duńskie, szwedzkie, węgierskie, niemieckie, hiszpańskie, włoskie, niderlandzkie). Tablica XXIV zawie-
ra podobizny monet polskich. Niewielkie spękania grzbietu i przetarcia pap. opr. Stan książki i atlasu 
dobry. Rzadkie w komplecie. Ładne egzemplarze.
Lit.: H. Hleb-Koszańska, M. Kotwiczówna, Bibliografi a utworów Joachima Lelewela, Wrocław 1952, 
poz. 356; M. Gumowski, Bibliografi a numizmatyki polskiej, poz. 2302.
(Patrz ilustracja)

 524.  Litwin Józef. Łódzkie surogaty monety zdawkowej z okresu powstania stycznio-
wego. Łódź 1928. Wydawnictwo Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi, s. 60, 26 cm, 
oryg. okł. brosz.  180,-
Z odręczną dedykacją autora dla prof. Henryka Mościckiego (1881-1952) historyka, profesora 
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawcy historii XIX w., interesującego 
się dziejami powstania styczniowego. Rozprawa historyczna poświęcona pieniądzom zastępczym 
w okresie powstania styczniowego na terenach Łodzi. Stan dobry.

 525.  Mańkowski Henryk. Fałszywe monety polskie. Przedmowa Marian Gumowski. 
Poznań 1930. Odbito w Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej, s. [8], 94, [1], 
ilustr. w tekście, 24 cm, oryg. okł. brosz.  180,-
Pośmiertnie wydana rozprawa poświęcona fałszerstwom monet polskich autorstwa Henryka Mańkow-
skiego (1872-1924) – wybitnego numizmatyka i kolekcjonera, właściciela jednego z największych – 
liczącego ponad 10000 sztuk – zbiorów numizmatycznych w Polsce, prezesa Towarzystwa Numizma-
tycznego w Krakowie. Praca zawiera szczegółowe opisy i wizerunki 66 fałszywych monet polskich od 
XIV do XVIII w. Na końcu przedrukowano rozprawę Kazimierza Stronczyńskiego „Spis monet całkiem 
wymyślonych albo naśladowanych stemplem”. Stan dobry.

522. S.K. Kossakowski. Genealogie. 1876. 523. J. Lelewel. Numizmatyka. 1835.
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 526.  Popiel Paweł. Rodzina Popielów herbu Sulima z przydomkiem Chościak. Rys 
histo ryczny. Kraków 1936. Nakładem rodziny, s. 132, tabl. rozkł. 6, 24 cm, opr. 
współ czesna, płsk., zachowana oryg. okł. brosz. 180,-
Rozprawa poświęcona historii rodziny pióra Pawła Chościak Popiela (1807-1892) – ziemianina, pisa-
rza. Tekst zdobią ilustracje oraz sześć tablic genealogicznych. Opr.: czerwony płsk, na licach i wyklej-
kach pap. marm., zachowana oryg. okł. brosz. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 527.  Pułaski Kazimierz. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukra-
iny. Monografi e i wzmianki. T. 1. Brody 1911. Nakł. Księg. F. Westa, s. [4], VIII, 261, 
[1], tabl. ilustr. 52, 28,5 cm, opr. z epoki płsk. z tłocz. i złoc. na licu.  600,-
Więcej nie wydano w tej edycji (t. 2 opublikowano z rękopisu dopiero w 1991 r.). Zawiera 65 mono-
grafi i rodzin kresowych, takich jak: Aksamitowscy, Baranieccy, Barszczewscy, Bednarowscy, Bernato-
wiczowie, Beyzymowie, Bnińscy, Bobrowscy, Boguszowie, Bombekowie, Braniccy, Brezowie, Brzescy, 
Belina-Brzozowscy, Budzyńscy, Bukarowie, Buszczyńscy, Chełmińscy, Chocimierscy, Czaccy, Czaj-
kowscy, Czapscy, Czeczelowie, Drużbaccy, Drzewieccy, Dulscy, Dwerniccy, Felińscy, Gosławcy, Gra-
biankowie, Kalinowscy, Karwiccy-Duninowie, Kiccy, Kołyszkowie, Konopaccy, Kosielscy, Krechowieccy, 
Orłowscy, Ostaszewscy, Pogorscy, Przezdzieccy, Pułascy, Raciborscy, Rzewuscy, Rzyszczewscy, 
Sroczyccy, Stadniccy, Starorypińscy, Strusowie, Szczeniowscy, Szembekowie, Szydłowscy, Śmiotan-
kowie, Świdzińscy, Telefusowie, Wieczffi ńscy, Wołodkowiczowie, Saryusz-Zalescy, Zalescy i Żurowscy. 
Dzieło bogato ilustrowane portretami. Oprawa z epoki w półskórek z bogato złoconym grzbietem z or-
namentami w stylu secesyjnym. Minimalne zarysowania oprawy i przybrudzenie k. tyt., poza tym stan 
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

526. P. Popiel. Ród Popielów. 1936. 527. K. Pułaski. Rody kresowe. 1911.



225HISTORIA

HISTORIA

 528. Alcyato Jan. Rzecz o rozumie stanu w Polsce. Strasburg 1849. W Drukarni 
Gustawa Silbermanna, k. [2], s. 218, [3], 19 cm, opr. współcz., płsk. 100,-
Studium polityczno-historyczne poświęcone sytuacji Polski, jej ustrojowi i stosunkom społecznym 
w XVIII wieku oraz dążeniom niepodległościowym do lat 30. XIX w. Jej autorem był Jan Alcyato 
(1809-1855), członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, uczestnik powstania listopadowego 
i jeden z organizatorów powstania krakowskiego w 1846 r. Opr. szary płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc., 
na okładzinach i wyklejkach pap. marm. Zachowana oryginalna okł. brosz. Ekslibrisy, noty i pieczątki 
własnościowe. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 529. Askenazy Szymon. Dwa stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki. Wydanie 
drugie. T. 1-2 (w dwóch wol.). Warszawa 1903-1910. Nakład Gebethnera i Wolffa, 
s. [4], 477, [3]; [4], 581, [3], 22 cm, opr. jednolita z epoki płsk. ze złoc. napisami, 
brzegi kart prószone. 240,- 
Ekslibris Józefa Zawadzkiego na wyklejce. Dwa tomy studiów historycznych Szymona Askenazego. 
Zawierają m.in. rozprawy: Przedostatnie bezkrólewie; Fryderyk II i August III; Odgłosy Targowicy; 
Z działalności ministra Lubeckiego; Cesarz Mikołaj I w Warszawie; Do charakterystyki Augusta II; 
Sprawa Tarły; Pierwszy „syonista” polski. Oprawa jednolita z epoki: półskórek brązowy, grzbiet po-
dzielony na pięć pól, w trzech polach złocona tytulatura, brzegi kart prószone. Stan bardzo dobry. 
Ładny komplet.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 530. Bagiński Henryk. U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914 (Materiały 
do Historii Ruchu Niepodległościowego: Zarzewie, Polskie Drużyny Strzeleckie 
i tajny skauting. Tom 1). Warszawa 1935. Nakładem Sekcji Historycznej Sto-
warzyszenia Uczestników Ruchu Niepodległościowego „Zarzewie”, s. 831, [1], 
tabl. ilustr. 1 (kolor.), mapa 1 (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 25 cm, opr. wyd. pł. 
z tłocz. 240,-
Wydano w nakładzie 2250 numerowanych egzemplarzy (egz. nr 415). Obszerna rozprawa Henryka 
Bagińskiego (1888-1973) – historyka wojskowości, komendanta naczelnego Polskich Drużyn Strze-
leckich, ofi cera Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Cenne źródło wiedzy udokumentowane ogrom-
nym materiałem ilustracyjnym na temat powstania i historii polskich elitarnych organizacji młodzieżo-
wych, których członkowie stanęli później do walki orężnej z zaborcami. Mapa przedstawia 
rozmieszczenie organizacji na ziemiach polskich. Na końcu obszerny indeks nazwisk i pseudonimów. 
Niewielkie otarcia oprawy, poza tym stan dobry.

 531. Bandtkie Jerzy Samuel. Dzieje Królestwa Polskiego przez... T. 2 (z dwóch). Wro-
cław 1820. U Wilhelma Bogumiła Korna, s. [VI], 558, [2], tabl. ryc. 5 (miedzioryty),
21 cm, jednolita opr. z epoki płsk. z tłocz. i złoc na grzbiecie. 800,-



226 HISTORIA

Wydanie 2. Tom drugi dzieła stanowiącego syntezę dziejów Polski Jerzego Samuela Bandtkie (1768-
1835) – historyka, bibliografa, kierownika Biblioteki Jagiellońskiej, przedstawiciela tzw. szkoły naru-
szewiczowskiej. Tom 2 obejmuje czasy od panowania Władysława Jagiełły do roku 1818. Miedziory-
ty przedstawiają głównie portrety królewskie (Jagiellonów i Jana III Sobieskiego). Efektowna oprawa 
z epoki w czerwony półskórek ze złoceniami i tłoczeniami na grzbiecie. Niewielkie przetarcia opr., 
ubytki papieru k. tyt. (bez straty tekstu), charakterystyczne, równomierne zażółcenie papieru, poza 
tym stan dobry. Ładny egzemplarz. 
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 78.
(Patrz ilustracja)

 532. Bandtkie Stężyński Jan Wincenty. Historya prawa polskiego, napisana i wykła-
dana przed rokiem 1830 w b[yłym] Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie. 
Dzieło pogrobowe. Warszawa 1850. W Drukarni Banku Polskiego, s. [4], VIII, 728, 
XVI, IV, [2], 23 cm, opr. z epoki pł. z szyldzikiem, złoc. napisem i superekslibrisem 
napisowym „Bieliński”. 300,-
Na verso karty tytułowej podpis ochronny wydawcy dzieła, Kazimierza Bandtkie Stężyńskiego. Eg-
zemplarz z księgozbioru prawnika Wacława Wittmana (pieczątki). Główne dzieło Jana Wincentego 
Bandtkie Stężyńskiego (1783-1846) – brata Jerzego Samuela, jednego z pierwszych polskich histo-
ryków prawa, wydawcy źródeł, w latach 1817-1831 profesora i dziekana Wydziału Prawa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, wydawcy kroniki Galla Anonima. Książka daje obraz rozwoju polskiego prawa 
politycznego od Piastów do upadku Rzeczypospolitej i początkowych lat XIX wieku. Na grzbiecie 
złocony superekslibris napisowy: „Bieliński”. Oprawa po konserwacji, zaplamienia płótna oprawy, licz-
ne nieaktualne pieczątki własnościowe, stan dobry. Rzadkie.

 533. Beck Józef. Przemówienia, deklaracje, wywiady 1931-1937. Warszawa 1938. 
Nakład Gebethnera i Wolffa, s. [2], 339, 23 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. tyt. 
na licu 120,-

528. J. Alcyato. O rozumie stanu w Polsce. 1849. 529. Sz. Askenazy. Dwa stulecia. 1903-1910.
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Zbiór przemówień, deklaracji, wywiadów z lat 1931-1937 ostatniego Ministra Spraw Zagranicznych 
II Rzeczpospolitej Józefa Becka (1894-1944). Nieaktualne pieczęcie i wpisy własnościowe. Drobne 
otarcia oprawy, stan dobry.

 534. Biełomorsko-Bałtijskij Kanał imieni Stalina. Istorija stroitielstwa pod redakcjej 
M. Gorkogo, L. L. Dwierbacha, S. G. Firina. (Moskwa) 1934. Gosudartwiennoje 
Izdatielstwo „Istorija Fabrik i Zawodow”, s. 407, [3], portr., tabl. 17 (w tym 2 rozkł.), 
map 4 (w tym 2 rozkł.), liczne ilustr. w tekście, opr. pł. wyd. z tłocz. grzbietem 
i podobizną Stalina na przednim licu. 360,-
Radziecki album propagandowy pod redakcją Maksyma Gorkiego, dokumentujący historię budowy 
Kanału Białomorsko-Bałtyckiego w latach 1930-1933, łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Białym. 
Kanał powstał w ciągu niecałych 2 lat na rozkaz Józefa Stalina i został nazwany jego imieniem. 
Praca w nieludzkich warunkach pochłonęła 100 000 istnień ludzkich (więźniów obozu koncentracyj-
nego, w tym wielu Polaków). Liczne tablice i mapy dokumentujące skalę przedsięwzięcia. Brak jednej 
tabl., ostatnia tabl. podklejona. Stan dobry. Wyjątkowy dokument epoki stalinizmu.

 535. Broń i Barwa. Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska. Pod redakcją 
Władysława Dziewanowskiego. R. I-VI (czerwiec 1934-lipiec 1939). Warszawa 
1934-1939. Zakłady Grafi czne „Drukprasa”, s. [8], 160; 280; [8], 274; 256; [4], 
254, tabl. ilustr. 2; 114, tabl. ilustr. 5, liczne ilustr. w tekście, 27 cm, opr. współcz. 
w 3 wol., płsk. ze złoc. napisami na grzbiecie, zach. okł. brosz. 1200,-
Komplet jednego z najważniejszych czasopism poświęconych historii wojskowości, broni i umundu-
rowaniu, wydawanego w Polsce w okresie międzywojennym, redagowanego przez Stanisława Meyera 
i Władysława Dziewanowskiego. W rocznikach m.in.: Szabla Marszałka Piłsudskiego; Formacje ko-
zackie w Polsce; Pierwszy polski karabin; Żuawi śmierci; Typy szabel polskich; Dawne bandery polskie; 
Typy szabel wschodnich; Janczarowie polscy; Genealogia szabli polskiej; Polskie ryngrafy dewocyjne; 

531. J.S. Bandtkie. Królestwo Polskie. 1820. 535. Broń i Barwa.
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Heraldyczne zdobienia uzbrojenia; Szabla Napoleona w Moskwie; W sprawie mundurów wojska Księ-
stwa Warszawskiego; Polskie orły wojskowe do czapek z lat 1914-1936; Średniowieczne miecze 
europejskie; Okręty bałtyckie w średniowieczu; Lekka jazda z czasów saskich; Notatki o mundurach 
z lat 1863-64; Uzupełnienia do „Rodowodów pułków polskich” płka. Gembarzewskiego; Broń w dobie 
powstania listopadowego; Karaceny polskie XVII-XVIII wieku; Husarze. Ubiór, oporządzenie i uzbro-
jenie 1500-1775. Zachowane wszystkie okładki broszurowe (w roczniku I sygnowane: „Atelier Girs-
-Barcz”). Stan bardzo dobry. Rzadkie w komplecie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 536. Callier Edmund. Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831. 
Porządkiem chronologicznym podług L. Mierosławskiego, S. Barzykowskiego 
i źródeł współczesnych. Wydał Karol Kozłowski. Poznań 1887. Nakładem wy-
dawcy. Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, s. VI, 418, mapa 1 (rozkł.), 
23,5 cm, opr. współczesna, płsk. z szyldzikiem. 280,-
Zestawienie chronologiczne działań wojennych powstania listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej po 
nim następującej. Każda bitwa i potyczka została krótko opisana. Edmund Callier (1833-1893) publi-
cysta, historyk, powstaniec styczniowy. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 537. [Carowie Rosji]. Bożerianow. J. N. Trista liet carstwowanija doma Romanowych. 
1613 – 1913. S. Petersburg 1912, T-wo R. Golike i A. Wilborg, s. 170,[2], tabl. 
kolor., liczne ilustracje w tekście, 36,3 cm, opr. wyd. pł. z naklejoną kolor. ilustr. 
i tyt. na grzbiecie. 500,-
Wielka księga rodu Romanowów z ogromnym materiałem ilustracyjnym, wydana z okazji 300-lecia 
panowania domu Romanowów. Historia rodu począwszy od cesarza Michała Fiodorowicza aż do ostat-
niego cesarza Rosji Mikołaja II (straconego kilka lat później wraz z rodziną przez bolszewików). Piękne 
ilustracje, w większości kolorowe, na osobnych tablicach i w tekście autorstwa L. E. Dmitriewa-Kaw-
kazkiego, G. M. Manizera i N. J. Tkaczenki. Oprawa wydawnicza z dekoracyjnym licem sygn. ślepym 
tłokiem na tylnej okładzinie. Podpis własnościowy. Przetarcia płótna oprawy, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 538. [Carowie Rosji]. Chakirow Nikita, red. Illustrated history of the Russian Empire. 
B.m. 1971. Russian Orthodox Youth Committee, s. 486, [2], liczne ilustr. w tekście, 
37 cm, oryg. opr. wydawnicza, pł., brzegi k. złoc. 300,-
Monumentalna, bogato ilustrowana publikacja przygotowana z okazji rocznicy koronacji ostatniego cara 
Rosji Mikołaja II Romanowa. Tekst po rosyjsku i angielsku. Dzieło poświęcone przede wszystkim historii 
koronacji i panowania kolejnych carów (szczegółowo potraktowano dynastię Romanowów). Prócz zdjęć, 
rysunków, reprodukcji wydawnictwo zdobią również kunsztowne inicjały i winiety. Opr.: jasnoniebieskie 
pł., z bogatymi złoceniami. Na licu okł. św. Jerzy oraz portrety ostatniej carskiej pary. Stan bardzo dobry.

 539. Chłędowski Kazimierz. Dwór w Ferrarze. Lwów 1907. Nakład Księgarni H. Alten-
berga, s. XIII, [1], 544, [2], tabl. ilustr. 43, tabl. genealog. 1 (rozkł.), 23,5 cm, opr. 
późniejsza płsk. ze złoc. 300,-
Wydanie 1. Jedna z głównych monografi i historycznych Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920) – 
pisarza, historyka, ministra spraw dla spraw Galicji. Bogato ilustrowane dzieło charakteryzuje wpły-
wowy ród Estów z Ferrary, opisuje kwestie kulturowe i obyczajowe, religijne, polityczne i literackie. 
Ród Estów, „twardy, wojowniczy, ale i rozumny” panował w Ferrarze przez trzy stulecia, oferowana 
praca dotyczy głównie XVI wieku. Niewielkie przybrudzenia i ubytki płótna oprawy, zagniecenia i przy-
brudzenia pocz. kart. Stan ogólny dobry.

 540. Czaplicki Władysław. Pamiętnik autora „Czarnej księgi”. Tom I. Nakładem Mar-
celego Lumilskiego. Kraków 1871. W Drukarni Władysława Jaworskiego, s. [4], 
XII, 411, 21,5 cm, opr. późniejsza ppł. 150,-



229HISTORIA

Egzemplarz z księgozbioru Mieczysława Opałki (ekslibris autorstwa Rudolfa Mękickiego, pieczątka). 
Ukazał się tylko tom pierwszy. Wspomnienia Władysława Ferdynanda Czaplickiego (1828-1886) – 
powieściopisarza, publicysty, uczestnika powstania krakowskiego, Wiosny Ludów, powstania stycznio-
wego, zesłańca na Sybir. Pamiętnik szczegółowo opisuje wydarzenia powstania krakowskiego i Wio-
sny Ludów (m.in. bombardowanie Krakowa przez Austriaków). M. Opałek (1881-1964) – wybitny 
bibliofi l, historyk Lwowa, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. Kilka kart uzu-
pełnionych i podklejonych na marginesach, poza tym stan dobry. 
Lit.: E. Maliszewski, bibliografi a pamiętników polskich, poz. 2079. 

 541. Czarnowski Jan Nepomucen. Stanisław Leszczyński i Polska w pierwszej połowie 
XVIII wieku. Przez autora Ukrainy i Zaporoża. Z dwiema rycinami. T. 1-2 (w 1 wol.). 
Warszawa 1858. Nakładem J. Breslauera, s. [4], 237, [2], tabl. ryc. 1 (litografi a);
[4], 214, [1], tabl. ryc. 1 (litografi a), 22 cm, współopr., opr. płsk. 400,-
E. XIX w. (wyd. 2), t. 3, 352. Obszerna monografi a Stanisława Leszczyńskiego (1677-1766), najdłużej 
żyjącego króla Polski, napisana przez J.N. Czarnowskiego (1822-1894) – powieściopisarza, historyka 
i malarza. Prawdopodobnie jest to plagiat dzieła „Leben Stanislai I, Königs von Polen” , którego autorem 
jest Georg Daniel Seyler (Estreicher). Duże fragmenty poświęcone walce Leszczyńskiego o tron Polski, 
oblężeniu i kapitulacji Gdańska, a także późniejszemu panowaniu w Lotaryngii. Litografi czne portrety 
Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III wykonał Henryk Aschenbrenner w warszawskim zakładzie 
artystyczno-litografi cznym Adolfa Pecqa. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 542. Czartkowski Adam. Obłąkania serdeczne. Kilka historyj miłosnych z przeszłości 
wydobytych. (Gawędy o dawnym obyczaju. Wybór ciekawych pamiętników XVIII 
i XIX stulecia. T. VII). Lwów – Poznań b.r. (1920-1927). Nakładem Wydawnictwa 
Polskiego, s. [6], 271, 20 cm, opr. współcz. płsk. ze złoc. na grzbiecie, zach. okł. 
brosz. 150,-

536. E. Callier. Powstanie listopadowe. 1887. 537. Historia domu Romanowów. 1912.
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Maliszewski poz. 52. Wydanie 1. Jedenaście historii miłosnych „zasługujących na uwagę bądź dla 
dramatyczności, bądź niezwykłości swego przebiegu, bądź też dotyczą osób bardzo wybitnych lub na 
wysokim niegdyś stojących miejscu” (autor). Te osobistości to m. in. Stanisław August, Izabela Czar-
toryska, Julia z Lubomirskich Potocka, Ludwika Lubomirska i W. Ks. Konstanty, Eliza Radziwiłłówna, 
Aleksander Potocki. Stan bardzo dobry. 

 543. Czartoryski Adam. Pamiętniki i korespondencja jego z cesarzem Aleksandrem I. 
Słowo wstępne Lubomira Gadona, przedmowa Karola de Mazade. Wydanie au-
toryzowane z siedmioma rycinami. T. 1-2 (w 1 wol.). Kraków 1904-1905. Spółka 
Wydawnicza Polska, s. XV, [1], 268, [4], ilustr. w tekście; 253, 20,5 cm, opr. wyd. 
pł. z tłocz. i złoc. napisem na grzbiecie. 180,-
Ekslibris Józefa Zawadzkiego. Pierwsze polskie wydanie pamiętników ks. Adama Jerzego Czartory-
skiego (1770-1861) – męża stanu, wiceministra spraw zagranicznych Rosji, jednego z najwybitniejszych 
polityków polskich XIX w. Tom 1 zawiera wspomnienia z dzieciństwa i młodości, opis wydarzeń lat 
1796-1809. W tomie 2 znajduje się korespondencja ks. Adam z carem Aleksandrem I i wielkim księciem 
Konstantym (także z okresu napoleońskiego), ponadto tajne instrukcje, memoriały i sprawozdania. Waż-
ne źródło do dziejów sprawy polskiej w okresie rozbiorów i wojen napoleońskich. Stan bardzo dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografi a pamiętników polskich, poz. 1008; A. Gruca, Spółka Wydawnicza 
Polska, poz. 354, 385.

 544. Dąbrowski Jan. Wielka Wojna 1914-1918 na podstawie najnowszych źródeł opra-
cował... Z 1256 ilustracjami, 24 tablicami rotograwjurowemi i 76 mapami (Wielka 
Historia Powszechna. T. 7). Warszawa 1937. Nakładem Księgarni Trzaski, Everta 
i Michalskiego, s. XII, 1026, liczne tabl., mapy i plany (rozkł.), ilustr., wykresy 
w tekście, 28 cm, opr. wyd. płsk. zielony ze złoc. na grzbiecie i obu okładzinach, 
współcz. etui ochronne. 800,-
Efektownie wydana, bogato ilustrowana historia pierwszej wojny światowej stanowiąca ostatni tom 
„Wielkiej Historii Powszechnej” obejmującej dzieje powszechne od początków ludzkości do 1918 r. 

541. Stanisław Leszczyński. 1858. 544. J. Dąbrowski. Wielka Wojna. 1937.
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Tom ozdobiony 1256 ilustracjami, 24 osobnymi tablicami i 76 mapami przedstawiającymi przebieg 
najważniejszych kampanii i bitew. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej wykonany w Introligatorni 
Artystycznej Heleny Michalskiej: półskórek zielony, na grzbiecie złocona tytulatura i sygnet wydawnic-
twa TEM, na okładkach złocone motywy związane z treścią książki. Wyklejki nowe. Minimalne zapla-
mienia płótna oprawy, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 545. Domeyko Ignacy. Pamiętniki (1831 – 1838). Z autografów wydał Józef Tretiak. 
Krakowie 1908. Nakładem Akademii Umiejętności, Skład Główny w Księgarni 
G. Gebethnera i Spółki, s. VII, [3], 226, [1], 23 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc. na 
grzbiecie. 150,-
Pamiętniki Ignacego Domeyki (1802-1889), wybitnego geologa, wygnańca z Polski po powstaniu li-
stopadowym, bohatera narodowego Chile, który stworzył podwaliny górnictwa chilijskiego i założył 
uniwersytet o wysokim, europejskim poziomie nauczania. Wspomnienia wydano na podstawie ręko-
pisów przekazanych przez chilijską rodzinę krakowskiej Akademii Umiejętności. Obejmują udział Do-
meyki w powstaniu 1831 r., pobyt pod strażą na ziemi pruskiej, pobyt w Dreźnie i wrażenia z kilku-
letniego pobytu we Francji na emigracji aż do początków roku 1838. Wiele wątków dotyczy Adama 
Mickiewicza (w tym podróż z Mickiewiczem z Drezna do granic Francji), z którym Domeyko był bardzo 
zaprzyjaźniony. Brązowa plamka na początkowych kartach, poza tym stan bardzo dobry. Ładny eg-
zemplarz.
(Patrz ilustracja)

 546. Dowbor-Muśnicki Józef. Krótki szkic do historii Igo Polskiego Korpusu. Wydanie 
drugie. Cz. 1-3 (w 3 wol.). Warszawa 1919. Nakładem P.S.W. „Placówka”, s. 94, 
mapa 1 (rozkł.); 62; 96, mapa 1 (rozkł.), 23 cm, oryg. okł. brosz. 100,-

545. I. Domeyko. Pamiętniki. 1908. 548. T. Dziekoński. Biografi a Napoleona. 1841.
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Jedno z podstawowych opracowań dotyczących historii I Korpusu Polskiego spisane przez jego do-
wódcę Józefa Dowbor-Muśnickiego (1867-1937). I Korpus Polski został utworzony w lipcu 1917 r. na 
Białorusi z żołnierzy polskich walczących w armii rosyjskiej. Na przełomie 1917/1918 Korpus został 
użyty do walk z bolszewikami, w maju 1918 r. został rozbrojony w Bobrujsku przez oddziały niemiec-
kie. Publikacja zawiera łącznie 146 dokumentów i rozkazów dotyczących działań Korpusu. Zaplamie-
nia okładki części trzeciej, podpisy własnościowe, stan dobry. Rzadkie w komplecie.

 547. Dulęba Adam. Legionowo. Album fotografi czne sierżanta..., tekstem poprzedził 
chorąży Józef Andrzej Teslar. Kraków 1916. Nakładem Adama Dulęby, s. 12, tabl. 
ilustr. 20, 22x32 cm, oryg. okł. brosz. 240,-
Album fotografi i wykonanych przez Adama Dulębę (1895-1944) – żołnierza, kronikarza i fotografa 
Legionów Polskich, a w czasach pokoju wielkiego społecznika (rozstrzelanego przez Niemców w Gross 
Rosen w 1944 r.). Album zawiera reprodukcje 20 zdjęć ukazujących Legionowo w okresie od listopa-
da 1915 do lipca 1916, kiedy pełniło rolę wojennej siedziby Komendy Legionów. Dochód ze sprzeda-
ży książki przeznaczył autor na pomoc rodzinom, które straciły bliskich w czasie wojny. Brak grzbie-
tu i przedniej okładki broszurowej, karty z tekstem zakurzone. Rzadkie.

 548. Dziekoński Tomasz. Życie Napoleona podług najlepszych źródeł z rycinami na 
stali rytemi z oryginalnych obrazów najsławniejszych malarzy francuzkich. T. 1-2 
(w 2 wol.). Warszawa 1841. Nakładem S.H. Merzbacha, s. [8], 508, [4], portret 1 
(staloryt), tabl. ryc. 9 (staloryty); 460, [4], tabl. ryc. 14 (staloryty), 21 cm, opr. 
jednolita z epoki płsk. z tłocz. 750,-
Ilustrowana biografi a cesarza Napoleona opracowana przez Tomasza Dziekońskiego (1790-1875). 
Książka ozdobiona portretem Cesarza i 23 stalorytami (m.in.: Napoleon pod Tulonem; Most pod Ar-
cole; Bitwa pod Marengo; Napoleon pod Austerlitz; Bitwa pod Somo Sierrą; Bitwa pod Wagram; 
Przejście przez Niemen; Napoleon w Moskwie; Napoleon pod Lipskiem; Bitwa pod Waterloo; Napo-
leon na Wyspie Św. Heleny). Oprawa jednolita z epoki: półskórki brązowe z tłoczoną tytulaturą,
numeracją tomu i klasycystycznymi ozdobnikami. Podpisy własnościowe z epoki. Ślady po owadach 
w oprawach, w tomie pierwszym na początkowych kartach ślady zawilgoceń. 
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 295. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 549. Dziennik Praw [Królestwa Polskiego]. T. 1. Nr 1-7. [Warszawa 1818]. B.w., s. 440, 
[16], 17 cm, opr. z epoki, deska oklejona pap., z szyldzikiem. 240,-
Dziennik urzędowy ustanowiony na mocy Konstytucji Królestwa Polskiego, wydawany od 1818 do 
1871 roku, służył ogłaszaniu wszelkich aktów prawnych i urzędowych. Tom zawiera m.in. Kon-
stytucję Królestwa Polskiego drukowaną równolegle po polsku i francusku, ukazy cara jako 
króla polskiego, wypisy z posiedzeń Rady Stanu. Drobne otarcia opr., zaplamienia kart, poza tym
stan dobry.

 550. Dziennik Praw [Królestwa Polskiego]. T. 14. Nr 54-55. [Warszawa 1832]. B.w., 
s. 323, [3], 19 cm, opr. z epoki, płsk. brzegi k. barw. 240,-
Tom zawierający m.in. Statut organiczny Królestwa Polskiego, który zastąpił Konstytucję Królestwa 
w ramach represji po powstaniu listopadowym; postanowienia dotyczące uczestników zrywu narodo-
wego i wojny polsko-rosyjskiej, która wybuchła w jego efekcie. Druk dwujęzyczny. Na opr. drobne 
otarcia i ślady po owadach, poza tym stan dobry.

 551. Dziewanowski Władysław. Mundury wojska polskiego. Opracował... przy 
współudziale Józefa Konopki. Tablice i opracowanie grafi czne Xawerego Koź-
mińskiego i Stanisława Haykowskiego. Lwów-Warszawa 1939. Książnica-Atlas, 
s. tekstu 44, tablic barwnych 16 (w miejsce 56), 26x36 cm, opr. wyd. pł. teka 
ze złoc. 450,-
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Ekslibris autora na wyklejce. Monografi a autorstwa Władysława Dziewanowskiego (1882-1951) – 
pułkownika, wykładowcy w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Przed wybuchem wojny 
całość wydawnictwa (tekst i komplet tablic) ukazała się jedynie w kilku egzemplarzach sygnalnych, 
niewielką ilość niekompletnych egzemplarzy z reszty nakładu udało się rozesłać po kraju z zamiarem 
uzupełnienie brakujących tablic po ich wydrukowaniu. Niemal cały nakład pozostał we Lwowie i praw-
dopodobnie uległ zniszczeniu. Oferowany egzemplarz zawiera 16 tablic (od I do XVI) przedstawia-
jących mundury formacji polskich od początku XVIII wieku, poprzez powstanie kościuszkowskie, 
aż do legionów walczących we Włoszech oraz Legii Naddunajskiej. Nieznaczne zaplamienia teki, poza 
tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 552. Ekonomista. Przegląd Tygodniowy Ekonomiczny, Finansowy i Statystyczny. Rok 
1879. Nr 1-52. Warszawa 1879. Drukiem S. Orgelbranda synów, k. [3], s. [472] 
(paginacja nieciągła), 32,5 cm, opr. z epoki, ppł. 300,-
Rocznik tygodnika ekonomicznego wydawanego w Królestwie Polskim w latach 1878-1881. W po-
szczególnych numerach działy i rubryki: Dział ekonomiczny i fi nansowy (Inicjatywy, Artykuły rozumo-
wane, Życiorysy, Nowe wynalazki przemysłowe, Rozmaitości, Rozporządzenia rządowe, Przegląd 
piśmiennictwa), Dział Statystyczny i handlowy (Bilanse miesięczne Banku Polskiego, Banku Handlo-
wego, Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Warszawskiego Banku Dyskontowego), 
Tydzień Giełdowy i Kursa Giełdy Warszawskiej. Opr. brązowe pł., na licach pap. marm. Otarcia opr., 
poza tym stan bardzo dobry.

 553. Fredro Andrzej Maksymilian. Dzieje Narodu Polskiego pod Henrykiem Walezy-
uszem królem polskim a potem francuzkim. S. [4], XI, [1], 155; acc.: Gorecki Leonard. 
Opisanie wojny Iwona hospodara wołoskiego z Selimem II cesarzem tureckim, to-
czonej w roku 1574. S. [4], VI, 44; acc.: Łasicki Jan. Historya wtargnienia Polaków 
na Wołoszczyznę z Bogdanem Wojewodą, (po którym nastąpił Iwon), i porażce 
Turków pod dowództwem Mikołaja Mieleckiego i Mikołaja Sieniawskiego, roku 1573.

551. W. Dziewanowski. Mundury wojska polskiego. 1939.
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S. X, 11-25; Petersburg i Mohylew 1855. Nakładem Bolesława Maurycego Wolffa, 
21,5 cm współopr., opr. z epoki płsk. ze złoc. napisami na grzbiecie. 320,- 
Trzy współwydane dzieła do historii Rzeczypospolitej XVI wieku w tłumaczeniu Ludwika Kondratowi-
cza (ps. Władysław Syrokomla). Poz. 1. Pierwsze tłumaczenie polskie z łaciny historycznego dzieła 
A.M. Fredry wydanego po raz pierwszy po łacinie w 1655 r. A.M. Fredro (zm.1679) – „mąż wielkiej 
nauki; opisem dziejów polskich okazał wysokie zdolności historyka, przysłowiami i przestrogami – 
jednego z głębszych myślicieli XVII w.” (Orgelbrand). Poz. 2 i 3 to opis wojny polsko – wołoskiej (poz. 
2 jest kontynuacją pozycji 3-ciej) autorstwa XVI-wiecznych historyków polskich, piszących po łacinie. 
Miejscami rdzawe plamki. Stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografi a pamiętników polskich, poz. 23.
(Patrz ilustracja)

 554. Gadon Lubomir. Wielka emigracja w pierwszych latach po powstaniu listopado-
wym. Wstępem poprzedził Gen. Dr Marian Kukiel. Paryż [1960]. Księgarnia Polska
w Paryżu, s. XXX, 576, 27,5 cm, opr. współcz., płsk. z szyldzikiem. 280,-
Wydanie drugie. Wydrukowano 1100 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi numer 
486. Główne dzieło historyczne Lubomira Gadona (1831-1908) powstańca, dziennikarza, history-
ka Wielkiej Emigracji. Praca obejmuje ostatnie chwile powstania listopadowego, wyjście na emi-
grację i szczegółowe dzieje pierwszych lat wychodźstwa aż do ukształtowania się obozów po-
litycznych. „Książka ta pozostaje cenną do dzisiaj, dzięki sumiennemu zestawieniu faktów oraz 
wielu przekazów zaczerpniętych z tradycji” (PSB). W części końcowej tomu trzeciego wybór do-
kumentów (m.in. korespondencja Joachima Lelewela) oraz obszerny indeks do całości. Opr.: 
brązowy płsk, na okładzinach pap. marm. Zachowane tymczasowe okł. wszystkich zeszytów. 
Stan bardzo dobry.

553. Dzieje Polski w XVI w. 1855. 555. Akty prawne Galicji i Lodomerii. 1802.
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 555. [Galicja]. Kontinuacya wyrokow y rozkazow powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Kro-
lestwach od dnia 1. Stycznia az do ostatniego grudnia roku 1801 wypadłych. Leopoli
(Lwów) [1802]. Typis Josephi Piller, s. 142, 34 cm, opr. późn., kart. 450,-
Druk aktów urzędowych, cesarskich patentów, rozkazów i obwieszczeń odnoszących się do Króle-
stwa Galicji i Lodomerii (czyli ziem włączonych pod panowanie władców Austrii w wyniku rozbiorów 
Polski). Akty dotyczyły m.in.: handlu, wysokości podatków i ceł, ujednolicania prawa między poszcze-
gólnymi regionami Tekst dwujęzyczny (niemiecki i polski). Na s. 3 winieta drzeworytowa z herbem 
cesarskim. Nieaktualne pieczątki. Otarcia opr., miejscami drobne zaplamienia i przebarwienia kart, 
poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 556. Gawroński Franciszek Rawita. Studya i szkice historyczne. Serya I. Lwów 1903. 
Nakładem Księgarni H. Altenberga, k. [2], s. 343, k. [1], 20,5 cm, opr. płsk. 100,- 
Zbiór studiów Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1846-1930) historyka Kresów Wschodnich Rzeczy-
pospolitej. W oferowanym zbiorze m.in. „Rzut oka na stosunki w Księstwie Warszawskiem”, „Ostatnie 
lata życia Sadyka Paszy”, „Adam Mickiewicz na Wschodzie”, „Nieznane utwory Goszczyńskiego”. Opr. 
ciemnobrązowy płsk., na okładzinach pł. Drobne otarcia opr., poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 557. Gazeta Warszawska – Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicz nego.
Rok 1816 Nr 26, 28-52. Warszawa, s. 553-576, 587-816, 821-1050, 1055-1190, 
1193-1212, 24 cm, opr. współczesna, płsk. 600,-
37 numerów z rocznika pierwszej gazety warszawskiej, ukazującej się regularnie przez ponad 150 lat. 
Gazeta założona została w roku 1774 przez byłego jezuitę Stefana Łuskinę (1725-1793) i wychodziła 
nieprzerwanie, choć pod zmiennym tytułem, do momentu zamknięcia jej przez władze sanacyjne 
w roku 1935 (związana była z Narodową Demokracją, a w latach 1910-1916 jej redaktorem był 
Roman Dmowski). Pierwotnie ukazywała się jako Wieści Warszawskie. W pierwszym okresie ist-
nienia funkcjonowała jako półtygodnik, a kolejne numery wychodziły w środy i soboty. W 1816 r. 
zmieniła nazwę na „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” (w oferowanym zbiorze

556. Fr. Rawita-Gawroński. Studia. 1903. 560. Z. Gloger. Encyklopedia. 1900-1903.
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z pierwotnym tytułem tylko nr 26). Brak kilku dodatków do niektórych numerów czasopisma (łącznie 
10 stron). Miejscami drobne zabrudzenia i zaplamienia kart, poza tym stan bardzo dobry.

 558. [Gdańsk]. Umowa zawarta pomiędzy Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem 
celem wykonania i uzupełnienia polsko – gdańskiej Konwencji z dnia 9 listopada 
1920 r. [Gdańsk 1922r.]. Czcionkami Drukarni Gdańskiej T.A., s. 106, 106, [1], 
23 cm, opr. z epoki ppł. 120,-
Dziennik Ustaw Nr 16 z 1922 r. Tekst równoległy w j. polskim i niemieckim. Umowa dotyczyła m.in. 
nabywania obywatelstwa gdańskiego w drodze tzw. naturalizacji, nabywania i zbywania majątku ru-
chomego i nieruchomego, spraw sądowych, fi nansowych, celnych, poczty i żeglugi, obrotów towaro-
wych, a także zaopatrzenia Wolnego Miasta Gdańska w żywność i surowce. Ubytki pap. k. tyt., 
podklejenia nielicznych kart bez straty tekstu, poza tym stan dobry.

 559. Gerlach Stanisław. Z Taszkientu do Krakowa. Naokoło świata. Pamiętnik ucieczki 
ofi cera Polaka z niewoli rosyjskiej. Cz. I-II. Warszawa – Kraków. B.r. [ok. 1918], 
Wydawnictwo Koziańskich, s. 331, 270, 19,0 cm, opr. wyd. karton. 100,-
Wspomnienia kapitana Stanisława Gerlacha (1886-?), ofi cera armii austriackiej, rannego pod Lublinem 
w 1914 r., następnie w niewoli rosyjskiej. Autor opisuje swoją ucieczkę wiosną 1916 r. z Taszkientu 
i podróż poprzez Chiny, Japonię, Kanadę, Stany Zjednoczone i kraje Europy. Pamiętniki spisane 
w szpitalu w Bregencji (nad Jeziorem Bodeńskim w Austrii) wiosną 1918 r. Okładki i winiety projektu 
Wacława Borowskiego (1885-1954), malarza i grafi ka. Egzemplarz nie rozcięty. Naderwania oprawy 
i krawędzi, poza tym stan dobry.

 560. Gloger Zygmunt. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1-4 (4 wol.) Warszawa 
1900-1903. Druk P. Laskauera i W. Babickiego, s. [4], 316; [2], II, 332; [2], 350; 
[2], II, 523, [5], tabl. ilustr. 1 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, nuty, 26 cm, jednolita 
opr. z epoki, płsk. 600,-
Wydanie 1. Monumentalne dzieło życia Zygmunta Glogera (1845-1910) – etnografa, historyka, ar-
cheologa. Encyklopedia zawiera bogaty materiał do historii kultury polskiej, przede wszystkim w za-
kresie sztuki użytkowej i etnografi i. W tekście liczne ilustracje, plany, rysunki, w tomie czwartym 
barwna tablica Bronisława Gembarzewskiego przedstawiająca wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w 1775 r. Ciemnobrązowa skóra, na grzbietach tłoczenia i złocenia, tytulatura i numeracja tomu. 
Drobne otarcia opraw, poza tym stan bardzo dobry. Ładny komplet.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 561. Górski Artur. Ku czemu Polska szła. Wydanie czwarte. Lwów 1938. Państwo-
we Wydawnictwo Książek Szkolnych, s. 280, 21 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc. 
i tłocz. 400,-
Najgłośniejsza książka Artura Górskiego (1870-1959) – pisarza, historyka literatury i kultury polskiej. 
Zbiór szkiców historiozofi cznych dotyczących dziejów Polski. W okresie II Rzeczypospolitej książka 
cieszyła się dużą popularnością, uważana była za sztandarowe dzieło tzw. optymistycznej szkoły hi-
storiografi i polskiej. Oprawa z epoki: półskórek brązowy, w jednym polu złocona tytulatura, w pozo-
stałych tłoczony na ślepo ozdobnik kwiatowy, papier okładki i wyklejek marmurkowany. Ekslibris i pie-
czątka własnościowa. Stan dobry.

 562. Grabowski Michał. Pamiętniki domowe. Warszawa 1845. Nakładem 
i drukiem S. Orgel branda, s. XXVI, 249, [3], 18,6 cm, opr. ppł. ze złoc. tyt. na 
grzbiecie. 180,- 
Pamiętniki opracowane przez Michała Grabowskiego (1804-1863) – historyka, krytyka literackiego, 
wydawcę źródeł. Są efektem apelu do ziemian o spisywanie pamiętników rodzinnych, w celu zacho-
wania i przekazania przyszłym pokoleniom dawnych tradycji, obyczajów i kultury szlacheckiej. 
Tom zawiera dwa pamiętniki dotyczące Wołynia: „Pamiętnik pana Wacława Borejka (Boreyko)
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o obyczajach i zwyczajach” oraz „Pamiętnik pana Karola Micowskiego”. Ślady po zalaniu ostatnich 
kilku kart, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografi a pamiętników polskich, poz. 624.

 563. Gutowski Wiktor Ignacy. Kozienice. Grupa Legionów Polskich Pułkownika Zieliń-
skiego. Rysował…, szeregowiec III. brygady L[egionów] P[olskich]. Lwów [1916]. 
H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Spółka, s. VII, [3], portretów 25, tabl. il. 15, 
27 cm, opr. z epoki karton, ochronna obwoluta pap. 240,-
Na odwrocie karty tytułowej autograf autora. Album poświęcony ofi cerom i żołnierzom Grupy Le-
gionów Polskich płk. Zygmunta Zielińskiego stacjonującym w Kozienicach, z ilustracjami Wiktora Igna-
cego Gutowskiego (1884-1971) – malarza, ucznia Leona Wyczółkowskiego, żołnierza 2 Pułku Pie-
choty Legionów, następnie obrońcy Lwowa. Album składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera 
25 portretów ofi cerów i żołnierzy trzech brygad (m.in. Zygmunt Zieliński, ks. Cyryl Strzemecki, prof. Wa-
cław Tokarz). Część druga zawiera 15 widoków z Kozienic i okolic (m.in. koszary, szpital, kościół, 
groby legionistów, zniszczenia wojenne). Całość poprzedzona wstępem autora, zawierającym historię 
Kozienic oraz spisem tablic. Nieaktualne stemple własnościowe (ze zbiorów płk Tadeusza Góry). 
Uszkodzenia obwoluty, wewnątrz stan dobry.
Lit.: W. Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999, s. 267

 
 564. Jakubowicz Antoni. Wiadomości ściągające się do woyskowey palney broni 

ręczney, z dziełka rossyyskiego i innych z dodaniem taryffy naprawy broni i ryciną. 
Warszawa 1824. W Drukarni Woyskowey, k. [2], s. 94, [3], tabl. ryc. 1 (litografi a), 
18 cm, opr. z epoki, płsk. 600,-

564. A. Jakubowicz. Ręczna broń palna. 1824. 565. Listy Jana III Sobieskiego.



238 HISTORIA

Syntetyczna praca poświęcona ręcznej broni palnej, wydana na polecenie naczelnego wodza armii 
Królestwa Polskiego Wielkiego Księcia Konstantego. Znalazły się w niej m.in. opis poszczególnych 
elementów broni i ich funkcji, wskazówki przygotowania ładunków, jak również instruktarz techniki 
strzelania. Tabela z wykazem kosztów napraw oraz litografi a, na której wyobrażono schematy 
pistoletów i karabinów. Ekslibris Piotra Aleksandra Wereszczyńskiego (1806-1879), polskiego 
wojskowego, wywodzącego się z kurlandzkiej szlachty, autora ekscentrycznego pomysłu skolonizo-
wania wysp Melanezji i odbudowania na nich polskiej państwowości. Drobne otarcia opr., miejscami 
przebarwienia i zaplamienia kart, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 565. Jan III Sobieski. Listy pisane do królowey Maryi Kazimiry w ciągu wyprawy pod 
Wiedeń w roku 1683. Wydane przez Edwarda Raczyńskiego. Edycya druga. 
Warszawa 1824. Nakładem i drukiem N. Glücksberga, s. [6], IX, [1], 235, mapa  1 
(litografi a rozkł.), faksymile 1 (litografi a rozkł.), 20,5 cm, opr. z epoki płsk. 360,-
Egzemplarz z księgozbioru Antoniego Opieńskiego (pieczątka). Wydanie 2 (wyd. 1 ukazało się 
w 1823 r.). Zbiór listów króla polskiego Jana III Sobieskiego (1629-1696) do swojej żony Marii Kazi-
miery d’Arquien (1641-1716). Zbiór zawiera listy pisane przez króla w czasie odsieczy wiedeńskiej, 
w tym pismo, w którym Sobieski zawiadamia Marysieńkę o wiktorii wiedeńskiej (jako najbardziej in-
teresujący, pisany w nocy 13 września ze zdobycznego namiotu wezyra, został dołączony na końcu 
tomu w postaci odbitki litografi cznej). Rozkładana „Mapa pochodu woyska polskiego w ciągu wyprawy 
wiedeńskiey roku 1683”. Efektowna oprawa z epoki w półskórek ze złoceniami i czerwonym szyldzi-
kiem z tytulaturą. Naderwanie litografowanego listu, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografi a pamiętników polskich, poz. 439.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 566. Kaden-Bandrowski Juliusz. Pod Belwederem. Warszawa 1936. Nakładem 
Głównej Księgarni Wojskowej, s. 82, [5], 24 cm, opr. wyd. pł. czerwone z tłocz. 
na licu i grzbiecie. 120,-
Opracowanie grafi czne i trzy oryginalne drzeworyty w tekście Atelier Girs-Barcz. Zbiór szkiców 
poświęconych Marszałkowi Piłsudskiemu napisanych przez Juliusza Kaden-Bandrowskiego (1885-
1944) – żołnierza Legionów Polskich, adiutanta Józefa Piłsudskiego. Zawiera m.in. szkice: Pod Bel-
wederem; Styl Józefa Piłsudskiego; Komendant a dzieci; Komendant jako żołnierz i wódz. Przed 
tekstem wklejona karta z gratulacjami z powodu ukończenia szkoły i faksymile podpisu prezydenta 
Warszawy Stefana Starzyńskiego. Drobne zaplamienia płótna oprawy, pieczątka własnościowa, stan 
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 567. Kiliński Jan. Pamiętniki… szewca a razem pułkownika 20 regimentu. War-
szawa 1830. B.w., s. 208, portret (litografi a), 16,5 cm cm, opr. współcz., płsk. 
z szyldzikiem. 360,-
Wydane „W oswobodzonej Warszawie”. Pamiętniki Jana Kilińskiego (1760-1819) szewca, przywódcy 
ludu Warszawy w okresie Insurekcji. Edycja Kazimierza Władysława Wójcickiego, na końcu dołączo-
no tekst rozmowy cesarza Pawła I z Tadeuszem Kościuszką w więzieniu w Petersburgu. Litografo-
wany portret Kilińskiego, ręcznie kolorowany. Rzadkie.
Lit.: Katalog zbiorów Ludwika Gocla, t. 1, poz. 1053; E. Maliszewski, Bibliografi a pamiętników polskich, 
poz. 649.
(Patrz ilustracja)

 568. Kircheisen Fryderyk Max. 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. 300,- 
Obszerna, bogato ilustrowana biografi a cesarza Napoleona pióra Fryderyka Maxa Kircheisena (1877-
1933) – niemieckiego historyka, wybitnego znawcy epoki napoleońskiej. Tom pierwszy obejmuje wy-
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darzenia 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. 
Nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

 569. Kochowski Wespazjan. Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego 
autora. Wydana z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego. T. 1-2 (w 2 wol.) Poznań 
1840. W Księgarni Walentego Stefańskiego, frontispis (litografi a), k. [2], s. 387;
k. [1], s. 491, 20-21 cm, niejednolita opr., t. 1. z epoki, płsk., t. 2. pł. 280,-
Ogłoszone anonimowo fragmenty kronikarskiego dzieła Wespazjana Kochowskiego (1633-1700), po-
sła sejmowego, autora słynnych „Klimakterów”, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XVII 
wieku. Tekst przygotował hrabia Edward Raczyński (1786-1845), żołnierz napoleoński, bibliofi l, za-
służony dla ratowania pamiątek narodowych, twórca Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Ekslibrisy 
i noty własnościowe. Ubytki grzbietu i ślady po owadach, zabrudzenia, poza tym stan dobry.

– Kodeks Napoleona –

 570. Kodex Napoleona Xięstwu Warszawskiemu, Artykułem 69tym Ustawy Konstytu-
cyiney Roku 1807 dnia 22 Lipca za prawo cywilne podany. Z niektóremi odmianami 
na Seymie Warszawskim w Roku 1809 od Nayiaśnieyszego Pana szczęśliwie 
nam panuiącego Fryderyka Augusta. Dekretem Roku tegoż 1809 dnia 18 Marca 
potwierdzonemi. Warszawa 1810. W Drukarni Wiktora Dąbrowskiego, k. [1], 
s. 268, [32], 33,5 cm, opr. z epoki, płsk. 1200,-
Tekst Kodeksu Napoleona. Francuski kodeks cywilny z 1804 r. został opracowany za konsulatu Na-
poleona Bonapartego, który wywarł duży wpływ na szybkie tempo prac kodyfi kacyjnych i osobiście 
w nich uczestniczył. W zakresie prawa cywilnego przepisy Kodeksu Napoleona realizowały idee

566. J. Kaden-Bandrowski. Pod Belwederem. 567. J. Kiliński. Pamiętniki. 1830.
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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 ko-
dyfi kacji cywilnych, obowiązywał we Włoszech, w państwach niemieckich, nowelizowany i uzupełnia-
ny obowiązuje do dziś we Francji. Na ziemiach polskich został wprowadzony w 1808 r. jako kodeks 
cywilny Księstwa Warszawskiego, a w marcu 1809 r. ze zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi 
przez sejm, zatwierdzony przez króla Fryderyka Augusta. Opr. brązowy płsk., na okładzinach pap. 
marm. Ubytki skóry, otarcia opr., poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 571. Kodex Napoleona. Code Napoléon. Codex Napoleonis. Warszawa 1813. W Drukarni
Rządowey, k. [1], s. VIII, 568, 23 cm, opr. z epoki, płsk. z szyldzikiem. 1200,-
Dwujęzyczne wydanie z tekstem drukowanym równolegle po polsku i francusku. Na ziemiach polskich 
obowiązywał od 1808 r. jako kodeks cywilny Księstwa Warszawskiego. Marginalia i zaznaczenia ręką 
XIX-wieczną z informacjami o zmianach wprowadzanych w prawach obowiązujących w Królestwie 
Polskim. Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie szyldzik z tytulaturą oraz tłocz. i złoc. zdobienia. Drobne 
otarcia opr., na kartach miejscami charakterystyczne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz. 
(Patrz ilustracja)

 572. Kodex postępowania cywilnego, wyłuszczony przez swoie powody – i przez 
przykłady; z rozwiązaniem pod każdym artykułem trudności, a oraz głównych za-
gadnień, nastręczających się w texcie; jako też z opisaniem znaczenia wszelkich 
wyrazów prawnych. [...] T. 1-2 (2 wol.) Warszawa 1829. W Drukarni Łątkiewicza, 

570. Kodeks Napoleona. 1810. 571. Kodeks Napoleona. 1813.
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k. [8], s. XVI, 545, [3]; k. [6], 547-926, k. [10], 17 cm, jednolita opr. z epoki, 
skórzana, brzegi k. złoc. 2400,-
Z odręczną dedykacją tłumacza Damazego Dzierożyńskiego dla Macieja Rościszewskiego, pre-
zesa sądu kryminalnego województwa mazowieckiego i kaliskiego. Francuski kodeks postępowania 
cywilnego z 1806 r. opatrzony szczegółowym komentarzem przez Josepha-Adriena Rogrona, francu-
skiego adwokata, autora licznych opracowań obowiązujących kodeksów prawnych. Obowiązywał on 
w Księstwie Warszawskim, a później w Królestwie Polskim z pewnymi zmianami. Polską edycję i tłu-
maczenie (z uwzględnieniem polskiej specyfi ki prawnej) przygotował Damazy Dzierożyński (1783-po 
1835), mecenas sądu najwyższego, sędzia województwa mazowieckiego i kaliskiego, redaktor „Tygo-
dnika Polskiego”. Opr.: jasnobrązowa skóra, na grzbiecie i licach tłocz. i złoc. Stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz. 
(Patrz ilustracja)

 573. Koran (Al-Koran). Z arabskiego przekład polski Jana Murzy Tarak Buczackiego, 
Tatara z Podlasia. Wzbogacony objaśnieniami Władysława Kościuszki. Poprze-
dzony życiorysem Mahometa z Washingtona Irvinga. Pomnożony poglądem 
na stosunki Polski z Turcją i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, 
na przywileje im tu nadane, jako też wspomnieniami o znakomitych Tatarach 
polskich Juliana Bartoszewicza... T. I-II (w 2 wol.) Warszawa 1858. Nakł. Alek-
sandra Nowoleckiego, k. [1], s. X, VIII, 402, [2], IV; k. [1], s. 608, IV, [2], 23 cm, 
opr. z epoki płsk. 800,-
Pierwsze wydanie polskiego przekładu Koranu, świętej księgi islamu. Autorem przekładu jest polski 
Tatar z Podlasia Jan Murza Tarak Buczacki (zm. 1857), który do niedawna uważany był za pierwsze-
go tłumacza Koranu na język polski. Najnowsze badania wskazują jednak, że swój przekład oparł 
w większej części na tłumaczeniu opracowanym przez fi lomatów ks. Ignacego Cholewińskiego i Igna-
cego Domeykę (słynnego geologa, inżyniera i badacza Ameryki Płd.), ostatecznie ułożonym przez 
wybitnego historyka Joachima Lelewela (Marek M. Dziekan, Pisarze muzułmańscy VII-XX w. Mały 
słownik, Warszawa 2003, s. 28-29). Tenże pierwotny przekład był podstawą wydania Koranu

572. Kodeks cywilny. 1829. 573. O polskich Tatarach. 1858.
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drukowanego w Poznaniu w 1848 r., które zostało wstrzymane przez cenzurę (nakład zniszczono – 
zob. E./XIXw./II, 379). Buczacki wprowadził poprawki do tłumaczenia i podał do druku jako swój 
przekład. Tekst Koranu opatrzono rozbudowanym opracowaniem historycznym i dodatkami m.in.: tłu-
maczeniem życiorysu Mahometa autorstwa wybitnego amerykańskiego historyka i pisarza Irvinga 
Washingtona (1783-1859), historyczną rozprawą o stosunkach polsko-tureckich i polsko-tatarskich 
napisaną przez historyka Juliana Bartoszewicza. Na dodatkowych k. tyt. każdego z tomów efektow-
ne drzeworyty z widokami Konstantynopola. Grzbiet opr. t.1 naprawiany, zbrązowienia papieru, 
miejscami intensywniejsze, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 574. Korniłowicz M. I. Oczerk krestjanskoj reformy w Priwislinskich gubernijach. Sosta-
wił… S. Petersburg 1914. Izdanie Ziemskago Otdieła Ministerstwa Wnutrjennych 
Djeł, s. 159, [2], tabl. portr. 6, liczne ilustr. w tekście, 27 cm, opr. pł. z epoki (zach. 
przednia okł. brosz. wyd.). 150,-
Historia reform włościańskich w Polsce od początków XIX w., z uwzględnieniem epoki Księstwa War-
szawskiego oraz Królestwa Polskiego, aż po powstanie styczniowe. Na ilustracjach portrety przedsta-
wicieli władzy rosyjskiej, pomniki (w Sandomierzu, Częstochowie) wzniesione na cześć cara rękami 
wdzięcznych „chłopów Priwislinskiego Kraju”. Stan bardzo dobry.

 575. Korpus Ochrony Pogranicza. Zespół 7 jednodniówek. [Warszawa] Lata 
1924-1931. Wydawnictwo Ofi cerów i Szeregowych KOP, 30,5 cm, opr. wyd. 
brosz. 300,-
Obejmuje roczniki: 1924-1925 (s. 56); 1925-1926 (s. 64); 1926-1927 (s. 67); 1927-1928 (s. 87); 
1929-1930 (s. 87); 1930-1931 (s. 68, [6]); 1924-1929 (s. 78, [8]). Bogato ilustrowane jednodniów-
ki, zawierające informacje z życia jednostek (codzienne zadania żołnierzy, zawody sportowe, ży-
cie kulturalne), a także roli wojska odgrywanej w społecznościach lokalnych (opieka zdrowotna, 
dożywianie, budowa mostów). Wiele zdjęć (głównie H. Poddębskiego) oraz artykułów związanych

575. Korpus Ochrony Pogranicza. 1924-1931. 577. Sztuka u Słowian. 1860.
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z zabytkami polskiej historii na Kresach. Ilustracje i okładki projektu m.in. Kamila Mackiewicza, Józefa 
Świrysz Ryszkiewicza, Jana Zachwatowicza. Naddarcia i ubytki okładek, poluzowanie bloków, zabrudzenia.
(Patrz ilustracja)

 576. Korzon Tadeusz. Kościuszko. Biografi a z dokumentów wysnuta. Wyd. 2. Rapper-
swil [1906]. Nakł. Muzeum Narodowego, s. [2], 691, [1], LXXXVI, tabl. VII (faksymile 
rozkł.), map 9, tabl. [3], ilustr., tabl. genealog. (rozkład., luzem), 24 cm, opr. płsk. 
z epoki. 240,-
Obszerna, oparta na bogatym materiale źródłowym, biografi a Tadeusza Kościuszki, z dołączonym drze-
wem genealogicznym rodu bohatera narodowego (44 x 116 cm) „Rodowód Kościuszków Siechnowickich”. 
Książka ta występuje zwykle z poprzedzającą ją historią Muzeum Narodowego w Rapperswilu o nieza-
leżnej paginacji, której tu brak. Dopełnienia do wydania drugiego (86 stron). Efektowna oprawa z epoki 
w szeroki brązowy półskórek z motywami secesyjnymi na grzbiecie. Stan dobry. Ładny egzemplarz.

 577. Kraszewski Józef Ignacy. Sztuka u Słowian szczególnie w Polsce i Litwie 
przedchrześcijańskiej. Wilno 1860. Druk A. H. Kirkor i Sp., k. [2], s. 391, 23 cm, 
opr. pł. z szyldzikiem. 180,-
Praca dedykowana Cesarsko-Królewskiemu Krakowskiemu Towarzystwu Naukowemu. Książka zawie-
ra m.in.: Ołtarze, Kamienie ofi arne; Zamczyska, dwory i chaty; Nekro-ceramika; Rzeźba; Runy; Pril-
witzkie wykopalisko; Bóstwa litewskie; Medaliony; Sprzęty, oręż, ozdoby stroju; Ubiory. Zachowana 
oryg. okł. broszurowa. Przebarwienia i zaplamienia stron, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 578. Kretschmer Ernst. Ludzie genjalni. Przełożył Paweł Hulka-Laskowski. Warszawa 
1934. „Dzwon”, s. 261, 24 cm, opr. z epoki, płsk. 180,-

578. E. Kretschmer. Ludzie genialni. 1934. 579. 7 Pułk Ułanów Lubelskich. 1969.
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Odręczna dedykacja tłumacza Pawła Hulki-Laskowskiego (1881-1946), pisarza, publicysty i tłu-
macza dla Michała Choromańskiego (1904-1972), dramaturga i pisarza. Podpisy własnościowe 
Choromańskiego. Rozprawa poświęcona geniuszom pisana z perspektywy rozwijającej się ówcześnie 
psychiatrii i neurologii. Autorem dzieła był Ernst Kretschmer (1888-1964), profesor uniwersytetów 
w Marburgu i Tybindze, twórca teorii konstytucjonalnej, wedle której typy budowy fi zycznej ciała są 
powiązane z typami psychologicznymi. Opr. czerwony płsk, na licach pł. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 579. Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Generała Kazimierza Sosn-
kowskiego. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Józefa Smoleńskiego i Mariana 
W[łodzimierza] Żebrowskiego. Londyn 1969. Nakładem Koła Żołnierzy 7. P. Ułanów 
Lubelskich im. Gen. K. Sosnkowskiego w 50-tą rocznicę powstania pułku, s. 654, 
tabl. ilustr. 16 (dwustronne), liczne ilustr, mapy, plany, nuty w tekście, 25 cm, opr. 
luksusowa skóra ze złoc. 450,-
Egzemplarz z księgozbioru płk. Veli bek Jedigara (przed tekstem wklejona karta z dedykacją podpi-
saną przez kolegów-ofi cerów pułkowych). W księdze opisano wydarzenia od 1 listopada 1918 r. przez 
okres walk o granice aż do wojny polsko-sowieckiej, lata 1921-1939, kampanię wrześniową, walki 
Pułku w szeregach Armii Krajowej i udział w Powstaniu Warszawskim. Na końcu działania w 2 Kor-
pusie we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1947, listy imienne żołnierzy i ofi cerów 
Pułku. Veli bek Jedigar (1897-1971) pochodził z książęcej rodziny azerskiej, w 1921 r. wyemigrował 
do Polski, w 1922 r. został przyjęty do Wojska Polskiego, od 1936 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy 
7 Pułku Ułanów, po wstąpieniu do 2 Korpusu we Włoszech powierzono mu misję odtworzenia 7 Puł-
ku. Oprawa luksusowa: skóra wiśniowa ze złoceniami na grzbiecie i licu. Niewielkie otarcia oprawy, 
poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 580. [Las Cases Emmanuel]. Napoleon na Wyspie Świętej Heleny. Wyjątki z pamięt-
ników Las-Kazesa, Gourgaud, Montholona, O’Meara i Antomarki. Tłumaczenie 
z przydaniem wiadomości o osobach niektórych i miejscach w tem dziele wspo-
mnianych oraz o przewiezieniu zwłok Napoleona do Francyi. Cz. 1-2 (z 4). Wilno 
1841. W Drukarni S. Blumowicza, s. [4], 180; [4], 198, 19 cm, współopr., opr. 
z epoki płsk. z szyldzikami i złoc. 240,-
Dwa pierwsze tomy (całość stanowiły cztery tomy) pierwszego w języku polskim częściowego tłuma-
czenia słynnego „Memoriału ze Świętej Heleny” hrabiego Emmanuela de Las Casesa (1766-1842). 
Memoriał po raz pierwszy ukazał się drukiem we Francji w 1823 r. Stał się najbardziej znanym wspo-
mnieniem i podstawowym źródłem opisującym pobyt cesarza Napoleona na Świętej Helenie w latach 
1815-1816. Niniejsze wydanie uzupełnione jest fragmentami wspomnień Gasparda Gourgauda, hra-
biego de Montholona, Barry’ego O’Meary oraz doktora Francesco Antommarchi’ego. Na oprawie śla-
dy po owadach, nieaktualna pieczątka własnościowa.
(Patrz ilustracja)

 581. Las Cases Emmanuel (syn). Przewiezienie zwłok cesarza Napoleona z Wyspy 
Śtej Heleny do Paryża. Przetłumaczył z francuzkiego Henryk Bartsch. Warszawa 
1876. Nakładem Księgarni E. Wende i Spółki, s. 169, [3], XII, [1], 18 cm, opr. 
współcz. płsk. ze złoc. napisem na grzbiecie. 120,-
Szczegółowa relacja opisująca poselstwo francuskie na Świętą Helenę, ekshumację i przewiezienie 
zwłok Napoleona do Francji oraz uroczysty pogrzeb Cesarza w Paryżu. W części końcowej załączono 
życiorys autora (1800-1854), syna Emmanuela de Las Casesa (patrz poz. poprzednia) towarzyszą-
cego Napoleonowi na Świętej Helenie. Brak karty przedtytułowej, miejscami podkreślenia w tekście, 
stan dobry. Rzadkie.

 582. [Legia Honorowa]. Cent cinquaintenaire de la Legion d’Honneur. Paris (Paryż) 
1955. Pierre de Tartas, s. 150, (6), ilustracje, 33,5 cm, opr. skórzana, futerał 
ochronny. 1200,-
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Ekskluzywne wydawnictwo okolicznościowe opracowane z okazji 150. rocznicy ustanowienia najwyż-
szego francuskiego orderu – „Legii Honorowej”, ustanowionego przez Napoleona w 1804 r. Praca 
zbiorowa z tekstami poświęconymi historii, insygniom, strojom i kawalerom orderu. Wydrukowano 
304 numerowanych egzemplarzy, dodatkowe 100 egzemplarzy z osobną numeracją zostało prze-
znaczonych dla belgijskich kawalerów Legii Honorowej. Oferowany egzemplarz nosi numer 235 i zo-
stał odbity na papierze z Val de Laga. Opr. wykonana w pracowni introligatorskiej Ch. Muller 
w Nancy (sygnowana na okładzinie). Opr. czerwona skóra, na przedniej okładzinie podobizna gwiaz-
dy orderu Legii Honorowej (metal, emalia, materiał). Na wyklejkach czerwona, opalizująca mora. Stan 
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 583. Lelewel Joachim. Histoire de Pologne. Publiée par les soins des Polonais. 
T. 1-2 (w 2 wol.). Paris-Lille 1844. A la Librairie Polonaise, s. XX, 388, por-
tret 1 (litografi a); [4], 208, VIII, 359, 20 cm, opr. jednolita z epoki pł. ze złoc. 
i tłocz. 300,-
Historia polityczna Polski od czasów najdawniejszych, uzupełniona nowatorskim zarysem społecznych 
dziejów, opracowana przez Joachima Lelewela (1786-1861) – jednego z najwybitniejszych historyków 
polskich. Na wstępie tomu pierwszego portret Joachima Lelewela w litografi i D. Monniera. Naddarcia 
płótna na grzbietach, na marginesach tomu pierwszego i na początkowych kartach tomu drugiego 
ślady zacieku. 
Lit.: Bibliografi a utworów Joachima Lelewela, poz. 532.

 584. Lewartowski Henryk, Pochmarski Bolesław, Teslar Józef Andrzej. Szlakiem 
bojowym legionów. Krótki zarys organizacyi i dziejów 2. Brygady Legionów 
Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie. Lwów 1915. Nakładem Funduszu 
Wdów i Sierot po Legionistach, s. 272 (brak s. 37/38, 43/44, 79/80), [3], tabl. ilustr. 
16 (w miejsce 20), mapa 1 (rozkł.), 28 cm, opr. wyd. pł. 180,-

580. Napoleon na Wyspie Św. Heleny. 1841. 582. Legia Honorowa. 1955.
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Dzieje szlaku bojowego 2. Brygady Legionów Polskich w początkowym okresie I wojny światowej. 
Zawiera m.in. sylwetki dowódców, listę ofi cerów Legionów Polskich, opisy walk i bitew, piosenki żoł-
nierskie, listę strat. Oprawa wydawnicza płótno brązowe, na licu złocona tytulatura i ilustracja z ry-
sunkiem Karola Zyndrama Maszkowskiego. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 585. Limanowski Bolesław. Historja ruchu społecznego w drugiej połowie XVIII. 
stulecia. T. 1-2 (w 2 wol.). Lwów 1888-1890. Nakładem Księgarni Polskiej, s. 439, 
[1]; [4], 498, [1], 25 cm, opr. jednolita z epoki płsk. ze złoc. na grzbiecie. 450,-
Na karcie przedtytułowej tomu drugiego odręczna dedykacja Bolesława Limanowskiego z 1890 r. 
Oparta na szerokim materiale źródłowym historia europejskich ruchów społecznych Bolesława Lima-
nowskiego (1835-1935) – historyka, socjologa, działacza niepodległościowego. Zawiera m.in. rozdzia-
ły: Wpływ wielkiej rewolucji francuskiej na narody europejskie; Polska w czasie wielkiej rewolucji 
francuskiej i wpływ na nią; Komuniści; Karol Marx i teoria walki klasowej; Historia rozwoju przekonań 
socjalistycznych w narodzie polskim. Otarcia oprawy, niewielkie ubytki skóry, papier kruchy, nieaktu-
alne zapiski, pieczątki i nalepki własnościowe.

 586. Machiavelli Niccolò. Il principe. Publicato da A. Buttura (Biblioteca di Prose Italiane.
Tomo VI). Parigi (Paryż) 1825. Fratelli Bossange, s. [4], V, [1], 189, [2], portret 1 
(staloryt), 10,5 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc. i tłocz., brzegi kart marm. 180,-
Przed tekstem odręczna dedykacja Leonarda Rettela z grudnia 1832 r. Najsłynniejsze dzieło 
Machiavellego (1469-1527), a zarazem jeden z najważniejszych traktatów w dziejach fi lozofi i politycz-
nej dotyczący władzy, strategii i podstępu. L. Rettel (1811-1885), belwederczyk, kapitan 20 Pułku 
Piechoty Liniowej, kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, działacz polityczny, pisarz. Po 
powstaniu na emigracji, związany z towiańczykami, po śmierci Mickiewicza czuwał nad jego spuścizną 
literacką (patrz poz. 589). Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

584. 2. Brygada Legionów. 1915. 586. N. Machiavelli. Książę. 1825.
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 587. Malinowski Pobóg Władysław. Najnowsza historia polityczna Polski. Drugie wyda-
nie. T. 1-3 (w 3 wol.) Londyn 1963. B. Świderski, s. 671, tabl. ilustr. 31; k. [2], s. 665,
[1]; k. [4], s. 910, [2], 22 cm, jednolite opr. współczesne, skórzane. 1000,-
Drugie, rozszerzone i poprawione wydanie najważniejszej pracy w dorobku Władysława Pobóg-
-Malinowskiego (1899-1962) historyka, dziennikarza i wojskowego. Dzieło obejmuje dzieje poli-
tyczne w latach 1864-1945. Zostało oparte o szeroko zakrojoną, szczegółową kwerendę źródłową, 
jak również o informacje uzyskane od świadków epoki. Przez wiele lat było najlepszą, najbardziej 
obiektywną syntezą najnowszych dziejów Polski, zwłaszcza historii II Rzeczypospolitej. Po raz 
pierwszy wydane w Londynie w 1956 r., do Polski było przemycane, doczekało się też kilku wy-
dań podziemnych. W tomie 1. bogaty materiał ilustracyjny. Nota własnościowa. Stan bardzo dobry. 
Ładny komplet.

 588. Maskiewicz Samuel. Pamiętniki. Początek swój biorą od roku 1594 w lata po so-
bie idące. Wydane z rękopisów Biblioteki Szczorsowskiej hrabiego Chreptowicza 
przez Jana Zakrzewskiego. Wilno 1838. Nakładem i drukiem Teofi la Glücksberga, 
s. [4], 112, 22 cm, opr. z epoki pł. lniane. 300,-
Pamiętniki Samuela Maskiewicza (ok. 1580-1633) – historyka, pamiętnikarza. „Są [w dziele] całe 
ustępy historyczne, jak np. o wojnie moskiewskiej, obejmujące w sobie nieocenionej wartości szcze-
góły, o wyprawie kłuszyńskiej, o Gosiewskim w Moskwie, o Chodkiewicza odsieczy, przecież więcej 
daleko malowidło ma wartości pod względem obyczajowym.” (Orgelbrand). Zaplamienia płótna opra-
wy, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografi a pamiętników polskich, poz. 200. 
(Patrz ilustracja)

 589. Mickiewicz Adam. Historja Polski w głównych jej zarysach. Z notami i przedmową 
tłómacza[!] i dodaniem poglądu na ostatnie wypadki w Polsce przez Władysława 

588. S. Maskiewicz. Pamiętniki. 1838. 591. St. Morawski. Wspomnienia. 1927.
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Mickiewicza. T. 1. Paryż 1871. Księgarnia Luxemburgska, s. XXIII, [1], 352, 
18,5 cm, oryg. okł. brosz. 180,-
Wydanie 1 w języku polskim (pierwodruk w języku francuskim wydano w 1867 r.). Ukazał się tylko 
tom 1. Książka stanowi wyciąg z kursu literatury słowiańskiej wykładanego przez Mickiewicza w Ko-
legium Francuskim. Wyboru fragmentów dokonał przyjaciel Wieszcza Armand Levy. Przekładu na 
język polski dokonał Leonard Rettel (1811-1885), towiańczyk, opiekun spuścizny literackiej Mickiewi-
cza (patrz poz. 586). Tom opisuje dzieje Polski od symbolicznych i mitycznych początków do pano-
wania Jana III Sobieskiego. W części końcowej źródłowe noty uzupełniające Władysława Mickiewicza. 
Naddarcia i ubytki okładki broszurowej, egzemplarz nie rozcięty i nie obcięty.

 590. Mickiewicz Adam. Pierwsze wieki historji polskiej. Dzieło pośmiertne. Paryż 1868. 
Księgarnia Luxemburgska, s. VII-XVIII, 118, [1], 18,5 cm, oryg. okł. brosz. 120,-
Wydanie 1 w języku polskim. Historia Słowiańszczyzny oraz pierwszych wieków istnienia państwa 
polskiego do panowania księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, opracowana przez Adama Mickiewicza. 
Rękopis pracy powstał przed 1837 r., pierwodruk ukazał się w 1868 r. w języku francuskim. Książka 
podzielona jest na trzy zasadnicze rozdziały: Słowiańszczyzna od wyjścia jej z Azji do czasów Lecha, 
Czecha i Rusa czyli Ruryka; Królestwo Polskie w rodzie Piastów aż do podziału państwa; Polska 
w podziałach. Rządy panów. Naddarcia i ubytki okładki broszurowej, egzemplarz nie rozcięty i nie 
obcięty.

 591. Morawski Stanisław. W Peterburku 1827-1838, wspomnienia pustelnika i ko-
szałki kobiałki. Z 18 miedziodrukami. Wydali Adam Czartkowski, Henryk Mościcki. 
Poznań [1927]. Wydawnictwo Polskie, k. [3], s. VIII, 370, tabl. ilustr. 12, 20,5 cm, 
opr. współcz., płsk. z szyldzikami. 360,-
Maliszewski 1337. Jedna z najważniejszych prac pamiętnikarskich w dorobku Stanisława Moraw-
skiego (1802-1853) lekarza, pisarza i pamiętnikarza. Zawiera zbiór barwnych szkiców obyczajowych 
i anegdot dotyczących Petersburga i przebywających tam Polaków (m.in. Aleksandra Orłowskiego 
i Marii Szymanowskiej). „Urodzony gawędziarz w pamiętnikach, stanowiących kopalnię anegdot, 
wiadomości i plotek o współczesnym mu świecie, przedstawia świat ten w krzywym zwierciadle, 
nie oszczędza nikogo, demaskuje śmieszności obyczaju szlacheckiego, wady społeczne. Znako-
mity obserwator, pełen gorzkiego humoru i ironii” (PSB, t. XXI, s. 744). Książka ozdobiona repro-
dukcjami w większości nieznanych dziś obrazów. Zachowana oryg. okł. brosz. Stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 592. Mościcki Henryk. Generał Jasiński i Powstanie Kościuszkowskie. Ze 101 ilustra-
cyami. 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, pł. 180,-
Monografi a Henryka Mościckiego (1881-1952) – ucznia Szymona Askenazego, profesora Uniwersy-
tetu Warszawskiego, wybitnego znawcy historii Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Praca składa się 
z dwóch części. Pierwsza zawiera biografi ę 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. Opr. sygn. na tylnym licu: „Introligatornia 
W. Dippel. Warszawa”: niebieskie pł., tłocz. i złoc., na przednim licu wklejona ilustracja. Zachowana 
oryg. okł. brosz. Blok nieco poluzowany, poza tym stan bardzo dobry.

 593. Mussolini Benito. Pamiętnik z czasów wojny. Z 19 ilustracjami. Poznań [1930]. 
Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, k. [3], s. 191, [8], tabl. ilustr. 19, 23,5 cm, oryg. 
opr. wyd., pł. 120,-
Wspomnienia Benito Mussoliniego (1883-1945) włoskiego przywódcy, sojusznika Adolfa Hitlera. Pa-
miętniki obejmują okres I wojny światowej, w czasie której Mussolini walczył w rejonie granicznej 
rzeki Soczy (11 krwawych bitew przyniosło Włochom opanowanie niewielkiego terenu, a 12 bitwa 
zakończyła sie totalną klęską wojsk włoskich). Opr. wyd.: czarne pł., na grzbiecie i licu tłocz. i złoc. 
Stan bardzo dobry.
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 594. Naruszewicz Adam. Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa. T. 1. 
Cz. I. Warszawa 1824. Nakładem Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przy-
jaciół Nauk, Drukiem N. Glucksberga; k. [9], s. XXVI, 1-294, map 4 (miedzioryty
rozkł.), 23 cm, opr. pap. z epoki. 300,- 
Wydanie pierwsze. Część pierwsza pierwszego tomu jednego z ważniejszych polskich dzieł histo-
rycznych autorstwa Adama Naruszewicza (1733-1796), poety i historyka. Całość obejmowała siedem 
tomów, t. 2-7 ukazały się w latach 1780-1786, tom 1 wydano z rękopisu biblioteki puławskiej i J. 
Sierakowskiego dopiero w 1824r., 28 lat po śmierci autora. Duże, rozkładane mapy (na grubym pa-
pierze) przedstawiają obszar Polski na cztery wieki przed Chrystusem, w I i II w. po Chrystusie, pod 
wpływem Gotów oraz Panowanie narodów słowiańskich od Wołgi do Elby i Sali. Nieliczne rdzawe 
plamki. Stan dobry. Rzadkie.

 595. Niezapominajki. Noworocznik na rok 1843. Wydany przez Karola Korwella. Rok 
piąty. Ozdobiony pięcią rycinami. Warszawa [1843]. W Drukarni Banku Polskiego, 
s. [8], 272, tabl. ryc. 5 (litografi e, w tym 1 ręcznie kolor.), 18 cm, opr. z epoki 
mora jedwabna ze złoc., brzegi kart złoc. 280,-
Noworocznik historyczno-literacki wydany własnym nakładem przez Karola Korwella (1809-1850) – 
literata, tłumacza. Zawiera m.in.: Pomnik Jana III w Łazienkach (K.W. Wójcicki); Wiadomość o mieście 
Tykocinie (W.H. Gawarecki); Zamek jazłowiecki; O przyjaźni i przyjaciołach (J.I. Kraszewski); Piesko-
wa Skała (M. Baliński); Samuel Zborowski (K.W. Wójcicki). Noworocznik ozdobiony pięcioma lito-
grafi ami: Pomnik Jana III w Łazienkach (ręcznie kolorowana); Medale bite za panowania Stanisława 
Augusta; Widok zamku jazłowieckiego; Widok Pieskowej Skały; Wizerunek Samuela Zborowskiego. 
Oprawa z epoki: mora jedwabna w kolorze beżowym z rocaille’owymi złoceniami na grzbiecie i obu 
okładzinach, brzegi kart złocone. Oprawa po konserwacji, wewnątrz stan dobry.
(Patrz ilustracja)

595. Niezapominajki. 1843. 596. Towarzystwo Demokratyczne. 1838.
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 596. Okolniki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Od 13 listopada 1837 r. 
do 25 grudnia 1838 r. Poitiers 1838. W Drukarni F.-A. Saurin, s. [4], 16, 284, tabel 
12 (rozkł.), 22 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc., brzegi kart prószone. 120,-
Egzemplarz z Biblioteki Szkoły Narodowej Polskiej w Batignolles (pieczątka). Okólniki zawierają 
odezwy TDP, informacje na temat organizacji wewnętrznej, funduszy, kwestii politycznych, socjalnych, 
sprawy dotyczące funkcjonowania Centralizacji. Towarzystwo Demokratyczne Polskie powstało w Pa-
ryżu w marcu 1832 r., od 1836 r. na czele TDP stała pięcioosobowa Centralizacja. Głównym celem 
było odzyskanie niepodległości siłami samych Polaków. Do najwybitniejszych działaczy należeli: Sta-
nisław Worcell, Wiktor Heltman, Tadeusz Krępowiecki, Ludwik Mierosławski. Ślady po owadach w opra-
wie, brak jednej rozkładanej tabeli.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 597. Osada–Hillenbrand Erwin. Sitwesy. Warszawa 1934. Główna Księgarnia Wojskowa,
s. 90, [3], 17,5 cm, opr. brosz. wyd. 80,-
Na k. tyt. odręczna dedykacja autora z 6.08.1934r. dla inż. Stefana Strojka, sekretarza Okręgu 
Związku Legionistów Polskich w Krakowie, projektanta (wraz z A. Szyszko-Bohuszem) Domu im. J. Pił-
sudskiego w Krakowie, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w przeddzień wpisania dedykacji. Napi-
sane z wielkim poczuciem humoru, z pomocą „Sitwy”, wspomnienia legionisty, żołnierza I Brygady 
Legionów Polskich, wydane w dwudziestą rocznicę wymarszu Legionów z Krakowa. Efektowna kolo-
rowa okładka broszurowa wykonana w Atelier Grafi czne Girs-Barcz. Stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 598. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927 pod redakcją Henryka 
Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego. Wydawca Lucjan Złotnicki. 
Warszawa 1928. Odbito czcionkami Drukarni Narodowej w Krakowie, s. XII, 
375, [1], tabl. ilustr. [16 na 8 k.], tabl. ilustr. XLVIII (na 24 k.), [6], 34,5 cm, opr. 
z epoki pł. 240,-
Księga pamiątkowa wydana z okazji zakończenia kadencji pierwszego Sejmu Ordynaryjnego Prawodaw-
czego, obejmująca historię parlamentaryzmu polskiego i charakterystykę poszczególnych stronnictw.

597. Wspomnienia legionisty. 1934. 598. Parlament Rzeczypospolitej. 1928.
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Zawiera biografi e ponad 600 posłów i senatorów. W części ilustracyjnej portrety przedstawicieli naj-
wyższych władz państwowych oraz posłów i senatorów. Oprawa wykonana według projektu Feliksa 
Ciechomskiego w warszawskim zakładzie introligatorskim W. Dippla (sygnowana ślepym tłokiem), 
niebieskie płótno z tłocz. i złoc. Niewielkie przetarcia na grzbiecie i minimalne naderwanie pł. tylnej 
okł., blok poluzowany, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 599. [Piłsudski Józef]. Arcymowicz Władysław. Marszałak Jazep Piłsudski u Wilni 
i na Wilenszczynie. Wilno 1934 r. Nakładem „Dziennika Urzędowego” Kurato-
rium Okręgu Szkolnego Wileńskiego, s. 96, liczne ilustr. w tekście, 25 cm, opr. 
z epoki pł. 60,-
Na k. przedtyt. odręczna dedykacja z 1931 r. dla wileńskiego szkolnego kuratora okręgowego. Mar-
szałek Józef Piłsudski w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Przekład na język białoruski przez uczniów 
liceum im. J. Słowackiego w Wilnie pod nadzorem Alieny Lekant, nauczycielki języka białoruskiego. 
Starannie wydana praca, na papierze kredowym, z licznymi fotografi ami, jest hołdem młodzieży wi-
leńskiej dla dokonań Marszałka. Stan bardzo dobry. Rzadkie. 

 600. [Piłsudski Józef]. Czerny Adam. Aby wszystkim dogodzić czyli jak różni różnie 
chcieliby widzieć Marszałka. B.m., b.r. [1929], b.w., tabl. il. 11 (winno być 12), 
21,0 x 29,0 cm, teka wyd. karton 240,-
Teka karykatur Marszałka Józefa Piłsudskiego widzianego oczami przedstawicieli różnych ugrupowań 
politycznych, m.in. endeków, chadeków, monarchistów, Żydów, ludowców. Każda plansza opatrzona 
zabawnym tekstem. Autorem rysunków jest Adam Szwarcenberg – Czerny (1894-1943), karykaturzy-
sta i rysownik krakowski, w latach I wojny światowej walczący w Legionach. Na wewnętrznej stronie 
okładki dedykacja piórem z 1930 r. Brak jednej planszy, z wizją komunistów. Zabrudzenia, naddarcia 
teki, stan plansz dobry.
(Patrz ilustracja)

600. Karykatury Marszałka. 1929. 603. J. Piłsudski i Legiony w pieśni. 1935.
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 601. [Piłsudski Józef]. Dobrzyński Stanisław. Gaudeamus i Rideamus. Dno oka. 
14 karykatur... Poznań 1929. Nakładca Tadeusz Twardowski, Skład główny 
Drukarnia Lotnicza, s. 32, 22,5 cm, opr. wyd. brosz. 150,-
Druk bibliofi lski, wydany w nakładzie 100 egzemplarzy, na papierze czerpanym dla subskryben-
tów, oferowany nosi nr 6. Czternaście karykatur politycznych Stanisława Dobrzyńskiego (1897-1949), 
malarza, grafi ka i rysownika, współpracującego z pismami satyrycznymi (m.in. Szpilkami, Cyrulikiem 
Warszawskim, Kolcami). Głośne były jego karykatury antyhitlerowskie, publikowane w latach 30., 
a potem na emigracji w latach 40. Uzupełnieniem ilustracji są teksty Kazimierza Paszkowskiego, do-
tyczące debaty budżetowej w sejmie i wystąpieniu posła opozycji Libermana. Na wewnętrznej stronie 
okładki ekslibris S. Bukowskiego. Po konserwacji, okładka naprawiana, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: SAP, t. II, s. 71

 602. [Piłsudski Józef]. JP 12.V.1935 – 18.V.1935. Warszawa 1935. Zakłady Grafi czne 
Nowoczesnej Spółki Wydawniczej, k. [1], tabl. ilustr. [24], 25x34,5 cm, oryg. okł. 
kart., grzbiet przewiązany sznurkiem. 120,-
Album pamiątkowy zawierający reprodukcje zdjęć z uroczystości pogrzebowych Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie i Krakowie. Stan bardzo dobry.

 603. [Piłsudski Józef]. Józef Piłsudski i jego Legjony w muzyce i pieśni. Monografja 
zbiorowa pod red. Mateusza Glińskiego. Numer specjalny miesięcznika „Muzyka” 
nr 127-9. Warszawa [1935]. Odbito czcionkami Drukarni Państwowej, s. 62, [1], 
tabl. ilustr. 4, ilustr. i nuty w tekście, 26 cm, oryg. okł. brosz. 90,-
Druk na papierze kredowym. Zawiera m.in.: Jedzie, jedzie na Kasztance; Apoteoza Józefa Piłsudskie-
go; Józef Piłsudski w muzyce i pieśni; Pieśni rodzinnych stron Marszałka Piłsudskiego; Legun i jego 
piosenka; Moje piosenki (B. Wieniawa-Długoszowski); Jak powstała „Pierwsza Brygada”; „Pierwsza 
Brygada” pieśnią narodową. Okładkę projektował Adam Bowbelski. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 604. Pobóg – Malinowski Władysław. [Tom I]. Józef Piłsudski. 1867-1901. W pod-
ziemiach konspiracji. [Tom II]. Józef Piłsudski. 1901-1908. W ogniu rewolucji. 
Warszawa 1935. Nakład Gebethnera i Wolffa. S. 651, tabl. il. 15; s. 373, tabl. il. 
15, 24,5 cm, 2 wol., opr. wyd. pł. z tłocz. złoc. 280,-
Dwa tomy monografi i poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, napisanej przez Władysława Pobóg – Ma-
linowskiego (1899-1962), porucznika Wojska Polskiego, historyka. Egzemplarz nr 97 (tom I) oraz 205 
(tom II) z 500 egz. numerowanych, na papierze bezdrzewnym, w większym formacie, z ilustracja-
mi na papierze kredowym. Okładka i oprawa zaprojektowana przez Tadeusza Piotrowskiego. Na I tabl. 
tomu I napisana odręcznie dedykacja – nagroda w zawodach lekkoatletycznych PW (4.06.1939). 
Otarcia oprawy, wewnątrz tomu II zabrudzenia i poluzowanie bloku.

 605. Polkowski Igancy. Żywot Mikołaja Kopernika. Gniezno 1873. Drukiem J. B. Lan-
giego, k. [3], s. V, 363, 22,5 cm, opr. z epoki, płsk., brzegi k. marm. 600,-
Dzieło biografi czne poświęcone Mikołajowi Kopernikowi autorstwa Ignacego Polkowskiego (1833-1888) 
historyka, członka Akademii Umiejętności. Polkowski był jednym z inicjatorów i organizatorów uroczy-
stych obchodów 400-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1873 r. i z tej okazji przygotował oferowaną 
publikację. Opr.: ciemnobrązowy płsk. Grzbiet zdobiony drobnymi geometrycznymi tłocz. i złoc. gwiazd-
kami, na licu tłocz. i złoc. wizerunek komety z wpisaną tytulaturą. Zaplamienia i przebarwienia kart, 
poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 606. Polska, jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. Pod 
red. Stanisława Lama, Jana Michalskiego i Władysława Trzaski. T. 1-3 (w trzech 
wol.). Warszawa [1928-1932]. Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, 
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s. XIV, [2], 590, tabl. ilustr. 32; XI, [1], 598, tabl. ilustr. 46; XVI, 977, tabl. ilustr. 
27, w tekście liczne ilustr., mapy, portrety, nuty, 33 cm, jednolita opr. wyd. wyk. 
w Introligatorni Artystycznej, płsk. czerwony z bogatymi tłocz i złoc. 2400,-
Wydanie 1. 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 niźli to, co dotychczas dała polska literatura historycz-
na.” (St. Lam). Do pracy nad dziełem zaangażowano najwybitniejszych ówczesnych historyków pol-
skich, m.in.: A. Brücknera, B. Gembarzewskiego, M. Gumowskiego, O. Haleckiego, F. Koperę, J.S. By-
stronia, A. Skałkowskiego, W. Sobieskiego, M. Kukiela, W. Tokarza, M. Tretera. Jednolita oprawa 
wydawnicza wykonana w w Warszawie według projektu F. J. Radziszewskiego (sygnowana wią-
zanym monogramem FJR tłoczonym na ślepo u dołu tylnej okładki): grzbiet bogato zdobiony, w jed-
nym polu godło Polski – stylizowany Orzeł w koronie, na przedniej okładzinie powtórzony złocony 
Orzeł w koronie obwiedziony ramką złożoną z ślepo tłoczonych herbów 16 miast wojewódzkich. 
W tomie I niewielkie pęknięcie grzbietu oprawy. Efektowny komplet. 
Lit.: S. Lam. Życie wśród wielu. s. 332-346; A. Jabłoński, Piękne oprawy w zbiorach WiMBP w Łodzi, 
poz. 287.
(Patrz ilustracja)

 607. Przyborowski Walery. Dzieje Polski. Opracowanie dla młodzieży. Wydanie 
drugie poprawione i znacznie rozszerzone z mapą Polski z roku 1772. Warszawa 
1898. Nakład i własność Księgarni Dubowskiego i Gajewskiego, s. 242, IV, mapa 
rozkładana 1, 18,5 cm, opr. wyd. pł. 120,-
Historia Polski, „trzymająca się faktów i dat, bez poglądów i interpretacji” (z przedmowy). Dzieje 
Polski podzielono w całkiem nowy sposób na trzy okresy: 1. Polska kwitnąca (963-1466, do pokoju 
toruńskiego); 2. Polska upadająca (1466-1699, do traktatu karłowieckiego) 3. Polska w upadku – od 
1699. Książka kończy się na panowaniu Stanisława Augusta. Luzem dołączona rozkładana mapa 
Polski. Przerwanie mapy podklejone, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

 608. [Przyborowski Walery]. Sulima Zygmunt Lucjan (pseud.). Wspomnienia Ułana 
z 1863 roku. Część I. Poznań 1874. Nakładem Tygodnika Wielkopolskiego. Cz. II. 

605. Biografi a Mikołaja Kopernika. 1873. 606. Polska, jej dzieje i kultura. 1928-1932. 
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Poznań 1878. Nakładem Antykwarni Polskiej E. Calliera, s. [2], 108; [2], 71, [1], 
21 cm, opr. psk. współcz. ze zł. tytułem na grzbiecie. 300,-
W części I, na s. 63/64 kilka linii tekstu zadrukowanych z polecenia cenzury (w Bibliografi i Estre-
ichera zamieszczono tylko opis tej części, z adnotacją „zabrany nakład przez policyę”). Praca 
autorstwa Walerego Przyborowskiego (1845 – 1913) – historyka, literata i dziennikarza. Dzieło, celo-
wo wydane pod mylącym tytułem, dotyczy historii i analizy powstania styczniowego. Autor nie szczę-
dzi w nim oskarżeń zarówno pod adresem Aleksandra Wielopolskiego, jak i „anarchistów” z lewicy. 
Tekst historyczny połączony został z fascynującą opowieścią o kampaniach Zygmunta Chmieleńskie-
go, jednego z bohaterów powstania, pojmanego przez Kozaków w czasie bitwy i straconego przez 
rozstrzelanie. Drobne plamki na kilkunastu kartach, jedna k. z minimalnym ubytkiem. Stan dobry. 
Jedno z najrzadszych dzieł historycznych Przyborowskiego.

 609. [Rapperswil]. Compte-rendu de la fête de l’inauguration du Monument Polonais 
à Rapperswyl en Suisse [...] Zurich 1868. F. Schulthess, s. IX, 86, tabl. ryc. 1, 
19,5 cm, opr. współczesna, pł. 120,-
Publikacja przygotowana po uroczystości odsłonięcia Kolumny Barskiej, zwanej również Kolumną 
Wolności, w Rapperswilu – szwajcarskim mieście, które od drugiej połowy XIX w. było ostoją polsko-
ści. Fundatorem monumentu był Władysław Plater, który dwa lata później (w 1870 r.) założył Muzeum 
Polskie na raperswilskim zamku. W wydawnictwie zamieszczono przede wszystkim teksty mów wy-
głoszonych w trakcie uroczystości. Rycina z widokiem pomnika. Opr.: szare pł., na licu naklejona oryg. 
okł brosz. Drobne przebarwienia kart, poza tym stan dobry.

 610. Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich 
władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1860. Warszawa [1860]. W Drukarni 
J. Jaworskiego, s. [20], 863, 49, XCIV, wizerunki herbów w tekście 5 (drzeworyty), 
13,5 cm, opr. wyd. brosz. 150,- 
Tytuł i tekst równolegle w języku polskim i rosyjskim. Urzędowy spis najwyższych władz Cesarstwa 
Rosyjskiego oraz władz i urzędników Królestwa Polskiego. Zawiera m.in.: nazwiska przedstawicie-
li Urzędu Mennicy Warszawskiej; Banku Polskiego; Heroldii Królestwa, Dyrekcji Drogi Żelaznej; Dy-
rekcji Wyścigów Konnych; Administracji Pałaców Cesarskich; Magistratu Miasta Warszawy; Władz 
powiatowych i miejskich guberni. W tekście wizerunki herbów pięciu guberni Królestwa. Pęknięcia 
pap. na grzbiecie, poza tym stan dobry.

 611. Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego na Rok 1830. Warszawa [1830]. W Dru-
karni Woyskowey, s. [6], 264, 18 cm, opr. brosz. wyd. 360,-
Egzemplarz z księgozbioru Seweryna Trzcińskiego. Ostatni rocznik wydany w przededniu powsta-
nia listopadowego. Edycja zwykła bez tablic. Rocznik zawiera obsadę ofi cerską (nazwiska, odznacze-
nia) armii Królestwa Polskiego. Na listach wymienieni są m. in.: generałowie; wyżsi ofi cerowie; ko-
mendanci twierdz, miast, dowódcy i ofi cerowie pułków jazdy, piechoty, artylerii, kapelani, lekarze, itp. 
Od strony 229 skorowidz nazwisk. Karta tytułowa litografowana. Przetarcia pap. i ubytki grzbietu opr., 
poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 612. Romey Charles, Jacobs Alfred. La Russie ancienne et moderne d’apres les 
chroniques nationales et les meilleurs historiens. Paris 1855. Libraire-Éditeur 
Furne, s. [4], VII, [1], 571, tabl. ryc. 17 (staloryty, w tym 6 kolor.), mapa kolor. 
53x36,5 cm (litografi a rozkł.), winiety, ozdobne inicjały, 27,5 cm, opr. płsk. z epoki 
z tłocz. i złoc. na grzbiecie, na okładzinach tłocz. bordiura. 800,-
Historia Rosji od najdawniejszych czasów po panowanie cara Mikołaja I. Książka powstała w okre-
sie wojny krymskiej i zwiększonego zainteresowania Rosją w Europie. Autorzy usiłowali zgłębić 
tajemnice tradycji rosyjskich i wyjaśnić fenomen narodu rosyjskiego. Staloryty (wg rysunków 
Ad. Yvone, wykonał Ch. Colin) przedstawiają portrety władców Rosji, słynne bitwy i ważne 
momenty dziejowe. Kolorowane staloryty ukazują rosyjskich chłopów, duchownych, Czerkiesów, 
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Kozaków oraz cesarza Mikołaja ze swoją gwardią. Rozdział poświęcony Mikołajowi I w dużym 
stopniu dotyczy spraw polskich, ilustrowany sztychem przedstawiającym Plac Zamkowy w War-
szawie. Miejscami zbrązowienia na marginesach rycin i sąsiadujących kart. Stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz. 
(Patrz ilustracja)

 613. [Rosyjska propaganda]. Sbornik dokumientow ujasniajuszczich otnoszenija 
latino-polskoj propagandy k russkoj wierie i narodnosti. Wilno 1865. W Tipo-
grafi i I. Blumowicza, s. [2], 132, [2], 23 cm, opr. płsk., zachowane okł. brosz. 
wyd. 200,-
Zbiór tzw. dokumentów „demaskujących wrogą działalność Polaków” wobec prawosławnej ludności 
na terenie zachodniej Rosji. Stan dobry. Rzadkie.

 614. Rulhière Claude-Carloman de. Histoire de l’anarchie de Pologne et du démem-
brement de cette République [...] Suivie des anecdotes sur la révolution de Russie, 
en 1762. T. 1-2 (2 wol.) Paris (Paryż) 1808. Chez Nicolle et chez Desenne, k. [2], 
s. LVIII, 385; k. [2], s. 564; 17 cm, jednolita opr. z epoki, skórzana z szyldzikami, 
brzegi k. barw. 450,-
Wydanie 2. T. 1-2 (z 4). Historia Rzeczypospolitej Obojga Narodów autorstwa Claude’a-Carlomana 
de Rulhière (1734-1791) francuskiego poety, dyplomaty i historyka, zwolennika republikańskiego ustro-
ju Polski. Napisana na przełomie lat 60. i 70. XVIII wieku jako memoriał dla delfi na Ludwika (później-
szego Ludwika XVI) była uzupełniana przez autora do końca życia. Wydrukowana po raz pierwszy 
w 1807 r. z okazji proklamowania Księstwa Warszawskiego stała się podstawowym źródłem 
informacji o Polsce dla Napoleona i jego otoczenia. Przez kolejne stulecie była najbardziej wy-
czerpującą obcojęzyczną pracą poświęconą historii Polski nowożytnej. Rulhière osadzał historię 

611. Rocznik Wojskowy Królestwa.1830. 612. Historia Rosji. 1855.
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Polski w szerokim kontekście międzynarodowym, poświęcając najwięcej miejsca wydarzeniom od 
elekcji Stanisława Augusta. Opr. brązowa skóra marm., na grzbiecie szyldziki z tytulaturą i numeracją 
tomu, tłocz. i złoc. ozdobniki z cesarskim orłem napoleońskim. Przebarwienia kart, poza tym stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 615. Sitwa Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Żubrów. Tom III. Rzym 1946. [Komitet 
Redakcyjny „Sitwy”], s. 304, [1], liczne ilustr. w tekście, 33,5 cm, opr. współcz. pł., 
na okładki naklejone oryg. okł. brosz. 250,-
Na karcie tytułowej kaligrafowana dedykacja żołnierzy Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Piecho-
ty dla Polonii Amerykańskiej, podpisana odręcznie przez dowódcę Zgrupowania płk. Wacława 
Jacynę. Trzeci tom pamiątkowego, bogato ilustrowanego wydawnictwa zawierającego m.in. wspo-
mnienia i szczegółowe relacje z walk II Korpusu we Włoszech, wykazy poległych, rozdział dotyczący 
Wilna i Wileńszczyzny. Brak kart ze stronami 181-184, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 616. Skarbek Fryderyk. Dzieje Księstwa Warszawskiego. Z przedmową Piotra Chmie-
lowskiego. T. 1-3 (w 1 wol.). Warszawa [1897]. Drukarnia Artystyczna Saturnina 
Sikorskiego, s. 158, II; 173, [1], II; 148, II, 18 cm, współopr., współcz. płsk. 280,-
Syntetyczny zarys dziejów Księstwa Warszawskiego napisany przez Fryderyka Skarbka (1792-1866) 
– historyka, ekonomistę. „Dzięki darowi wielostronnego oceniania zjawisk dzieło Skarbka na okres lat 
stu narzuciło potomnym pogląd na Księstwo Warszawskie, zwłaszcza gdy idzie o jego dzieje we-
wnętrzne” (PSB). Luksusowa oprawa współczesna: półskórek brązowy ze złoceniami na grzbiecie, 
górny brzeg kart barwiony, zachowane przednie okładziny broszurowe wszystkich tomów. Nieaktualne 
pieczątki własnościowe, stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

614. C.-C. de Rulhière. Historia Polski. 1808. 615. 5 Wileńska Brygada Piechoty. 1946.
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 617. Skarbek Fryderyk. Pamiętniki. Poznań 1878. Nakładem J. K. Żupańskiego, k. [2], 
s. 321, [1], 22,5 cm, opr. z epoki, płsk. 150,-
Wspomnienia hrabiego Fryderyka Skarbka wybitnego historyka, pisarza. Autor brał czynny udział 
w życiu politycznym i społecznym Królestwa Polskiego, jako wykładowca podróżował też wiele po 
Europie i był świetnie zorientowany w ogólnej sytuacji na kontynencie. Pamiętniki obejmują czas do 
lat 60. XIX w. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Otarcia opr., poza tym stan dobry.

 618. Święcki Tomasz. Opis straożytney Polski. T. 1-2 (2 wol.) Warszawa 1826. W Drukarni 
Xięży Piiarów, k. [1], s. V, [4], k. [6], tabl. ryc. 1 (litografi a); k. [2], s. 385, k. [5], tabl.
ryc. 1 (litografi a), 19 cm, jednolite opr. z epoki, płsk. z szyldzikami. 1200,-
Najważniejsza i najbardziej znana praca w dorobku Tomasza Święckiego (1774-1837) prawnika, 
historyka, członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydanie 2., pierwsze ukazało się w 1816 r. Dzieło 
historyczno-krajoznawcze, w którym autor zebrał najważniejsze wiadomości z dziejów poszczególnych 
regionów, miejscowości i najciekawszych miejsc dawnych ziem polskich. Prócz informacji historycznych 
znalazły się w nim krótkie opisy topografi i kraju (góry, rzeki, jeziora, lasy etc.) Pracę zdobią dwie 
ryciny – w t. 1. widok domu Jana Kochanowskiego w Czarnolesie; w t. 2. widok zamku w Ostrogu. 
Opr. brązowy płsk, na grzbietach tłocz., złoc. oraz czerwone szyldziki z tytulaturą i numeracją tomu. 
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 
(Patrz ilustracja)

 619. [Traktat Wersalski]. Traktat pokojowy z Niemcami. Tłumaczenie polskie Biuro 
Prac Kongresowych. Cz. 1-14. Warszawa w lipcu 1919. Druk W. Piekarniaka, 
s. 228, [1], 101, map 4 (rozkł.), 4 załączniki, 32 cm, opr. ppł. 300,-
Pełny tekst traktatu przetłumaczony i opracowany dla użytku sejmu przez Główny Urząd Likwidacyjny. 
Dołączone w kieszonce mapy, m.in. szczegółowe mapy obszaru Gdańska (69x98 cm) oraz zachodniej 
granicy Polski (98x68 cm). W drugiej kieszonce dodane załączniki: „Akty dotyczące traktatu między 

616. F. Skarbek. Księstwo Warszawskie. 1897. 618. T. Święcki. Opis starożytnej Polski. 1826.
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pięcioma wielkimi mocarstwami a Polską podpisanego dnia 18 czerwca 1919 r. w Wersalu” (s.31), 
„Sprawozdanie ogólne Sekretariatu Jeneralnego Delegacji Polskiej z jej działalności politycznej na 
Konferencji Pokojowej od stycznia do 10 lipca 1919 r.” (Warszawa w lipcu 1919 roku, s. 58), „Spra-
wozdanie szczegółowe Sekretarjatu Delegacji Polskiej z akcji Delegacji w czasie od 7 maja do 
16 czerwca w sprawie Traktatu z Niemcami” (Warszawa, w lipcu 1919 roku, s. 25) oraz „Sprawozda-
nie z działalności delegacji Polskiej w Komisji dla Umiędzynarodowienia Portów, Dróg Wodnych i Ko-
lei, w związku z traktatem pokojowym z Niemcami” (Warszawa, 18 lipca 1919 roku, s. 12). Ostatnie 
sprawozdanie z klauzulą „Ściśle poufne”. Pierwszych osiem rozdziałów traktatu występuje dwu-
krotnie (drukowane na różnym pap.). Nieaktualny podpis własnościowy. Ubytki grzbietu oprawy, pęk-
nięcie jednej kieszonki, poza tym stan dobry.

 620. Tygodnik Solidarność. Nr 1-37 (1981), 50 cm, opr. płsk. 600,-
Komplet numerów pierwszego rocznika „Tygodnika Solidarność”. Pierwszy numer ukazał się 
3 kwietnia 1981 r., a ostatni (37 numer) wyszedł w piątek 11 grudnia 1981. W związku z wpro-
wadzeniem stanu wojennego planowany podwójny numer bożonarodzeniowy już się nie ukazał. 
Pismo wznowiono w 1989 r. pod red. Tadeusza Mazowieckiego. Na łamach tygodnika poruszano 
przede wszystkim sprawy związkowe, jak również publikowano doniesienia z Polski i świata, infor-
macje kulturalne etc. Opr. czerwony płsk., na licach pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. Stan bardzo dobry. 
Rzadkie w  komplecie.
(Patrz ilustracja)

 621. Tyszkiewicz Eustachy. Karola X. Gustawa Króla Szwedzkiego trofea i sprzęty 
stołu zdobyte przez Stefana Czarnieckiego w 1656 roku. Wilno 1856. Nakładem 
Księgarni pod fi rmą Rubena Rafałowicza, s. 17, tabl. ryc. 5 (chromolitografi e 
M. Fajansa, w tym rozkł.), 21 x 28 cm, oryg. okł. kart. 360,-
Szkic poświęcony zdobytym przez Stefana Czarnieckiego sprzętom króla szwedzkiego Karola Gusta-
wa, autorstwa hrabiego Eustachego Tyszkiewicza (1814-1873), historyka, archeologa, kolekcjonera 

620. Tygodnik Solidarność. 1981. 622. Kultura i nauka Słowian. 1841.
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i badacza starożytności białoruskich i litewskich. W drugiej części edycja kilku listów Czarnieckiego. 
Tekst równoległy w jęz. polskim i francuskim. Zabrudzenia opr., poza tym stan dobry. Rzadkie.

 622. Tyszyński Aleksander. Rys historyczny oświecenia Słowian. Warszawa 1841. W Dru -
karni J. Dietrich, s. VIII, 142, 19,5 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc. i tłocz. 180,-
Rozprawa charakteryzująca umysłowość, kulturę i naukę Słowian, napisana przez Aleksandra Ty-
szyńskiego (1811-1880) – pisarza, krytyka i historyka literatury, współzałożyciela i współredaktora 
„Biblioteki Warszawskiej”. Praca stanowiła polemikę z tezami głoszonymi przez wybitnego słowia-
noznawcę Wacława Aleksandra Maciejowskiego. Oprawa z epoki: półskórek ze złoconymi napi-
sami i ślepymi tłoczeniami, brzegi kart prószone. Na karcie przedtytułowej data zapisana piórem, 
stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 623. Waga Teodor. Historya xiążąt i królów polskich krótko zebrana z niektórymi uwa-
gami nad dzieiami narodu polskiego na nowo przedrukowana. Warszawa 1806. 
W Drukarni Księży Piiarów, s. 360, [6], 17 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. 250,-
Jeden z najpopularniejszych podręczników historii Polski, napisany przez Teodora Wagę (1739-1801) 
– pijara, historyka, wykładowcę w Collegium Nobilium. Podręcznik ten, którego pierwsze wydanie 
ukazało się w 1770 r., cieszył się dużym uznaniem. Autor potrafi ł lapidarnymi i jednocześnie barwny-
mi opisami przykuć uwagę czytelnika i zachęcić go do dalszego zgłębienia tematu. Dla przykładu, 
cały opis bitwy pod Wiedniem: „Jan III Sobieski na odsiecz oblężonemu miastu we 30 000 woyska 
pośpieszył. Jazda Polska pierwsza na śrzedni nieprzyjacielski hufi ec, w którym sam wezyr był pod 
zasłoną chorągwi Mahometa, natarła, i tenże przełamała. Wezyr ucieczką salwował się, a trwoga ze 
śrzedniego hufca do pobocznych skrzydeł przeniósłszy się, zupełne chrześcijanom nad Turkami dała 
zwycięstwo, tak, iż słusznie Sobieski zbawicielem od ludu był powitany”. Miejscami zbrązowienia kart, 
zalania marginesów ostatnich kart, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

623. T. Waga. Historia Polski. 1806. 624. M. Wańkowicz. Sztafeta. 1939.
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 624. Wańkowicz Melchior. Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. 
Warszawa 1939. Wydawnictwo Biblioteka Polska, s. XVI, 527, [5], tabl. barwne 3 
(w tym 1 rozkł.), 386 ilustr. w tekście, mapy w tekście, 24,5 cm, luksusowy wariant 
opr. wyd. skóra z szyldzikiem i złoc., górny brzeg kart złoc. 600,-
Wydanie 1. Książka autorstwa Melchiora Wańkowicza (1892-1974) – wybitnego publicysty i prozaika, 
opiewająca w reporterskim stylu sukcesy gospodarcze międzywojennej Polski ze szczególnym uwzględ-
nieniem przemysłu ciężkiego i maszynowego. Książka ozdobiona trzema barwnymi tablicami, 386 ilu-
stracjami oraz 19 karykaturami. Opracowanie grafi czne oraz fotomontaże Mieczysława Bermana. 
Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: skóra niebieska z szyldzikiem i złoceniami na grzbiecie 
i licu, górny brzeg kart złocony. Stan bardzo dobry. Patrz poz. 446 (fotografi e).
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 625. Wawel-Louis Józef. Saragosa. Kartka z podróży po Hiszpanii. Kraków 1896. 
W Drukarni „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Sp., s. 15, 20 cm, oryg. okł. brosz. 120,-
Broszura napisana przez Józefa Wawel Louisa (1832-1898) – prawnika, historyka, znawcę dziejów 
Krakowa, współzałożyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 
Zawiera szczegółową charakterystykę udziału żołnierzy polskich walczących u boku cesarza Napole-
ona w oblężeniu Saragossy w 1808 i 1809 r. Okładka podklejona z ubytkami i śladami zacieków, 
wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

 626. Wielobłocki Ignacy. Krótki rys wypadków litewskich w roku 1831. Paryż 1862. 
Drukarnia L. Martinet, s. [4], 68, 19,5 cm, opr. ppł. 90,-
Maliszewski, poz. 1941. Ekslibris Józefa Zawadzkiego oraz ekslibris i podpis Stanisława Miziewicza. 
Relacja uczestnika powstania listopadowego. Opisuje powstanie w Grodzieńskiem, zwłaszcza w Pusz-
czy Białowieskiej, następnie wojaczkę w korpusie Chłapowskiego aż do przejścia granicy pruskiej. 
Stan bardzo dobry.

 627. Wieniawa-Długoszowski Bolesław. Wzruszenia krakowskie. Odczyt wygłoszony 
pod powyższym tytułem w dniu 16-go października w sali fi lharmonji w Warszawie. 
Kraków 1933. Staraniem i nakładem Zarządu Stoł[ecznego] Król[ewskiego] Miasta 
Krakowa, s. 15, [1], [8-ilustr.], 30,5 cm, opr. wyd. brosz. 120,-
Odczyt gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (1881-1942) – legionisty, poety, adiutanta i naj-
bliższego współpracownika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wygłoszony z okazji Święta Kawalerii 
Polskiej, zorganizowanego na krakowskich Błoniach 5 i 6 października 1933 r. W części ilustracyjnej 
reprodukcje zdjęć z obchodów święta i defi lady 12 pułków jazdy polskiej. Stan bardzo dobry. 

 628. Wójcicki Kazimierz Władysław. Starożytne przypowieści z XV, XVI i XVII wie-
ku. Warszawa 1836. Nakł. autora, s. [4], VI, [2], 240, [1], 16,5 cm, opr. karton 
marm. 400,-
Egzemplarz z księgozbioru Antoniego Opieńskiego (pieczątka). Dodatkowo naklejka: Ze zbiorów 
Henryka Bednarskiego we Lwowie. Zbiór dawnych przypowieści i przysłów polskich, wyjętych z dzieł 
Rysińskiego (XV w.) i Knapskiego (XVII w.), będący swoistego rodzaju uzupełnieniem wydanych przez 
autora „Przysłów narodowych” (t. 1-3.1830). Efektowna oprawa z epoki w półskórek ze złoceniami 
i czerwonym szyldzikiem z tytulaturą na grzbiecie (patrz poz. 565). Gdzieniegdzie zaznaczenia ołów-
kiem w tekście, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 629. Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis 
imienny dowódzców i sztabs-ofi cerów tudzież ofi cerów, podofi cerów i żołnierzy 
Armii Polskiej w tymż roku krzyżem wojskowym „Virtuti Militari” ozdobionych. Lwów 
1881. Nakładem Drukarni Ludowej, s. [4], VII, [3], 224, 31 cm, opr. pł. ze złoc. na 
grzbiecie. 240,-
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Księga zawierająca pełną listę (3862 nazwisk) odznaczonych krzyżami wojskowymi w 1831 r. 
Spis imienny przywieziony z Paryża w 1858 r. przez majora Józefa Puzynę, dowódcę artylerii w bitwie 
pod Stoczkiem, który papiery te dostał od generała Rybińskiego, ostatniego naczelnego wodza armii 
polskiej. Spis odznaczonych naczelnych wodzów powstania (Józef Chłopicki, Jan Weyssenhoff, 
Michał Radziwiłł, Jan Skrzynecki, Henryk Dębiński, Ignacy Prądzyński, Tomasz Łubieński, Kazimierz 
Małachowski, Maciej Rybiński, Jan Krukowiecki), generałów dywizji i brygady. Uwzględniono ich od-
znaczenia (w tym m.in. Legię Honorową), odniesione rany oraz przebieg służby. W dalszej części 
wyszczególniono dowódców i ofi cerów sztabowych wszystkich pułków. Zamieszczono również listę 
imienną żołnierzy i urzędników, ozdobionych polskim krzyżem wojskowym, komandorskim i kawaler-
skim, z czasów Księstwa Warszawskiego. Nieznaczne ślady zalania kilku marginesów. Stan bardzo 
dobry. 
(Patrz ilustracja)

 630. Zamojski Jan. Rada sprawy wojennej. Zamość 1937. Nakładem Zamojskiego 
Koła Związku Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, s. 30, 36 cm, opr. 
późniejsza pł. ze złoc. na licu. 240,-
Wydano w nakładzie 225 egzemplarzy (jeden z 25 egzemplarzy odbitych na papierze czerpanym). 
Szesnastowieczny traktat hetmana wielkiego koronnego, kanclerza Jana Zamojskiego, wydany jako 
V tom Książnicy Literackiej Koła Miłośników Książki w Zamościu z okazji święta pułkowego 9 Pułku 
Piechoty Legionów, przeznaczony wyłącznie dla Korpusu Ofi cerskiego Pułku. Egzemplarz nie rozcię-
ty. Stan bardzo dobry.

 631. Zawada Roman. Opowieści żołnierskie o generale Śmigłym. Warszawa 1936. 
Główna Księgarnia Wojskowa, s. 127, tabl. ilustr. 8, mapy w tekście, 25 cm, opr. 
wyd. pł. ze zdob. 90,-
Biografi a generała Edwarda Rydza-Śmigłego (1886-1941), napisana na podstawie relacji żołnierzy 
i podkomendnych. Zawiera m.in. rozdziały: W pierwszej brygadzie; „Mój uczeń – Śmigły”; 3-a armia 
w odwrocie; Pogrom; Za Niemen. Na tablicach reprodukcje fotografi i. Oprawa wydawnicza według 

628. Przysłowia polskie. 1836. 629. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w 1831 r.
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projektu autora: płótno kremowe ze złoconą tytulaturą i wężykiem generalskim. Oprawa nieco zapla-
miona, poza tym stan dobry. 

----------------------

 632. Encyklopedja ilustrowana Trzaski, Everta i Michalskiego z wieloma mapami, 
tablicami i ilustracjami w tekście. Opracowana pod redakcją Dra Stanisława Lama. 
T. 1-5 (w 5 wol.). Warszawa [1927-1936]. Nakładem Księgarni Trzaski, Everta 
i Michalskiego, s. XVI, 544; [4], 608; [4], 528; [4], 608; [4], 620, [4], liczne tabl. 
(czarno-białe i kolor.), mapy (kolor.), ilustr. w tekście, 25 cm, jednolita opr. wyd. 
płsk. bordowy ze złoc. 1200,-
Pierwsza nowoczesna encyklopedia polska zawierająca kilkadziesiąt tysięcy haseł. Luksusowa opra-
wa wydawnicza, ze słynnej serii wydawnictw wytwornych Trzaski, Everta i Michalskiego przeznaczo-
nych do gabinetów i eleganckich bibliotek. W edycji tej ukazały się m.in. „Wielka literatura powszech-
na”, „Wielka geografi a powszechna” i „Wielka historia powszechna”. W 1938 r. wydano suplement 
stanowiący tom VI. Stan dobry. Tekturowe futerały ochronne. Ładny egzemplarz.
Lit.: P. Grzegorczyk. Index lexicorum Poloniae. Poz. 2599.
(Patrz ilustracja)

632. Encyklopedia ilustrowana Trzaski, Everta i Michalskiego. 1927.
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 633. Asnyk Adam. Poezye przez El...y [krypt.]. T. 1-3 (w 3 wol.). Lwów 1881-1888. 
Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, s. 240, [3]; 246, [2]; [4], 237, [6], 
18,5 cm, jednolita opr. wyd. pł. czarne ze złoc. i tłocz. 280,-
Egzemplarz z księgozbioru Adama Paczosińskiego (pieczątki). Tom 1 z wydania piątego, tom 2 z wyda-
nia trzeciego, tom 3 z wydania drugiego. Zbiorowa edycja poezji Adama Asnyka (1838-1897) – wybit-
nego poety, dramatopisarza, nowelisty, w czasie powstania styczniowego członka Rządu Narodowego. 
Jednolita oprawa wydawnicza: płótno czarne, na grzbiecie złocona tytulatura, w zwierciadle lica 
ozdobny złocony medalion z popiersiem poety, brzegi kart marmurkowane. Stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 634. Dostojewski Fiodor. Zbrodnia i kara. T. 1-2 (1 wol.), s. XXXI, 316; 291, [1]; Idjota. 
T. 1-2 (1 wol.), s. 359, [1]; 333, [1]; Biesy (1 wol.), s. 693, [3]; Bracia Karamazow 
(1 wol.), s. 965, [1]; Skrzywdzeni i poniżeni (1wol.), s. 386, [1]; Młodzik. T. 1-2 
(1 wol.), s. 667, [1]; Wspomnienia z martwego domu, s. 351; Biedni ludzie, s. 287, 
[1] (1 wol.); Opowieści. T. 1-2 (1 wol.), s. 303, [1]; 304. Warszawa 1928-1929. 
Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 18,5 cm, jednolite opr. wyd. (łącznie 8 wol.), płsk. 
z szyldzikami. 500,-
Dzieła Fiodora Dostojewskiego (1821-1881) jednego z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich, mistrza 
prozy realistycznej. Seria ukazywała się pod redakcją Melchiora Wańkowicza w Towarzystwie Wydaw-
niczym „Rój” – ofi cynie założonej przez Wańkowicza i Mariana Kistera, która szybko stała się najwięk-
szym ówczesnym polskim wydawnictwem. Opr.: granatowe płsk., na grzbietach szyldziki oraz tłocz. 
i złoc. zdobienia. Drobne otarcia opr., w woluminie 8 drobne pęknięcie krawędzi grzbietu, poza tym 
stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 635. Fredro Andrzej Maksymilian. Przysłowia mów potocznych, albo przestrogi 
obyczajowe, radne, wojenne. Przedrukowane podług Edycyi Warszawskiey Roku 
1769. Wrocław 1802. Drukiem Sukcess. Grassa i Bartha, s. XX, 108, 18 cm, opr. 
z epoki, skóra. 500,-
Jedyny napisany w języku polskim utwór Andrzeja Maksymiliana Fredry (1620-1679), kasztelana lwow-
skiego, zwanego polskim Tacytem. Edycja wrocławska jest przedrukiem warszawskiego wydania je-
zuickiego. Zbiór sentencji dotyczących m.in. natury ludzkiej i zachowań człowieka, sposobów należy-
tego wychowania i kształtowania osobowości. Ekslibris i pieczątka własnościowa Ciecierskich, noty 
własnościowe. Otarcia i ubytki skóry opr., przebarwienia i zagięcia kart, poza tym stan dobry. 

 636. Hoffmanowa Klementyna. Krystyna przez Autorkę „Karoliny” [pseud.]. Tom 1-2 
(w 1 wol.). Wydanie J.N. Bobrowicza. Lipsk 1841. U Breitkopfa i Haertela, s. VI, 
299, [3]; [4], 273, [5], 14 cm, współopr., opr. z epoki płsk. 240,-
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Wydanie 1. Jedna z ostatnich powieści w dorobku Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (1798-1845) 
– poetki, powieściopisarki. Powieść w formie listów (pisanych z Warszawy w 1820 r.) przeznaczona 
dla młodych kobiet. Oprawa z epoki: półskórek brązowy, w jednym polu szyldzik ze złoconą tytulatu-
rą, w pozostałych tłoczony ślepo klasycystyczny ozdobnik. W tomie pierwszym odcięty dolny margines 
karty tytułowej, nieaktualne pieczątki własnościowe, stan dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

633. A. Asnyk. Poezje. 1881-1888.

634. F. Dostojewski. Dzieła. 1928-1929.
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– Dedykacje autora –

 637. Kondratowicz Ludwik. Córa Piastów. Powieść wierszem z dziejów litewskich 
przez Władysława Syrokomlę [pseud.]. Z muzyką Stanisława Moniuszki. Wilno 
1855. Nakładem Księgarni p.f. Rubena Rafałowicza, s. 54, nut s. 6, 20,5 cm, opr. 
z epoki płsk. 400,-
E. II, 417. Na k. tyt. odręczna dedykacja autora dla Kazimierza Paszkowskiego adwokata, współ-
pracownika „Kuriera Wileńskiego”. Dodatkowy wpis: „Z biblioteki Frydrychsów”. Powieść z dziejów 
litewskich napisana przez Ludwika Kondratowicza, piszącego pod pseudonimem Władysław Syrokom-
la (1823-1862) – poetę i tłumacza epoki romantyzmu, autora wierszy, poematów oraz popularnych 
przyśpiewek ludowych. Nieliczne zalania marginesów, poza tym stan dobry.

 638. Kondratowicz Ludwik. Ułas. Sielanka bojowa z błot poleskich. Wilno 1858. Na-
kład i Druk Teofi la Glucksberga, Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego 
Okręgu, , s. 88, 16,5 cm, opr. z epoki płsk. 300,-
E. II, 419. Wydanie 1. Na k. tyt. odręczna dedykacja autora: „Kochanemu Kazimierzowi Pasz-
kowskiemu” (patrz także poz. powyżej). Napisana wierszem sielanka bojowa (krwawy bój między 
szlachtą a sotnią kozacką) umiejscowiona na Polesiu w czasach, kiedy: „tam co dzień zbrojny żołdak 
bezkarnie nadleci, pokrzywdzi siwą głowę, stodołę zapali, pozarzyna dobytek i poleci dalej”. Utwór 
autorstwa Ludwika Kondratowicza (pseud. Władysław Syrokomla) (1823-1862) – znakomitego poety 
i tłumacza. Zbrązowienia marginesów, opr. podniszczona. Stan ogólny dobry.
(Patrz ilustracja)

636. K. Hoffmanowa. Powieść. 1841. 638. L. Kondratowicz. Dedykacja. 1858.
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 639. Korsak Julian. Poezije. St. Petersburg. 1830. Nakładem Autora. Drukiem Karola 
Kraya, s. X, [2], 256, fi naliki (drzeworyty), 19,5 cm, opr. z epoki płsk. z szyldzikami 
i złoc. 180,-
Pierwszy tomik poetycki w twórczości Juliana Korsaka (1806-1855) – poety, w okresie studiów 
w Wilnie przyjaciela Adama Mickiewicza, Antoniego Edwarda Odyńca, Ignacego i Aleksandra 
Chodźków. Poezje opublikował Karol Kray, który wcześniej wydał „Konrada Wallenroda” i „Poezje” 
Mickiewicza. Tom zawiera: Liryki, Elegie, Wiersze różne; Listy (tu m.in. „Do Adama Mickiewicza 
w dzień jego imienin”). Na wstępie drukowana dedykacja autora dla Antoniego Edwarda Odyń-
ca „na pamiątkę kilku lat młodości szczęśliwie spędzonych / poświęca / przyjaciel”. Nieaktualna 
pieczątka własnościowa. Niewielkie pęknięcie grzbietu oprawy. Stan dobry. Ładny egzemplarz. 
Rzadkie. 
(Patrz ilustracja)

 640. Koźmian Kajetan. Stefan Czarniecki. Poemat w 12 pieśniach. Poznań 1858. Nakł. 
Jana Konstantego Żupańskiego, s. XXIII, 537, [1], 21,5 cm, opr. z epoki, skóra 
z szyldzikiem, brzegi k. prósz. 320,-
Pierwsze pełne wydanie poematu historycznego Kajetana Koźmiana (1771-1856) poety, publicysty, 
prawnika, senatora-kasztelana Królestwa Kongresowego. Fragmenty utworu (w ostatecznej wersji 
zmodyfi kowane) ukazywały się wcześniej w „Przyjacielu Ludu” i „Przeglądzie Poznańskim”. Nieaktu-
alny podpis własnościowy. Charakterystyczne zaplamienia kart, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 641. Kraszewski Józef Ignacy. Powieści szlacheckie poprzedzone wstępem krytycz-
nym przez Piotra Chmielowskiego. Wybór pism. Oddział II. (Biblioteka Najcelniej-
szych Utworów Literatury Europejskiej. Literatura Polska). Warszawa 1885. Nakład 

639. J. Korsak. Poezje. 1830. 640. K. Koźmian. Stefan Czarniecki. 1858.
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i druk S. Lewentala, s. XXVI, 505, [1], 20,5 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc. napisem 
na grzbiecie. 120,-
Egzemplarz z księgozbioru Kazimierza Czachowskiego (pieczątka, podpis). Tom zawiera dwie 
powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) poruszające tematykę szlachecką: „Ostatni 
z Siekierzyńskich” oraz „Dwa światy”. K. Czachowski (1890-1948) – krytyk literacki, znawca literatury 
polskiej XIX wieku, współpracownik m.in. „Wiadomości Literackich”, „Czasu”, „Kuryera Literacko-Na-
ukowego”, „Gazety Polskiej”. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 642. Kurek Jalu. Andrzej Panik morderca Amundsena. Powieść autobiografi czno-
-sensacyjna. II wydanie. Kraków 1931. B.w., s. VIII, 46, [1], 21,5 cm, oryg. okł. 
brosz. 300,-
Wydrukowano 270 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi nr 254 (podpis autora). Odręczna 
dedykacja autora dla Zdzisława Nazielskiego, dat. Kraków, październik 1931. Drugie wydanie. Powieść 
Jalu Kurka (1904-1983) pisarza, prozaika, przedstawiciela awangardy krakowskiej. Stan bardzo dobry. 
Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 643. Lechoń Jan. Dziennik. T. 1-3 (w 3 wol.) Londyn 1967-1973. Wydawnictwo „Wia-
domości”, s. XVI, 446; 591; 749, 22 cm, opr. wyd., pł. 180,-
Dziennik Jana Lechonia [właśc. Leszek Serafi nowicz] (1899-1956) poety, eseisty, tłumacza, krytyka 
literackiego i teatralnego, przedstawiciela grupy Skamander. Poeta pisał dziennik na emigracji powo-
jennej w Stanach Zjednoczonych za radą psychiatry, który zalecił taką formę terapii. Wpisy obejmują 
okres od 1949 r. do 30 maja 1956 r. (8 czerwca 1956 r. Lechoń popełnił samobójstwo, skacząc z 12 pię-
tra hotelu Hudson). Opr.: granatowe pł. Stan bardzo dobry. 

641. J.I. Kraszewski. Powieści. 1885. 642. J. Kurek. Powieść. 1931.
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ADAM MICKIEWICZ
(wydania dzieł za życia poety)

 644. Mickiewicz Adam. Do Joachima Lelewela z okoliczności rozpoczęcia kursu hi-
storyi powszechney w Uniwersytecie Wileńskim, dnia 6 stycznia 1822 roku. Wilno
1822. W Drukarni A. Marcinowskiego, s. [10], 19,5 cm, opr. późniejsza, pł. 1500,-
Pierwszy wydany oddzielnie druk mickiewiczowski, wyprzedzający o 3 miesiące ukazanie się jego 
pierwszego tomiku poezji. Wiersz okolicznościowy młodego Adama Mickiewicza napisany z okazji 
powrotu na Uniwersytet w Wilnie Joachima Lelewela, mianowanego tam profesorem. Filomaci, chcąc 
uczcić wybitnego historyka, zorganizowali uroczystą oprawę wykładu inauguracyjnego. Dawniej uwa-
żano, że Mickiewicz wygłosił wiersz w trakcie uroczystości, jednak nie potwierdza tego zachowany 
materiał historyczny. Oferowany pierwodruk ukazał się w Wilnie w kwietniu 1822 r. z pewnymi zmia-
nami wprowadzonymi ze względu na cenzurę. Jego publikację sfi nansowano z pieniędzy zebranych 
przez młodzież wileńską. Opr. czerwone pł. z tłocz. zdobieniami i tytulaturą na licu. Nieaktualne pie-
czątki własnościowe. Miejscami zabrudzenia i przebarwienia, wycięcie na karcie tyt., poza tym stan 
dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 645. Mickiewicz Adam. Poezye. T. 1. Wilno 1822 Drukiem Józefa Zawadzkiego, 
s. XLIII, [2], 140, [2], 13,5 cm, opr. późniejsza, płsk. 15 000,-
Wydanie 1. Pierwszy zbiorowy tomik poezji Adama Mickiewicza ukazał się w Wilnie pod koniec maja 
1822 r. dzięki wysiłkom przyjaciela poety, Jana Czeczotta. Nakład wynosił 500 egzemplarzy – „druk 
średni, papier niezbyt dobry, jednym słowem ubożuchno przestawia się tomik, zwiastujący nową epo-
kę w literaturze narodowej” (A. Semkowicz). Tom pierwszy dedykowany jest przyjaciołom poety: Ja-
nowi Czeczottowi, Tomaszowi Zanowi, Józefowi Jeżowskiemu i Franciszkowi Malewskiemu. Zawiera 
pierwodruki utworów: Przemowa („O poezji romantycznej”); Ballady i romanse („Pierwiosnek”; „Ro-
mantyczność”; „Świteź”; „Rybka”; „Powrót taty”; „Kurhanek Maryli”; „To lubię”; „Rękawiczka”; „Pani 

644. A. Mickiewicz. Do Joachima Lelewela. 1822. 645. A. Mickiewicz. Poezye. 1822.
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Twardowska”; „Lilie”; „Dudarz”; „Przypomnienie”); Wiersze różne. Już w październiku niewielki nakład 
został wyczerpany. Za namową przyjaciół Mickiewicz postanowił przedrukować na nowo tom pierwszy, 
aby zwiększyć w przyszłości nakład tomu drugiego. Na początku 1823 r. rozpoczęto tajny, w konspi-
racji przed cenzurą, dodruk tomiku w drukarni Józefa Zawadzkiego. W tekście przeprowadzono ko-
rektę i jednocześnie usunięto wykaz omyłek. W maju 1823 r. ukończono druk drugiego tomiku „Poezji”. 
„Oba tomiki wydania wileńskiego uważa się powszechnie za niezwykłą rzadkość. Niektóre nawet bi-
blioteki publiczne nie posiadają tego wydania, a możność nabycia jego nie należy do częstych i rzad-
ko który z katalogów antykwarskich może pochlubić się jego wymienieniem.” (A. Semkowicz). „Wileń-
skie wydanie Poezji już przed rokiem 1939 trudne było do zdobycia. Dzisiaj – po zniszczeniach 
wojennych – jest wielką rzadkością” (Syga). Opr.: ciemnobrązowy płsk, na grzbiecie tłocz., na licach 
pap. marm. K. tyt. w starannej kopii. Stan bardzo dobry. Wielka rzadkość!!!
Lit.: A. Semkowicz, Wydania dzieła Adama Mickiewicza w ciągu stulecia, Lwów 1926, s. 6-14; A. Sem-
kowicz, Bibliografi a utworów Adama Mickiewicza, poz. 146, 159-160; T. Syga, Te księgi proste. Dzie-
je pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza, s. 13-27; Adam Mickiewicz. Zarys bibliografi czny, 
poz. 34.
(Patrz tablica XXXII i ilustracja)

 646. [Mickiewicz Adam]. Biblioteka Polska. Pamiętnik Umiejętnościom, Historyi, 
Literaturze i Rzeczom Kraiowym poświęcony. T. 1 Nr 1 (styczeń) Warszawa 1826. 
W Drukarni N. Glücksberga, s. 48, 22 cm, oryg. okł. brosz. 600,-
Numer pierwszy z rocznika 1826 czasopisma warszawskiego poświęconego historii, literaturze i spra-
wom naukowym redagowanego przez Franciszka Salezego Dmochowskiego (1801-1871). Zawiera 
m.in. utwory prozatorskie i poetyckie, recenzje prac naukowych. Na s. 13-15 pierwodruk sielanki 
„Panicz i dziewczyna” napisanej wspólnie przez Adama Mickiewicza i Antoniego Odyńca. Za-
chowana oryginalna okładka broszurowa. Drobne zabrudzenia kart, poza tym stan bardzo dobry.

– Pierwodruk „Ody do młodości” –

 647. [Mickiewicz Adam]. Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych 
dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez Jana Juliana Szczepańskiego. 
Tom IV: Wybór pism Adama Mickiewicza. Lwów 1827. Wyciśnięto u Piotra Pillera, 
s. 179, 19,5 cm, opr. płsk. 2000,-
Tom w całości poświęcony Adamowi Mickiewiczowi. Zawiera wybór utworów drukowanych wcześ-
niej w wileńskich tomikach poetyckich: Dziady, część II i IV, Pierwiosnek, Romantyczność, Świtezian-
ka, Żeglarz, Dudarz, Rybka, To lubię, Pani Twardowska, Powrót taty, Lilie, Kurhanek Maryli, Wybór 
sonetów. Na stronach 5-7 pierwodruk „Ody do młodości”. „W handlu antykwarskim spotyka się „Poli-
hymnię” nawet często, ale… bez tomu czwartego, który widocznie najwięcej był rozchwytywany” 
(A. Semkowicz). Tom wydany w ramach pięciotomowej antologii wierszy poetów polskich przez Jana 
Juliana Szczepańskiego (1796-1869) – fi lologa, nauczyciela języka polskiego w szkołach lwowskich. 
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Przybrudzenie k. tyt., ubytki marginesów 20 k. fachowo uzupeł-
nione, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania, s. 31-33; A. Semkowicz, Bibliografi a, poz. 239
(Patrz tablica XXXII)

 648. Mickiewicz Adam. Sonety. Z nótami kompozycyi Karola Lipińskiego. Lwów 
1827. Nakładem Kuhna i Milkowskiego. Wyciśnięto u Piotra Pillera, s. [2], XII, 50, 
14,5 cm, opr. współcz. skóra z tłocz., zach. oryg. okł. brosz. 6000,-
Drugie, „plagiatowe” wydanie „Sonetów” Adama Mickiewicza. Po raz pierwszy „Sonety” ukazały 
się w Moskwie w 1826 r., ich rozgłos był bardzo duży, dotarł także do Galicji, nie dotarła tam jednak 
odpowiednia liczna egzemplarzy. W tej sytuacji na druk zdecydowało się dwóch księgarzy lwowskich: 
Kuhn i Milikowski. Przystępując do wydania dysponowali oni sfałszowanym zezwoleniem Mickiewicza 
z datą: „w Kijowie 1826 r.”, znajdowało się ono na rękopiśmiennym egzemplarzu „Sonetów” przepi-
sanym przez Ludwika Piątkiewicza, który był autorem drukowanej na czele tej edycji rozprawy „O so-
necie w ogólności z treściwym wyłożeniem historii sonetu”, sławiącej sonet jako nowe zjawisko w po-
ezji polskiej. „Edycja lwowska Sonetów to mała książeczka o pięknym typografi cznym wyglądzie, 
wydana z całą starannością, w skromnej, liliowo-szarej, ozdobnie obramowanej okładce” (Semkowicz). 
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Do części nakładu dołączono kompozycję muzyczną Karola Lipińskiego do sonetu „Do Niemna”, 
oferowany egzemplarz jest bez nut. Współczesna oprawa artystyczna w pełną skórę czerwoną z tło-
czonymi czarno ozdobnikami i tytułem na licu (sygnowana „MA” – Maciej Adamczyk), dołączono 
oklejone płótnem etui, z tytułem na licu, sygnowane „MA”. Okładki broszurowe po fachowej konser-
wacji, ślady zalania karty tytułowej i kilku ostatnich kart, na karcie tytułowej nieaktualny wpis piórem, 
wewnątrz stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania, s. 24-30; A. Semkowicz, Bibliografi a, poz. 237.
(Patrz ilustracje)

– Pierwszy ilustrowany utwór Mickiewicza –

 649. Mickiewicz Adam. Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich 
i pruskich, przez [...] Petersburg 1828. Drukiem Karola Kraya, s. VIII, 96, tabl. 
z ryc. 3 (litografi e), 21,5 cm, opr. współczesna, płsk. 12 000,-
Wydanie pierwsze. Przy wydawaniu „Konrada Wallenroda” Mickiewicz miał olbrzymie kłopoty z cen-
zurą (cenzor Bazyli Anastasewicz, który wreszcie dopuścił książkę do druku, przypłacił to utratą sta-
nowiska). Książka została wydana w bardzo małym nakładzie (około 260 egzemplarzy) i po błyska-
wicznym rozprzedaniu była tak poszukiwana, że wydana jeszcze w tym samym roku w Krakowie 
edycja piracka (w nakładzie 500 egzemplarzy) rozeszła się w trzy dni. Oferowany pierwodruk był 
zarazem pierwszym ilustrowanym wydaniem poezji Mickiewicza. Ozdobiony został 3 litografi ami 
przedstawiającymi sceny dramatu: Wallenroda stojącego pod wieżą, Aldonę w celi pustelniczej i sce-
nę końcową, w której Wallenrod depcze krzyżacki płaszcz. Ostatnie ustalenia badaczy nie potwier-
dzają wcześniejszej tezy, jakoby Wincenty Smokowski był autorem rycin. Aleksander Semkowicz 
podkreślał niezwykłą rzadkość tej edycji, której bezskutecznie szukało wówczas wielu bibliofi lów. Teo-
fi l Syga („Te księgi proste...”, 1956) również wzmiankował o arcyrzadkości tego pierwodruku. Ofero-
wany egzemplarz zawiera zachowaną przednią okladzinę broszurową, jedyną spośród pierwodru-
ków Mickiewicza, której wielki mickiewiczolog, Semkowicz nie mógł zreprodukować w swoim dziele, 
ponieważ nigdy na nią nie trafi ł. Opr.: brązowy płsk. ze ślepymi tłocz. Gdzieniegdzie drobne brązowe 
plamki, dwie karty z uzupełnionym narożnikiem. Stan dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania, 1926.
(Patrz tablica XXXII i ilustracja)

648. A. Mickiewicz. Sonety. 1827.
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 650. Mickiewicz Adam. Poezye. Tom drugi. Poznań 1828. Własność Autora. Głoskami 
Wilhelma Deckera i Spółki, s. 211, [1], 12,5 cm, opr. płsk. 2800,- 
Tom drugi poznańskiej edycji „Poezji” Adama Mickiewicza. Edycja ta, zaplanowana pierwotnie na 
4 tomy, ukazała się między czerwcem a październikiem 1828 r. z inicjatywy i staraniem Józefa Mucz-
kowskiego (1795-1858) – fi lologa, bibliotekarza i bibliografa. Tomiki drukowane były bardzo oszczęd-
nie na słabym jakościowo papierze. Cały zysk ze sprzedaży przekazano autorowi za pośrednictwem 
Joachima Lelewela. W 1829 r. ukazało się w Petersburgu nowe, dwutomowe, wydanie poezji Mickie-
wicza. W tym samym roku, na życzenie samego poety, Muczkowski wydał tomik piąty, dopełniający 
edycję poznańską. „Edycja poznańska należy dzisiaj do najrzadszych wydań mickiewiczowskich, 
na równi z pierwszym wydaniem wileńskim. Nietrwałość użytego do wydania papieru, czy też zużycie 
tomików przez częste czytanie, sprawiły, że niewielka ilość egzemplarzy tej edycji dochowała się do 
naszych czasów” (Semkowicz). Tom zawiera następujące utwory: Grażyna; Upiór; Dziady cz. II, Dzia-
dy cz. IV. Pieczątka na k. tyt. Zażółcenia kart, rdzawe plamki, ubytek narożnika 1 karty reperowany 
(z niewielką stratą tekstu), poza tym stan dobry. Rzadkie. 
Lit.: A. Semkowicz, Wydania dzieł, s. 56-65; A. Semkowicz, Bibliografi a, poz. 312.
(Patrz ilustracja)

 651. Mickiewicz Adam. Poezye. Tom piąty. Poznań 1829. Własność Autora. W Drukar-
ni Pompejusza i Spółki, k. [2], s. XL, 96, 13 cm, opr. z epoki, płsk. z szyldzikiem, 
brzegi k. barw. 3500,-
Ostatni tom poznańskiej edycji „Poezji”. Na życzenie samego poety, Muczkowski wydał tomik 
piąty, dopełniający 4-tomową edycję poznańską. Tomik ten zawiera utwory poetyckie wydrukowane 
po raz pierwszy w wydaniu petersburskim. Opr.: ciemnobrązowy płsk., na grzbiecie szyldzik z tytula-
turą. Nieaktualne noty własnościowe. Zaplamienia, zabrudzenia i przebarwienia kart, miejscami ślady 
kolorowego ołówka, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania, s. 56-65; A. Semkowicz, Bibliografi a, poz. 312.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

649. A. Mickiewicz. Konrad Wallenrod. (wyd. 1). 650. A. Mickiewicz. Poezje. 1828.
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 652. Mickiewicz Adam. Poezye. Pięć tomów w jednym z portretem Autora. Nowa po-
większona i przerobiona edycya (Nowy Parnas Polski). Warszawa-Poznań 1832. 
U S.H. Merzbacha, u J.J. Heine i Spółki, karta tyt. (litografi a), s. XXVIII, 200, 
[2], portret 1 (litografi a), 20,8 cm, opr. z epoki płsk. złoc. i tłocz., z szyldzikiem 
i superekslibrisem inicjałowym na grzbiecie. 8000,- 
Edycja zawiera przedruk pięciu tomików poznańskich z lat 1828-1829, których wydanie stanowi pierw-
szy tom serii „Nowy Parnas Polski”. W tomie znajdują się: Ballady i Romanse; Wiersze różne; Powie-
ści historyczne (Konrad Wallenrod, Grażyna, Dziady); Sonety; Sonety Krymskie. Na końcu tomu Do-
datek z balladą „Ucieczka”. Pod portretem drukowany fragment rękopisu Mickiewicza – pierwsza 
podobizna autografu w jego drukowanych dziełach. „Jako okaz bibliografi czny, wydanie to jest 
prawdziwym wyjątkiem w szeregu wydań mickiewiczowskich. Drukowane w formacie 8-ki, na papierze 
wiotkim i nietrwałym w dwóch kolumnach, ściśniętych gwałtem obok siebie. […] Edycja „Poezyj” na-
leży do najrzadszych wydań mickiewiczowskich. Egzemplarze „Poezyj” spotyka się stale w stanie 
podniszczonym – papier nie oparł się czasowi” (Semkowicz). „Jednotomowa edycja poznańska nale-
ży do najrzadszych dziś druków Mickiewiczowskich” (Syga). Do niektórych egz. dodawano dwukart-
kowy utwór „Śpiew do Niemna” Karola Kurpińskiego, którego tu brak (egzemplarz posiada wszystkie 
utwory wymienione w spisie rzeczy). Egzemplarz z następującymi proweniencjami: 1. Na odwrocie 
portretu, zaklejona poprzedzającą go kartą, dedykacja z 1833r., podpis nieczytelny. 2. Inicjał P.K. na 
grzbiecie oprawy. 3. Kamieński (podpis). 4. Zbigniew Sawan (podpis). 5. Edmund Puzdrowski (eksli-
bris). Zbigniew Sawan (1904-1984, aktor, reżyser teatralny). Edmund Puzdrowski (ur. 1942 r.), poeta 
i prozaik, zasłużony dla kultury Kaszub i Pomorza, bibliofi l i wybitny znawca dawnych ksiąg. Niewiel-
ki ubytek szyldzika, cztery pierwsze karty przycięte do tekstu (gdzieniegdzie z ubytkiem ostatnich liter), 
rdzawe plamki. Stan ogólny dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania, s. 82-90; A. Semkowicz, Bibliografi a, poz. 380; T. Syga. Te księgi proste, 
s. 89-98.
(Patrz tablica XXXII i ilustracja)

651. A. Mickiewicz. Poezje. 1829. 652. A. Mickiewicz. Poezje. 1832.
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– „Reduta Ordona” –

 653. Mickiewicz Adam. Niemcewicz Julian Ursyn. Ostatnie rymy [J.U.N.] pod tytyłem 
[!]: Treny Wygnańca. Tudzież Reduta Ordona przez [A.M.] Zgon Sowińskiego. 
Lipsk 1833, s. 24, 18,5 cm, opr. późniejsza, pł. 2500,-
„Treny Wygnańca” napisał Julian Ursyn Niemcewicz wkrótce po opuszczeniu Polski po powstaniu li-
stopadowym. Ich pierwodruk ukazał się w 1832 r. w wychodzącym w Avignonie piśmie emigracyjnym 
„Bard Nadwiślański”. „Reduta Ordona” po raz pierwszy ukazała się w lutym 1833 r. we Lwowie jako 
tajny druk Ossolineum. Kilka miesięcy potem tekst utworu wydrukowano razem z „Ostatnimi rymami” 
w Lipsku (patrz: W. Łysiak, Empireum). Według A. Semkowicza pierwodrukiem „Reduty” jest ofero-
wana pozycja. Spory o przyznanie rangi pierwodruku różnym wydaniom „Reduty” (tajnym Ossolineum, 
lipskiemu czy paryskiemu) nie są do końca jednoznacznie rozstrzygnięte, jak przyznaje autor „Empi-
reum”. Opr.: czerwone pł., na przednim licu tłocz. i złoc. tytulatura. Nieaktualne pieczątki i wpisy 
własnościowe. Stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania dzieł, s. 125-131; W. Łysiak, Empireum, t. II, s. 384-392
(Patrz ilustracja)

 654. Mickiewicz Adam. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Paryż 
1833. Nakładem Hektora Bossange i Sp. W Druk. i Gisserni A. Pinard, s. 128, 
11,5 cm, opr. płsk. ze złoc. i tyt. na grzbiecie. 4000,-
Semkowicz, s. 100-104. Z biblioteki Alfreda Birkenmayera i Władysława Siedleckiego (ekslibrisy 
na wyklejkach). Wydanie 3. Wydanie zbliżone typografi cznie do pierwszego (1832), o 123 stronicach, 
o nieco węższych niż w pierwszym kolumnach druku. Wyd. drugie ukazało się także w 1832r., obydwa 
nakłady rozeszły się natychmiast, w związku z czym zaistniała potrzeba dodrukowania kolejnych eg-
zemplarzy. Semkowicz pisze: „Obie książeczki zajmują odrębne miejsce wśród wydań za życia poety. 
Małe, prawie miniaturowe, robią wrażenie modlitewników kieszonkowych, niezbędnych w ciężkich

653. A. Mickiewicz. Reduta Ordona. 1833. 654. A. Mickiewicz. Księgi Narodu Polskiego. 
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655. A. Mickiewicz. Księgi Pielgrzymstwa. 656. A. Mickiewicz. Pierwodruk wiersza. 1837.

chwilach zwątpienia i smutku. Drukowano je tak umyślnie, żeby ułatwić przemycanie ich do kraju. 
Dziełko wydano bezimiennie, aby utorować książeczkom drogę tam, gdzie nazwisko poety było 
postrachem dla władz, a z każdego dzieła jego wietrzono rewolucję”. Alfred Birkenmayer (1892-1977), 
brak Aleksandra, publicysta, redaktor nacz. Dnia Pomorskiego, autor ekslibrisów (m.in. własnego), 
ofi cer PSZ na Zachodzie, po II w. św. na emigracji. Władysław Siedlecki (1911-1998)- profesor prawa 
UJ. Niewielkie naddarcia marginesów początkowych kart do s. 50 reperowane (nie zachodzące na 
tekst), nieliczne rdzawe plamki, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 655. Mickiewicz Adam. Księgi Pielgrzymstwa i Nowy Job. Wydanie Alexandra Jeło-
wickiego. Paryż 1834. W Typografi i A. Pinard, s. [4], 157, 11,5 cm, opr. z epoki, 
skóra. 3500,-
Dwa utwory w jednym woluminie opublikowane przez paryskiego wydawcę Aleksandra Jełowickiego. 
Na stronach 1-121 „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, na stronach 123-
157 „Nowy Job” Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Pierwodruk „Ksiąg” ukazał się na początku 
grudnia 1832 roku, bezpośrednio po wydrukowaniu III części „Dziadów”. Zyskały duży rozgłos i po-
pularność, co spowodowało w bardzo krótkim czasie kolejne wydania. Z entuzjazmem wypowiadali 
się o nich bliscy i przyjaciele Mickiewicza: Zaleski, Jański, Domeyko, Witwicki, Jełowicki, Garczyński. 
Szybko przetłumaczono je na język niemiecki i francuski. Oferowana edycja stanowi piąte wydanie 
„Ksiąg”. Opr. romantyczna w stylu katedralnym, w zielony marokin. Bogate tłocz. i złoc. grzbietu i obu 
okładzin, z wykorzystaniem motywów neogotyckich i roślinnych. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 
(zob. także poz. 372 – pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”, 1834 r.)
Lit.: A. Semkowicz, Bibliografi a, poz. 474.
(Patrz tablica III i ilustracja)

 656. [Mickiewicz Adam]. Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Pol-
skiego. Cz. XV. Nr 50. R. 8 (1837). Wtorek 29 czerwca/11 lipca. Sankt Petersburg 
1837. W Drukarni Wojennej, s. 291-296, bez opr. 800,-
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Numer „Tygodnika Petersburskiego” konserwatywnego pisma polityczno-literackiego, które od 1832 r. 
uznawane było za ofi cjalną gazetę Królestwa Polskiego. W oferowanym numerze wiersz Adama 
Mickiewicza (opatrzony inicjałami A. M.) „Do M.[arii] Ł.[empickiej] W dzień przyjęcia komunii”. 
Utwór nie został odnotowany przez Semkowicza. W „Kronice życia i twórczości Mickiewicza. Czerwiec 
1834 – październik 1840” M. Dernałowicza (Warszawa 1996) również nie podano wiadomości o tej 
edycji, natomiast pojawia się informacja o opublikowaniu wiersza w „Zbieraczu literackim i politycznym” 
8 marca 1837 r. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 657. Mickiewicz Adam. Z dzieł [...] ballady, romanse i sonety. Wadowice b.r. (1850). 
Nakładem J. Sabińskiego. Czcionkami wdowy J. Pokornego, s. 157, II, portret 
(litografi a), 14,5 cm, opr. późniejsza, płsk. 800,-
Wydanie nie autoryzowane przez Mickiewicza. Galicja długo czekała na tomiki poezji Wieszcza, do-
piero po latach, w 1850 r. Jan Sabiński z Wadowic wydał niniejsze dzieło „aby naszej młodzieży dać 
sposobność obeznania się z kwiatem naszej poezji”. Ze względu na przystępną cenę plagiat wado-
wicki rozszedł się szybko i dziś „jest bardzo rzadkim okazem” (A. Semkowicz). Wybór ballad, roman-
sów i sonetów: Pierwiosnek, Romantyczność, Świtezianka, Powrót Taty, Do Przyjaciół, Pani Twardow-
ska, Trzech Budrysów, Do Laury („Ledwiem ciebie zobaczył, jużem się zapłonił...”), Dobranoc 
(„Dobranoc! Już dziś więcej nie będziem bawili...”). Estreicher dla edycji Sabińskiego podaje inną 
liczbę stron. Litografowany piękny portret Mickiewicza, podług litografi i paryskiej, sygn. „Wadowice. 
Berndt lith. Nakładem J. Sabińskiego”. Opr. brązowy płsk, z tłocz. i złoc. na grzbiecie, na licach pap. 
marm. Zachowane oryg. okł. brosz. Stan bardzo dobry.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania, Lwów 1926, s. 205-209
(Patrz ilustracja)

 658. Mickiewicz Adam. Il libro dei pellegrini polacchi. Con un proemio di Montalembert 
ed un Inno alla Polonia, di Lamennais. B.m [1833?]. B.w., s. 162, 13,5 cm, opr. 
współcz. pap. 360,-

657. A. Mickiewicz. Dzieła. 1850. 660. A. Mickiewicz. Konrad Wallenrod. 1866.
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Jeden z pierwszych przekładów na język włoski „Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”. 
Polski pierwodruk „Ksiąg” ukazał się drukiem na początku grudnia 1832 r. Dzieło wydano bezimiennie, 
nakładem własnym Mickiewicza. Dzieło zyskało duży rozgłos i popularność; szybko przetłumaczono 
je na język włoski, angielski, niemiecki i francuski. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 659. Mickiewicz Adam. Konrad Wallenrod. Poeme. Traduit du Polonais d’Adam 
Mickiewicz par A. R. Loison. Paris 1836. Ledoyen Libraire. Galerie d’Orleans, 31, 
Palais-Royal, s. [4], 193, 22 cm, opr. brosz. wyd. 800,-
E. III, 112. Wczesny francuski przekład Konrada Wallenroda (pierwsze dwa opublikowano w 1830r.) 
Większość wydań francuskich ukazała się już po śmierci poety, po 1855r. Drukowana dedykacja 
autora przekładu dla przyjaciela, francuskiego poety Hégésippe Moreau (1810-1838). Ubytek naroż-
nika opr., zbrązowienie papieru, rdzawe plamki. Rzadkie.

--------------------------------

 660. Mickiewicz Adam. Conrad Wallenrod. Légende historique d’après les chroni-
qués de Lithuanie et de Prusse. Paris (Paryż) 1866. Librairie du Luxembourg, 
k. [2], s. VIII, 78, [1], tabl. ryc. 10 (miedzioryty), 36 cm, opr. współcz., płsk. 
z szyldzikiem. 1200,-
Francuska edycja ilustrowana jednego z najgłośniejszych utworów Adama Mickiewicza, zarazem jed-
nego z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Autorem przekładu był jeden z synów wieszcza. 
Ryciny Stanisława Łukomskiego (1832-1867), „najważniejszego polskiego ilustratora II połowy XIX w.” 
(Banach), podług rysunków Antoniego Zaleskiego (1824-1885), znakomitego malarza i ilustratora, 
ziemianina z Litwy. Oferowana książka ukazała się w czasie, kiedy A. Zaleski, ukarany za udział 
w powstaniu styczniowym, straciwszy cały majątek, przebywał na zesłaniu w Wiatce (po powrocie 
pracował zarobkowo w BJ w Krakowie przy katalogowaniu rycin). Opr.: szeroki, brązowy płsk., na 
grzbiecie szyldzik z tłocz. i złoc. tytulaturą, na okładzinach pap. marm. Zachowane lico oryginalnej 
okł. broszurowej. Ubytki krawędzi k. ze spisem treści uzupełnione, kilka kart z pęknięciami krawędzi, 
miejscami zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 661. Mickiewicz Adam. Pisma. Wydanie zupełne. T. 1-6 (w 6 wol.) Paryż 1861. W Dru-
karni L. Martinet, k. [1], frontispis (staloryt), k. [1], s. V, 500; k. [3], s. 330; k. [3], 
s. 431, [1]; k. [3], s. 296; k. [3], s. 269, [1]; k. [3], s. 480, 21 cm, jednolite opr. 
z epoki, skóra czerwona, brzegi k. złoc. 2800,-
Paryska edycja zbiorowa utworów literackich i pism Adama Mickiewicza (1798-1855). Oferowa-
nych jest 6 pierwszych tomów z utworami polskimi oraz publicystyką wieszcza (tomy 7-11 zawierały 
wykłady poświęcone literaturze słowiańskiej). Na woluminy składają się – t. 1: Ballady i romanse, 
sonety (bez cyklu „Sonetów krymskich”), powiastki i bajki, wiersze i przekłady poezji; t. 2: „Grażyna”, 
„Konrad Wallenrod”, „Giaur”, „Sonety krymskie”; t. 3 pełny cykl „Dziadów”; t. 4-5: „Pan Tadeusz”; t. 6: 
artykuły literackie i polityczne, „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego”. W tomie pierwszym portret 
Adama Mickiewicza wykonany podług dagerotypu z 1842 r., sygnowany: „Gravé par Danguin 
sous la direction de Henriquel Dupont”. Jean-Baptiste Danguin (1823-1894) francuski rytownik, kawa-
ler Legii Honorowej. Jednolite opr. czerwona skóra, grzbiety czteropolowe z tłocz. złotem tytulaturą 
i numeracją tomu, na licach tłocz. złotem monogram „M. A.” Nieaktualne pieczątki własnościowe. 
Drobne otarcia opr., na kartach niewielkie przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry. Efektowne 
oprawy.
(Patrz ilustracja)

 662. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szla-
checka z 1811 i 1812 r. w dwunastu księgach wierszem. Wydanie jubileuszowe 
z portretem poety i 24 illustracyami rysunku E.M. Andriollego. Lwów 1898. Nakład 
i własność H. Altenberga, s. [4], 321, [3], portret 1, tabl. ilustr. 24 (cynkografi e), 
23 cm, opr. wyd. pł. 360,-
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Z kolekcji Charlotte i Marka hr. Potockiego. Drugi ekslibris „Bibliothèque de la Comtesse de Neu-
vecelle de Maugny”. Wydanie jubileuszowe w setną rocznicę urodzin Mickiewicza. Tekst w ozdobnej 
ramce, z dekoracyjnymi winietkami i inicjałami. Edycja ozdobiona 24 ilustracjami Michała Elwiro 
Andriollego. oprawa wydawnicza wykonana we lwowskim zakładzie introligatorskim Aleksandra Ge-
tritza (sygn. ślepym tłokiem) w szare płótno, na grzbiecie i licu złocone napisy oraz portret poety 
w owalu, brzegi kart barwione. A. Getritz (1841-1917) – zasłużony introligator lwowski, nagrodzony 
wieloma medalami, działacz społeczny (delegat rzemiosła na uroczystość sprowadzenia zwłok A. Mic-
kiewicza na Wawel). Na końcu całostronicowa notatka proweniencyjna ręką Marka hr. Potockiego. 
Niewielkie przetarcia oprawy. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 886, Słownik pracowników książki polskiej, s. 256.

 663. Naruszewicz Adam. Wiersze różne. Edycya Tadeusza Mostowskiego. T. 1-2 
(w 2 wol.) (Wybór Pisarzów Polskich). Warszawa 1804-1805. W Drukarni No 
646 przy Nowolipiu, k. [1], s. 444, portret 1 (miedzioryt punktowy); [2], 459, 
portret 1 (miedzioryt punktowy), 20,5 cm, jednolite opr. nieco późniejsze, płsk. 
z szyldzikami, brzegi k. barw. 900,-
Jedna z najpiękniejszych edycji poezji Adama Naruszewicza (1733-1796) poety, dramatopisarza, histo-
ryka, czołowego przedstawiciela polskiego Oświecenia. Tom 1 zawiera ody, tom 2 sielanki, satyry, bajki, 
epigramaty, fragmenty przekładów, w tym zbiór ód barokowego poety Macieja Kazimierza Sarbiewskie-
go (1595-1640) oraz utworów autorów starożytnych (m.in. Horacego i Tacyta). Wydanie ozdobione 
dwoma miedziorytami punktowymi Jana Ligbera (sygn. J. Ligbor sculpsit) – w t. 1. portret Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, w tomie 2. portret Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Jednolite opr.: brązo-
wy płsk., na grzbiecie szyldziki z tytulaturą i numeracją tomu, tłocz. i złoc. Ekslibrisy, noty i pieczątki 
własnościowe. Drobne zabrudzenia opr. i przebarwienia kart, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 664. Niemcewicz Julian Ursyn. Bayki i Powieści. Edycya druga. T. 1-2 (w 2 wol.) War-
szawa 1820. Nakładem i drukiem N. Glücksberga, s. 234, [3]; s. 246, [3], winietki
i fi naliki (drzeworyty), 19,5 cm, jednolite opr. z epoki, płsk. z szyldzikami. 750,-

661. A. Mickiewicz. Pisma. 1861.
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Obszerny zbiór bajek i drobnych powieści Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841) poety, pisarza, 
historyka, pamiętnikarza, publicysty i tłumacza. Na początku tomu pierwszego przedrukowana „Roz-
prawa o bajce” czytana na publicznym posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 1814 r., zawiera-
jąca informacje o gatunku, jego historii i najwybitniejszych przedstawicielach. W zbiorze częściowo 
przedrukowano także bajki polityczne. W obu tomach winietki i fi naliki, m.in. z wizerunkami zwierząt. 
Opr.: brązowy płsk., na grzbiecie szyldziki z tytulaturą i numeracją tomu oraz tłocz. ozdobniki, na 
okładzinach pap. marm. Drobne otarcia i ślady po owadach na opr., na kartach miejscami charakte-
rystyczne zażółcenia i zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 665. Niemcewicz Julian Ursyn. Pism różnych wierszem i prozą. Tom 1-2 (w 2 wol.). 
Warszawa 1803-1805. W Drukarni przy Nowolipiu, frontispis (miedzioryt 
punktowy), k. [6], 548, [1]; s. 432, 20,5 cm, jednolite opr. nieco późniejsze, płsk. 
z szyldzikami. 900,-
Zbiór utworów Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841), pisarza, historyka, tłumacza, jednej z naj-
ważniejszych postaci polskiej kultury i polityki przełomu XVIII i XIX w. W tomie pierwszym znalazły 
się: przekład powieści S. Johnsona „Historia Rasslasa, królewicza Abisynii”, pamiętnikarsko-historycz-
ny szkic o George’u Washingtonie, tragedia „Władysław pod Warną”, utwory poetyckie. W tomie 
drugim: tłumaczenie dramatu Racine’a „Atalia”, „Powrót Posła”, bajki oraz krótsze utwory prozatorskie 
i tłumaczenia. Opr. jasnobrązowy płsk., na grzbietach szyldziki oraz tłoczone i złoc. ozdobniki. Mono-
gram własnościowy (w t. 1) Juliusza Wiktora Gomulickiego (1909-2006) varsavianisty, eseisty i edy-
tora. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 666. Nowaczyński Adolf. Wielki Fryderyk. Powieść dramatyczna. Pierwszy tysiąc. 
Warszawa-Kraków 1910. Nakład Gebethnera i Wolffa, s. VIII, 352, 20 cm, opr. 
z epoki ppł. 180,-

663. A. Naruszewicz. Wiersze. 1803-1804. 664. J.U. Niemcewicz. Bajki i powieści. 1820.
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Wydanie 1. Jeden z najsłynniejszych dramatów historycznych Adolfa Nowaczyńskiego (1876-1944) 
– dramatopisarza, krytyka literackiego, publicysty, satyryka. Premiera dramatu odbyła się 31 grudnia 
1909 roku na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie. Od samego początku jednym z najwybitniejszych 
aktorów grających rolę Fryderyka był Ludwik Solski (1855-1954). Oferowany egzemplarz należał do 
Romualda Widżgowskiego, posiada dwie dedykacje dla tegoż: Ludwika Solskiego z 3 maja 1943 
roku oraz obszerną dedykację Adolfa Nowaczyńskiego z 2 października 1943 r. Przed tekstem 
dodatkowo wklejono oryginalne zdjęcie autora. Niewielkie naddarcia płótna oprawy, poza tym stan 
dobry. Egzemplarz unikatowy.
(Patrz ilustracja)

 667. Plejada polska, wydana staraniem Bolesława Maurycego Wolffa. Wydanie 
ozdobione drzeworytami. Petersburg 1857. Nakładem i drukiem wydawcy, 
s. [6], 220, tabl. ryc. 11 (drzeworyty), liczne ilustr. w tekście (drzeworyty, w tym
całostronicowe), 25,0 cm, opr. płsk. z epoki ze złoc. na grzbiecie, zachowane oryg. 
okł. opr. brosz. 600,-
Antologia utworów wybitnych pisarzy polskich XIX wieku: Juliusza Słowackiego, Kazimierza Brodziń-
skiego, Seweryna Goszczyńskiego, Władysława Syrokomli, Wincentego Pola, Bohdana Zaleskiego, 
Edwarda Odyńca, Ignacego Hołowińskiego i Edmunda Wasilewskiego. Wśród utworów znajdują się: 
W. Pola Przygody JP Benedykta Winnickiego w podróży jego z Krakowa do Nieświeża (do księcia 
Radziwiłła Panie Kochanku), a także S. Goszczyńskiego Sobótka – legenda góralska o obronie Tatr 
przed napadami Tatarów w Dolinie Kościeliskiej, która otrzymała nazwę od szkieletów (kościelisk) 
wroga gęsto ją wypełniających. „Sobótka jest jednym z pierwszych wybitnych dzieł tatrzańskich, po-
nieważ przynosi opisy autentycznych krajobrazów górskich i prezentuje rzeczywisty lud podhalański” 
(Encyklopedia tatrzańska). Dzieło ozdobione ok. 200 drzeworytami wykonanymi wg rysunków Ju-
liusza Kossaka, Maksymiliana Fredry, Franciszka Kostrzewskiego, Leonarda Straszyńskiego. Książka 
stanowi jedno z najwybitniejszych polskich osiągnięć edytorskich XIX wieku, tekst literacki i drzewo-
rytowe ilustracje łączą się harmonijnie w artystycznie dopracowaną całość. „Jest to może najładniejsza 

665. J.U. Niemcewicz. Pisma. 1803-1805. 666. A. Nowaczyński. Wielki Fryderyk. 1910.
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polska książka ilustrowana stulecia” (A. Banach, s. 333). Rdzawe plamy i plamki na kilkudziesięciu 
kartach (bez szkody dla tabl.), poza tym stan dobry. 
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, poz. 528. 
(Patrz ilustracja)

 668. [Poezja patriotyczna]. Niewolnik. Poema z pieśni wygnańca. Rodakom upomi-
nek na wigiliją 100-letniej rocznicy I-go rozbioru Polski. Kraków 1871. Nakładem 
W. Tomaszewicza, s. 59, [4], 21,5 cm, opr. z epoki ppł. 70,-
Opublikowany anonimowo zbiorek poezji patriotycznych mający przypomnieć i upamiętnić 100. rocz-
nicę I rozbioru Polski (1772). W przedmowie autor zaznaczył, że większość utworów powstała przed 
powstaniem styczniowym. W tomie m.in. utwory: Niewolnik; Śpiew; Do skowronka; Noc; Świt; Rok 
1863. Na kartach charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 669. Pol Wincenty. Pieśń o ziemi naszej. Z illustracyami Juliusza Kossaka. Wydanie siód-
me (ilustrowane trzecie). Kraków 1888. Nakład J.K. Żupańskiego i K.J. Heumanna,
s. [4], 64, tabl. ilustr. 8 (cynkotypie), 22 cm, opr. wyd. 240,-
Ilustrowane wydanie najsłynniejszego utworu Wincentego Pola (1807-1872) – poety, geografa, 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fragmenty wydrukowano w „Orędowniku Naukowym” w 1842 r., 
całość ukazała się w Poznaniu w 1843 r. Dzieło opisuje w formie poetyckiej ziemie polskie zwiedza-
ne przez autora. „Utwór ten rozpowszechniany po wszystkich zaborach, wywarł wielki wpływ na roz-
budzenie umiłowania piękna przyrody i krajobrazu ziemi ojczystej” (PSB, t. XXVII, s. 257). Edycja 
ozdobiona frontispisem i 7 malowniczymi ilustracjami Juliusza Kossaka. Oprawa wydawnicza wyko-
nana w krakowskim zakładzie introligatorskim Marcelego Żenczykowskiego (sygnowana ślepym 
tłokiem). Otarcia okładzin, grzbiet dorobiony, wyklejki nowe. Stan ogólny bardzo dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 827. 
(Patrz ilustracja)

667. Plejada polska. 1857. 669. W. Pol. Pieśń o ziemi naszej. 1888. 
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 670. [Prusinowski Jan. Krupowicz Maurycy, wyd.] Po ziarnie. Zbiorek pamiąt-
kowy. Wilno 1861. Nakł. wydawców, s. 292, [4], 25,5 cm, opr. współcz., skóra 
zamszowa. 1200,-
Księga pamiątkowa poświęcona Walerianowi Tomaszewiczowi (1819-1861) pisarzowi, tłumaczo-
wi, fi lologowi. Rozprawy, teksty prozatorskie, wiersze i tłumaczenia m.in. Teofi la Lenartowicza, De-
otymy, Juliusza Słowackiego („W Szwajcarii”, „Rozmowa umarłych”), Cypriana Kamila Norwida 
(„Odpowiedź”), Karola Szajnochy, Leonarda Chodźki. Estreicher zapewne nie znał egzemplarza z au-
topsji (notuje błędny rok wydania). Opr. jasna skóra zamszowa. Zachowana oryginalna okładzina 
broszurowa. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

– Z dedykacją Władysława Reymonta –

 671. Reymont Władysław. Chłopi. Warszawa – Lublin – Łódź – Poznań – Kraków. 
B.r. Gebethner i Wolff, t. 1-4 (w 4 wol.), k. [2], s. 310; k. [2], s. 340; k. [2], s. 433; 
k. [2], s. 359, 18 cm, jednolite opr. XX w., ppł. 700,-
Egzemplarz z odręczną dedykacją autora dla swojej sąsiadki K. Bukowskiej (prababki Tomasza 
Tomaszewskiego), dat. 1923 r. w Kołaczkowie (pałacu, w którym autor mieszkał w latach 1920-1925). 
Najsłynniejsze dzieło Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925) zwane „chłopską epopeją”, za 
które autor został uhonorowany nagrodą Nobla w 1924 r. Otarcia opr., poza tym stan dobry. Patrz 
także poz. 166 (rękopisy).
(Patrz ilustracja)

 672. Schiller Fryderyk. Dzieła poetyczne i dramatyczne. Illustrowane przez znakomi-
tych artystów. W najlepszych przekł. polskich zebrał i wydał Dr. Fr. J. Albert Zipper. 
T. 1-2 (w 2 wol.) Lwów [1885]. Nakładem Księgarni H. Altenberga (Przedtem 
F. H. Richtera), s. VI, 427, [1], tabl. ryc. 1 (drzeworyt); 393, [1], liczne drzeworyty 
w tekście, 26,5 cm, opr. z epoki, pł. 600,-

671. Wł.St. Reymont. Dedykacja. 1923. 672. F. Schiller. Dzieła. 1885.
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Pierwsze zupełne wydanie zbiorowe dzieł poetyckich niemieckiego wieszcza Friedricha Schillera (1759-
1805). Piękna edycja ilustrowana drzeworytami (w tym licznymi całostronicowymi). T. 1: Poezye; 
Semele; Zbójcy; Sprzysiężenie Fieska w Genui; Intryga i miłość; Don Karlos, infant hiszpański. T. 2: 
Wallenstein; Marya Stuart; Dziewica Orleańska; Oblubienica z Messyny; Wilhelm Tell. Wstęp dr Al-
berta Zippera. Opr. sygnowana: „Hübel & Denck, Leipzig. Kgl. Beyr. Hofbuchbinderei” – brązowe pł. 
z bogatymi tłocz. i złoc. Pieczątki własnościowe oraz nota dedykacyjna z 1910 r. Stan dobry. Ładna 
oprawa.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 673. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. T. 1-3 (w dwóch wol.). 
Warszawa 1896. Gebethner i Wolff, Kraków – G. Gebethner i Spółka, s. 309, 253, 
345, 18,0 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. na grzbiecie. 1800,-
Wydanie pierwsze książkowe. Najbardziej poczytna polska powieść, która „stała się sukcesem nie-
prześcignionym 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 chrystia-
nizmu 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). Oprawa z epoki, płótno z tłoczonymi ślepo ozdobnymi ramkami na okła-
dzinach, na grzbietach złocona tytulatura oraz napis: „Księgarnia Polska we Lwowie”. Nieaktualna 
pieczątka własnościowa. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 674. Skamander. Miesięcznik poetycki. Rok 1936. Zeszyt LXXI-LXXIII. Czerwiec – 
sierpień 1936. Warszawa, s. 259-320, 25,5 cm, opr. wyd. brosz. 80,-
Numer czasopisma literackiego, wydawanego w Warszawie w latach 1920-1928 oraz 1935-1939, 
początkowo związanego z ugrupowaniem poetyckim Skamander, z czasem publikujący teksty poetyc-
kie i prozę różnych autorów. Numer zawiera m.in. wiersze Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza, 

673. H. Sienkiewicz. Quo vadis. 1896 (wyd. 1). 675. Skamander. 1937.
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Józefa Łobodowskiego, fragment opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, przegląd teatralny pióra Ire-
ny Krzywickiej („Podobnego upadku życie teatralnego, jaki obserwujemy obecnie, nie pamiętam od 
dawna.” ) Okładka projektu znanego grafi ka Edwarda Manteuffl a. Po s. 288 cztery plansze z repro-
dukcjami prac Józefa Rajnfelda (1908-1940), rysownika i malarza, od 1928 r. pracującego poza 
Polską (głównie w Paryżu i San Giminiano). Rajnfelda łączyły szczególnie bliskie więzi z Lechoniem 
i Iwaszkiewiczem, który po latach wydał ich korespondencję. Prace Rajnfelda, który był według wg 
Iwaszkiewicza mistrzem rysunku, są w Polsce prawie nieznane. Poluzowanie bloku, poza tym stan 
dobry.

 675. Skamander. Miesięcznik poetycki. Rok 1937. Zeszyt LXXXVII-LXXXIX. Październik
– grudzień. Warszawa, s. 195-256, 25,5 cm, opr. wyd. brosz. 150,-
Zawiera m.in. fragment poematu „Bal w operze” Juliana Tuwima, głośnego dzieła powstałego 
w 1936 r., publikowanego przed wojną jedynie we fragmentach (pierwsze pełne wydanie 1946 r.). 
Poza tym w numerze m.in. pierwodruk opowiadania Witolda Gombrowicza „Na kuchennych schodach” 
(napisanego w 1929 r., opublikowanego w zbiorze „Bakakaj” w 1957 r.); wiersze: Jarosława Iwasz-
kiewicza, Stanisława Jerzego Leca, Jana Brzechwy, teksty Adolfa Rudnickiego, Franciszka Siedlec-
kiego, przegląd teatralny Ireny Krzywickiej. Okładka projektu Janiny Jankowskiej. Drobne zabrudzenia 
i uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

– Pierwodruk J. Słowackiego –

 676. Słowacki Juliusz. Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle. Paryż 1839. 
W Drukarni Bourgogne et Martinet, s. 106, 16,5 cm, opr. współcz. płsk. 2200,-
Wydanie 1. Poemat został wydany anonimowo w pierwszych dniach marca 1839 r. W utworze po-
święconym cierpieniu i śmierci, bohater opłakuje niewolę ojczyzny. Na wstępie znajduje się wiersz 
dedykacyjny „Ofi arowanie” poświęcony Warszawie po klęsce powstania listopadowego: „Bo ja nie 
wierzę, żebyś ty się zlękła carskiego czoła i carskich rycerzy”. Oprawa Dominiki Borysławskiej (na-
lepka na wyklejce) w ciemnozielony, szeroki półskórek, grzbiet pięciopolowy, szyldziki z tytulaturą. 
Ubytki pap. pierwszych 2 kart uzupełnione (ze stratą w tekście kilku liter i jednego słowa), niewielkie 
ubytki marginesów 2 kart podklejone, zbrązowienia papieru i ślady po zalaniu marginesów. Rzadkie. 
Lit.: H. Gacowa, Juliusz Słowacki. Bibliografi a, poz. 78.
(Patrz ilustracja)

676. J. Słowacki. Poema. 1839. 677. J. Słowacki. Dzieła. 1903.
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 677. Słowacki Juliusz. Dzieła. (Wydanie illustrowane). Pod redakcją Ferdynanda Ho-
esicka i Leopolda Méyeta. T. 1-6 (w sześciu wol.), z serii Poeci polscy. Warszawa 
1903. Wydawnictwo „Wędrowca”, s. XXIV, 230, [2]; [4], 232, [1]; 270, [1]; 236, [3]; 
249, [2]; [4], XIII; tabl. ilustracji łącznie 75, ilustracje w tekście, inicjały, 23 cm, opr. 
wyd. pł. 600,-
Komplet dzieł Juliusza Słowackiego w wytwornej edycji. Druk wykonano w „Warszawskiej Drukarni 
Estetycznej”, papier z fabryki C.A. Moesa w Pilicy. Winiety i inicjały autorstwa H. Piątkowskiego, St. 
Sawiczewskeigo, A. Piotrowskiego, St. K. Batowskiego. Ponadto reprodukcje obrazów m.in. J. Rysz-
kiewicza, W. Pawliszaka i M. E. Andriollego. Oprawa z introligatorni artystycznej A. S. Rudowskie-
go: okładziny ozdobione półplastycznymi portretami autora i postaciami z jego utworów według szty-
chu A. Oleszczyńskiego. Niewielkie zaplamienie opr. t. IV, kilka brązowych plamek, poza tym stan 
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 678. Słowacki Juliusz. Pamiętniki. Listy do matki i rodziny. Lwów br. Nakładem Księ-
garni H. Altenberga, Warszawa – Wende i Ska (T.Hiż i A.Turkuł), New York – The 
Polish Book Importing Co., s. [4], 201, [3], 23 cm, opr. wyd. pł. 120,-
Efektowna oprawa wydawnicza sygn. ślepym tłokiem „Introligatornia W. Dippel”. Lico tłoczone czar-
ną ramą z wkomponowanymi ozdobnikami secesyjnymi bordowymi i złotymi, wewnątrz tytulatura i znak 
Księgarni Altenberga. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

 679. Stern Anatol. Anielski cham. Warszawa 1928. Nakładem Księgarni F. Hoesicka. 
S. 30, [2], 19,0 cm, opr. późniejsza ppł., zachowane oryg. okładki brosz. proj. 
H. Stażewskiego 400,-
Wydanie II. Tom poezji Anatola Sterna (1899-1968), jednego z najgłośniejszych poetów okresu mię-
dzywojennego, współtwórcy polskiego futuryzmu. Utrzymany w stylu awangardy, stojący w opozycji 
wobec władzy i cywilizacji, po raz pierwszy opublikowany w 1924 r. Tytułowy wiersz „Anielski cham” 
stał się wówczas powodem konfl iktu ze Skamandrytami oraz wywołał skandal towarzyski. Okładka 
projektu Henryka Stażewskiego (1894-1988), malarza, pioniera awangardy w Polsce lat 20. 
i 30. XX w., reprezentanta konstruktywizmu. Egzemplarz przycięty (ok. 1 cm), oprawiony wtórnie, po 
konserwacji (brzegi okładki wzmocnione), wewnątrz stan dobry.
Lit.: P. Rypson, Nie gęsi. Polskie projektowanie grafi czne 1919-1949, Kraków 2011, s. 139, il. 

 680. Świat. Dwutygodnik illustrowany. Rocznik siódmy. 1894. Kraków 1894. Nakładem 
Redakcyi „Świata”, k. [3], s. 584, liczne ilustracje w tekście, 33 cm, opr. z epoki, 
pł., brzegi k. marm. 360,-
Siódmy rocznik słynnego galicyjskiego pisma literacko-artystycznego, ukazującego się w latach 1888-
1895, z którym współpracowali m.in. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Lucjan Rydel, 
Zenon Przesmycki „Miriam”. Na łamach dwutygodnika ukazywały się po raz pierwszy na ziemiach 
polskich kolorowe reprodukcje dzieł sztuki. Drukowano utwory poetyckie, prozę w odcinkach, teksty 
krytycznoliterackie, artykuły poświęcone sztuce i nauce. Opr. zakładu introligatorskiego J. Gadow-
skiego, sygnowana ślepym tłokiem na tylnej okładzinie „Introligatornia J. Gadowskiego w Krakowie” 
– brązowe pł., na grzbiecie i licu tłocz. i złoc. wizerunek wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie oraz 
widok Wawelu. Zachowane oryg. okł. brosz. pierwszego numeru. Nieaktualne pieczątki własnościowe. 
Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 681. Świat dramatyczny. Dziennik poświęcony teatrowi, jego kronice, literaturze, 
historyi, żywotom, powieściom, humorystyce, nauce i zabawie. Przez Wojciecha 
Szymanowskiego. Rok 1838. T. 2 (Nr 1-18). Warszawa 1838. Nakładem Wydawcy, 
s. VIII, 280, tabl. nut 1 (litografi a), 22 cm, opr. z epoki, płsk. 240,-
Drugi tom pierwszego rocznika czasopisma wydawanego i redagowanego przez Wojciecha Szyma-
nowskiego. Czasopismo ukazywało się w Warszawie w latach 1838-1840, poświęcone było sprawom 
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teatru i jego związkom z literaturą. Opr. brązowy płsk, na licach pap. marm. Ekslibris Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie. Brak portretów. Otarcia opr., poza tym stan dobry.

 682. Tetmajer Kazimierz Przerwa. Poezye. T. 1-7 (w 7 wol.) Warszawa b.r. Nakład 
Gebethnera i Wolffa, s. [4], 170, [3]; [4], 213; 221, [4]; 203, [1]; 241, [1]; [2], 221, 
[1]; [2], 187, 16 cm, jednolite opr., kart. z szyldzikami. 450,-
Wybór utworów poetyckich Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865-1940) nowelisty, powieściopisarza, 
wybitnego przedstawiciela Młodej Polski. Liczne poezje o tematyce górskiej i tatrzańskiej m.in. z tomu 
„Na skalnym Podhalu”. Opr. kartonowe imitujące skórę, na okł. pap. marm., na grzbietach szyldziki. 
Stan bardzo dobry. Ładny komplet.

 683. Ulrich Leon. Powstańcy polscy w 1833 roku. Obraz dramatyczny. Z dołączeniem 
wiersza poświęconego pamiątce Artura Zawiszy przez Konstantego Gaszyńskiego. 
Agen b.w. b.r. (1834), Trzcionkami Juliana Quillot, s. 39, 20,5 cm, opr. ppł., okł. 
wyd. brosz. 150,-
Ekslibris Józefa Zawadzkiego oraz ekslibris i podpis Stanisława Miziewicza. Poemat od-
noszący się do czasów powstania listopadowego napisany przez jego uczestnika, Leona Ulri-
cha (1811-1885), poetę i tłumacza, który za swoje powstańcze czyny otrzymał złoty krzyż Or-
deru Virtuti Militari. Na końcu wiersz Konstantego Gaszyńskiego „Pamiątce Artura Zawiszy” 
opatrzony mottem: Młodości, jakież wielkie twe ofi ary! „Zwyciężonemu za pomnik grobowy zostanie 
suche drzewo szubienicy…” (ostatni wers z wiersza Mickiewicza p.t. „Do Matki Polki”). Stan dobry. 
Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 684. Wieniawski Julian. Z boru i dworu. Szkice i obrazki. Opisał Jordan [pseud.]. Serya 
I. Wydanie drugie (Pisma Jordana. Tom IV). Kraków 1894. Nakład G. Gebethnera 
i Spółki, s. [4], 247, [1], 18,5 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i tłocz. 60,-

680. Świat. Dwutygodnik. 1894. 683. L. Ulrich. Powstańcy w 1833 r. 
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Zbiór humoresek i opowiadań humorystycznych Juliana Wieniawskiego (1834-1912) – prozaika, ko-
mediopisarza, uczestnika powstania styczniowego. Zawiera utwory: Pojedynek amerykański; Buchal-
teria podwójna; Bakalarka; Zemsta pana Fabiana; Układ o służebności. Otarcia, naddarcia i zapla-
mienia oprawy.

 685. Wojnarowska Karolina. Bluszcze. Poezye [...] Wydanie J. N. Bobrowicza. Lipsk 
1846. Nakładem Księgarni Zagranicznej, s. XI, k. [1], s. 258, 16 cm, opr. z epoki, 
płsk., brzegi k. prósz. 180,-
Tomik poezji wydany pod pseudonimem Młoda Polka autorstwa Karoliny Wojnarowskiej (1814-1858) 
poetki i pisarki książek dla dzieci. Opr.: ciemnobrązowy płsk z tłocz. i złoc. na grzbiecie. Na k. tyt. 
nieaktualny wpis własnościowy. Miejscami charakterystyczne zażółcenia stron, poza tym stan bardzo 
dobry.

 686. Wójcicki Kazimierz Władysław. Kurpie. Powieść historyczna. Wydanie nowe 
uzupeł nione w dwóch tomach ( w 1 wol.). Lwów 1856. Drukiem i nakładem M.F. 
Poremby, s. [2], 78, 115, fi naliki (drzeworyty), 18 cm, opr. z epoki brosz. 180,- 
Na wyklejce ekslibris znanego antykwariatu: ”Mól książkowy, Lwów, Batorego 6”. Drukowane motto 
na początku: „Stara powiastka jest jak wino z Tokaja, i serce zagrzewa i umysł upaja”. Powieść hi-
storyczna, której akcja rozgrywa się w okresie walki o tron Rzeczypospolitej na początku XVIII wieku. 
Niektóre marginesy nie przycięte przez introligatora. Niewielkie naderwania oprawy, ślady zalania 
marginesów kart. Stan ogólny dobry. 
(Patrz ilustracja)

– Wiersze Józefa B. Zaleskiego –

 687. Zaleski Józef Bohdan. Duch od stepu. Lipsk 1847. Brockhaus & Avenarius, k. [4], 
s. 86, [1], 13 cm, opr. z epoki, pł. 240,-
Poemat Józefa Bohdana Zaleskiego (1802-1886) jednego z pierwszych poetów romantycznych, zali-
czanego do tzw. „szkoły ukraińskiej”, uczestnika powstania listopadowego, emigranta, jednego z naj-
bliższych przyjaciół Adama Mickiewicza. Opr. sygnowana nalepką „Buchbinderei von F. A. Brockhaus. 
Leipzig”: brązowe pł. z tłocz. i złoc. Stan bardzo dobry.

 688. Zaleski Józef Bohdan. Duch od stepu. Przygrywka do nowej poezji. Wy-
danie piąte. [Paryż] 1867. Księgarnia Luxemburgska, s. 46, 12,5 cm, oryg. 
okł. brosz. 70,-
Utwór dedykowany Adamowi Mickiewiczowi. Wydanie Księgarni Luksemburskiej (Księgarni Pol-
skiej w Paryżu), założonej przez Jeana-Baptiste’a Vasseura, a prowadzonej w latach 1867-1889 
przez Władysława Mickiewicza, syna Wieszcza. Zachowana oryginalna okł. broszurowa. Stan 
bardzo dobry.

 689. Zaleski Józef Bohdan. Duch od stepu. Lwów 1877. Nakładem Księgarni Gubry-
nowicza i Schmidta, k. [2], s. 63, 13,5 cm, oryg. opr. wyd., pł. 150,-
Oryginalna opr. wydawnicza: brązowe pł, z tłocz. i złoc. Na przedniej wyklejce dedykacja – ksią-
żeczka jako nagroda dla uczennicy „za wzorowe zachowania i bardzo dobre postępy w nauce”, pie-
czątka Miejskiej Szkoły Żeńskiej we Lwowie. Stan bardzo dobry.

 690. Zaleski Józef Bohdan. Poezye. Lwów 1838. Ciśnięto w Pradze czeskiej u Jana 
Spurnego, frontispis (litografi a), s. 140, [2], 15,5 cm, opr. z epoki, płsk. 280,-
Tomik poezji i tłumaczeń autorstwa Józefa Bohdana Zaleskiego. Portret autora w litografi i sygnowanej 
„J. Zychowicz lit.” Opr. ciemnobrązowy płsk., na okładzinach pł. Niekatualne pieczątki i podpisy wła-
snościowe. Blok nieco poluzowany, przebarwienia kart, poza tym stan bardzo dobry. 
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 691. Zaleski Józef Bohdan. Poezija. Paryż 1841. B.w., k. [1], s. 139, [1], 15,5 cm, opr. 
z epoki, skóra, brzegi k. złoc. 300,-
Tomik poezji Józefa Bohdana Zaleskiego. Oferowaną edycję autor zadedykował swemu przyjacielowi, 
Adamowi Mickiewiczowi. Opr. sygnowana tłokiem na wyklejce: „G. P. Blaise” – zielona skóra, z tłocz. 
i złoc. Zaplamienia kart, poza tym stan bardzo dobry.

 692. Zaleski Józef Bohdan. Poezye. T. 1-4 (1 wol.) Petersburg 1851. Nakładem
B. M. Wolffa, k. [2], s. 314; s. 122, [1]; k. [2], s. 137; k. [1], s. 183, 12,5 cm, opr. 
z epoki, płsk. 360,-
Zbiorowa edycja pism Józefa Bohdana Zaleskiego. Zawiera utwory własne i tłumaczenia. Opr.: brą-
zowy płsk., grzbiet pięciopolowy z tłocz. i złoc., u dołu superekslibris literowy „S.K.”, na k. tyt. słabo 
czytelny podpis własnościowy. Przebarwienia kart, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 693. Zaleski Bohdan. Wieszcze oratorium. Poznań 1866. Nakładem Księgarni Jana 
Konstantego Żupańskiego, frontispis (staloryt), s. 322, [3], 19 cm, opr. późniejsza 
pł. ze złoc. napisem na grzbiecie, brzegi kart prószone. 250,-
Zawiera 28 dumek, Wniebogłosy (14 wierszy) oraz 5 wierszy różnych, m.in.: wiersz „O Geniuszach” 
dedykowany A. Mickiewiczowi, „Głos ku Deotymie”, „Pod krajobrazem sybirskim”, „Do Spółtułaczów”. 
Wiele utworów Zaleskiego, ze względu na „śpiewność wiersza”, uzyskało oprawę muzyczną wybitnych 
kompozytorów, m.in. F. Chopina. Brak okładki broszurowej, zaplamienia oprawy, wewnątrz stan dobry.

 694. Zegadłowicz Emil. Gody pasterskie w Beskidzie. Wielkiej Nowiny część wtóra. 
Wadowice 1925. Druk. Franciszka Foltina, s. 99, [3], 24,5 cm, opr. współcz. płsk., 
zach. lico opr. wyd. brosz. 360,-

686. K.W. Wójcicki. Kurpie. 1856. 692. J.B. Zaleski. Poezje. 1851.
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Grońska 376. Na zachowanej okładce wydania broszurowego – oryginalny dwubarwny linoryt Ludwi-
ka Misky’ego. Sześć ballad poetyckich Zegadłowicza z „czartakowskiego” okresu twórczości, w którym 
dominuje tematyka miłosna i ewangeliczna zarazem, wpleciona w krajobrazy Beskidów i zabarwiona 
elementami folkloru tych gór. Ładna oprawa współczesna stylistyką nawiązująca do treści książki, 
w półskórek z tłoczeniami, okładki wyłożone szarym lnem z fantazyjnie nadrukowaną tytulaturą. Stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 695. Zegadłowicz Emil. Krąg. Fragment poematu. Paryż-Kraków 1926. Polskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Książki. Towarzystwo Miłośników Książki, s. 42, [3], tabl. ryc. 1 
(drzeworyt), 20,5 cm, opr. twarda, artystyczna. 600,-
Z księgozbioru Franciszka Biesiadeckiego (superekslibris na licu oprawy). Ekslibris na wyklejce 
Tadeusza Witkiewicza. Druk wydany z okazji II Zjazdu Bibliofi lów Polskich w Warszawie. Zawiera 
drzeworyt Tadeusza Cieślewskiego syna. Odbito 475 egz. numerowanych na papierze czerpanym. 
Egzemplarz nr 108 – podpisany przez sekretarza i prezesa krakowskiego Towarzystwa Kazimierza 
Witkiewicza. Trzecie wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu podjęte wspól-
nie z Towarzystwem Miłośników Książki w Krakowie. Wykonane pod kierownictwem artystycznym 
Stanisława Piotra Koczorowskiego. Niesygnowana oprawa artystyczna Aleksandra Semkowicza 
z aplikacją skórzaną ze złoceniami i tytulaturą naklejoną na lico oprawy, oprawa twarda z tektury 
oklejonej papierem marmurkowym. Stan dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 696. Zegadłowicz Emil. U dnia, którego nie znam, stoję bram. Poema symfoniczne 
wysnute z misterii snów nadrannych, noc pierzchliwą doganiających, dzień zdmu-
chujący gwiazdy witających z pod szczelin wpółprzymkniętych powiek… Warszawa
1921. Nakładem Zdroju Poznań. Warszawa: Księgarnia „Ogniwo”. Lwów: Księ-
garnia „Oświata”, Poznań: Fiszer i Majewski, s. 27, [5], 21,5 cm, opr. pł. 180,-

694. E. Zegadłowicz. Gody pasterskie. 1925. 695. E. Zegadłowicz. Krąg. 1926.
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Wydanie 1, w nakładzie 300 egzemplarzy. Egz. nr 127 z odręcznym podpisem autora. Zbiór wier-
szy 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. Stan dobry. Rzadkie.

 697. Żeromski Stefan. Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku 
XIX. Sześć barwnych akwarel malował Michał Boruciński, szesnaście całostronico-
wych rysunków jednobarwnych, illustracje w tekście, ozdobniki i okładkę wykonał 
Edmund Bartłomiejczyk. Wydał Jakub Mortkowicz. T. 1-2 (2 wol.) Warszawa – 
Kraków 1928. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, k. [2], s. 370, [1], portr. 
2, tabl. ilustr. 7, tabl. barwnych 3, facs. 9; k. [2], s. 435, [1], portr. 1, tabl. ilustr. 9, 
tabl. barwnych 3, 30,0 cm, jednolita opr. z epoki, pł. 600,-
Monumentalne wydanie napoleońskiej epopei Stefana Żeromskiego (1864-1925), odbite w drukarni 
W. L. Anczyca i Spółki na bezdrzewnym papierze kluczewskim w nakładzie 1375 numerowanych 
egzemplarzy (egz. nr 420). Edycja ozdobiona 3 portretami autora, 6 barwnymi ilustracjami Michała 
Borucińskiego (1885-1976), winietkami, ozdobnikami oraz 16 ilustracjami Edmunda Bartłomiej-
czyka (1885-1950). Na końcu obu tomów faksymilia rękopisów powieści. Opr. czerwone pł., bogate 
złoc. na grzbietach i okładzinach. Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 698. Żeromski Stefan. Powieść o Udałym Walgierzu. Zdobił Zygmunt Kamiński. War-
szawa-Kraków 1926. Wydawnictwo J. Mortkowicza. Towarzystwo Wydawnicze 
w Warszawie, s. [4], 67, [3], ilustr. całostr. 7, winietki, fi naliki, 30 cm, opr. wyd. 
brosz. z ilustracją na licu. 240,-
Legenda „ukazująca czasy tworzenia się państwa polskiego i moralne przeobrażenie bohatera na ich 
tle”. Edycja ozdobiona całostronicowymi ilustracjami, winietkami i fi nalikami Zygmunta Kamińskiego 
(1888-1969) – grafi ka, malarza, profesora Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i ASP 
w Warszawie. Stan bardzo dobry.

697. S. Żeromski. Popioły. 1928. 699. S. Żeromski. Sułkowski. 1910.
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 699. Żeromski Stefan. Sułkowski. Tragedya przez… Wydanie drugie. Kraków. B.r. 
Spółka Nakładowa „Książka”, s. [2], 255, tabl. ryc. 1 (litogr. kolor.), 20 cm, 
opr. płsk. 300,-
Wydanie drugie tragedii S. Żeromskiego (wyd. 1-sze 1910). Tytułowy bohater, kapitan Sułkowski 
(adiutant Bonapartego) jest ucieleśnieniem idei posłannictwa ofi arnych, samotnych jednostek, które 
poprzez swój heroiczny wysiłek mogą poprowadzić naród do walki o wolność. Sztuka była wystawio-
na w 1917r. w Kijowie, a w 1923r. w Teatrze Polskim w Warszawie. Efektowna oprawa półskórek 
wytłaczany na ślepo wzorami geometrycznymi z wkomponowanymi symetrycznie złotymi rombami. 
Na odwrocie k. tyt. oryginalna litografi a kolorowa autorstwa Kazimierza Młodzianowskiego przyjaciela 
Żeromskiego. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 700. Żeromski Stefan. Wiatr od morza. Powieść. Wydanie trzecie. Warszawa-Kraków 
1926. Wydawnictwo J. Mortkowicza, s. [4], 318, 19,5 cm, opr. indywidualna, okła-
dziny wykonane z rzeźbionego i lakierowanego drewna połączonego paskiem 
skóry, brzegi kart złoc. 600,-
Powieść historyczna Stefana Żeromskiego wydana po raz pierwszy w 1922 r. Powieść stanowi zapis 
dziejów Polski od czasów pierwszych Słowian do okresu współczesnego autorowi. Efektowna opra-
wa indywidualna: okładka wykonana z dwóch desek, na licu wyrzeźbiony okręt, fale, chmury i tytu-
latura, na tylnej okładzinie wyrzeźbione nazwisko autora na tle skalistego brzegu i latających mew. 
Wzory podbarwiane i lakierowane, deski połączone paskiem skóry na grzbiecie, brzegi kart złocone. 
Blok lekko poluzowany, poza tym stan dobry. Egzemplarz unikatowy.
(Patrz ilustracja)

700. S. Żeromski. Wiatr od morza. 1926
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– Książki w oprawach Jana Teodora Hewaka ze Lwowa – 

 701. Daudet Alphonse. Nabob. Powieść z życia paryskiego. Lwów 1888. Nakład. 
Księgarni K. Łukaszewicza we Lwowie, k. [1], s. 501, [2], 20 cm, opr. z epoki, płsk. 
z szyldzikiem, brzegi k. marm. 180,-
Powieść rozgrywająca się na salonach Paryża autorstwa Alphonse’a Daudeta (1840-1897) francuskie-
go pisarza, dziennikarza, publicysty. Oprawa wykonana we lwowskim zakładzie introligatorskim 
Jana Teodora Hewaka (1877-1961), introligatora, ucznia Żenczykowskiego. Prowadził on własną 
pracownię od 1910 r. (wraz z żoną P. Jakubowską), wykonywał oprawy nakładowe i luksusowe, bi-
bliofi lskie, rekonstruował oprawy zabytkowe, m.in. dla biblioteki Baworowskich; był też zasłużonym 
działaczem stowarzyszenia introligatorów, m.in. przewodniczącym 1-go Ogólnopolskiego Zjazdu Intro-
ligatorów w 1931 r. w Warszawie. Jego lwowska pracownia uległa całkowitemu zniszczeniu we wrze-
śniu 1939 r. podczas bombardowania miasta przez Niemców. Opr. brązowy płsk., na grzbiecie szyldzik 
z tytulaturą, na okładzinach pł., pap. wyklejek zdobiony. Nieaktualne pieczątki własnościowe. 
Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 702. Gaboriau Émile. Pan Lecoq. Powieść kryminalna w 2 tomach. T. 1-2 (2 wol.) 
Gródek Jagielloński 1910. Nakł. i druk. J. Czaińskiego, s. 893; 643, 19,5 cm, 
jednolite opr. z epoki, płsk. 280,-
Powieść kryminalna Emila Gaboriau (1832-1873) francuskiego pisarza, uznawanego za twórcę ga-
tunku powieści kryminalnej. Opr. sygnowana nalepką – „Pracownia Art. Introligatorska J. T. He-
waka, Lwów, Plac Akademicki 4.” Opr. brązowy płsk., na grzbiecie szyldziki z tytulaturą i numeracją 
tomu, na okł. pł., pap. wyklejek zdobiony. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

Oprawy J.T. Hewaka. 702 (2 wol.), 703, 704, 705, 701. 
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 703. Ohnet Georges. Damy z Croix-Mort przekład Stanisława Miłkowskiego. Gródek 
1886. Nakł. i druk. J. Czaińskiego, s. 246, adl.:

  Verne Jules. Promień zielony i Dziesięć godzin polowania. Przekład Stanisława 
Miłkowskiego. Gródek 1887. Nakł. i druk. J. Czaińskiego, s. 269, 20,5 cm, opr. 
z epoki, płsk. 180,-
Zbiór przekładów francuskiej prozy. Poz. 1. Romantyczna powieść Georges’a Ohneta (1848-1918) 
francuskiego powieściopisarza, przeciwnika nurtu powieści realistycznej. Poz. 2. Powieść i dwa krót-
sze utwory Juliusza Verne’a (1828-1905) jednego z najbardziej znanych francuskich pisarzy, twórcy 
powieści przygodowych, protoplasty literatury fantastyki naukowej. „Zielony płomień” należy do cyklu 
Niezwykłe podróże. Oprawa Jana Teodora Hewaka (nie sygnowana): brązowy płsk., na grzbiecie szyl-
dzik z tytulaturą, na okł. pł., pap. wyklejek zdobiony. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 704. Sales Victor. Najnowsze tajemnice Paryża, czyli Sceny z ostatnich dni trwogi. 
Romans historyczny. Podług drugiego wydania przełożył Benedykt Pobóg. T. 1-2 
(w 1 wol.) Lwów 1881. Nakł. Księgarni K. Łukaszewicza, s. 691; 338, 20 cm, opr. 
z epoki, płsk. 280,-
Powieść historyczna francuskiego autora Victora Salesa osadzona w czasach Komuny Paryskiej, 
w której znaczący udział odegrali Polacy. Oprawa Jana Teodora Hewaka (nie sygnowana): brązowy 
płsk., na grzbiecie szyldzik z tytulaturą, na okł. pł., pap. wyklejek zdobiony. Nieaktualne pieczątki 
własnościowe. Kilka kart naderwanych, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 705. Waruszyński Anastazy Jan. Tajemnice Lwowa. Oryginalny romans historyczny, 
ilustrowany, z końca pierwszej a początku drugiej połowy XIX wieku. T. 1-2 (1 wol.), 
k. [1], s. 255, [1]; 220, [3], ilustr. 12, 20 cm, opr. z epoki, płsk. 240,-
Powieść historyczna rozgrywająca się w scenerii Lwowa i Galicji połowy XIX w. autorstwa Jana Anasta-
zego Waruszyńskiego. Oprawa Jana Teodora Hewaka (nie sygnowana): brązowy płsk., na grzbiecie
szyldzik z tytulaturą, na okł. pł., pap. wyklejek zdobiony. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Poza 
tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

SŁOWNIKI. WIEDZA O LITERATURZE

 706. Bar Adam. Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski 
dotyczących w T. 1-3 (w 1 wol.). Kraków 1936-1938. Tłoczono w Drukarni 
W. L. Anczyca i Spółki. Skład główny Gebethner i Wolff, s. XXXVII, [1], 230, [1]; 
[4], 240; [4], 150, 24,5 cm, opr. współcz. płsk. 360,-
Wydanie 1. Wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy. Pierwszy w literaturze polskiej w pełni naukowy 
słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich i z Polską związanych. Opr.: ciemnobrązowy 
płsk. z szyldzikiem, na okł. pap. marm. Zachowane oryginalne okładki broszurowe poszczególnych 
tomów. Stan bardzo dobry.

 707. Bobrowski Florian. Lexicon Latino-Polonicum. Słownik łacińsko-polski na wzór 
najcelniejszych europejskich słowników, [...] z dodaniem wyrazów w naukach 
medycznych używanych. Edycya druga zupełnie przerobiona i znacznie powięk-
szona. T. 1-2 (1 wol.) Wilno 1841-1844. Nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, s. VIII, 
1012; [4], 1002, 25 cm, opr. z epoki, skóra. 600,-
Wyd. 1 ukazało się w 1822 r. Obszerny słownik łacińsko-polski Floriana Bobrowskiego (1779-
1846) wzbogacony przez Feliksa Rymkiewicza (1799-1851) o wyrazy łacińskie używane w me-
dycynie. Przed tekstem lista pisarzy łacińskich cytowanych w słowniku, wykaz skrótów oraz lista 
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prenumeratorów. Tomy oprawione w jeden monumentalny wolumin. Opr. ciemnobrązowa skóra, 
na grzbiecie i licu tłocz. i złoc., na wyklejkach pap. marm. Drobne otarcia opr., zabrudzenia, poza 
tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 708. Brückner Aleksander. Mikołaj Rej. Studjum krytyczne. Kraków 1905. Skład 
główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, s. VI, 418, 24,5 cm, opr. współcz. 
płsk. 240,-
Obszerna biografi a Mikołaja Reja wzbogacona analizą głównych dzieł literackich: Postylli, Wizerunku, 
Zwierzyńca, Zwierciadła. Na końcu: Znaczenie i zasługi Rejowe, z których dwie główne to uwolnienie 
literatury narodowej polskiej od służby duchownej, religijnej; a także wyemancypowanie literatury 
polskiej od łacińskiej (zerwanie z jej naśladownictwem i stworzenie własnej literatury ziemiańskiej). 
Oprawa współczesna z bogatymi złoceniami na grzbiecie, sygnowana ślepym tłokiem Intr. Majkowski. 
Nieaktualna pieczęć własnościowa. Miejscami podkreślenia ołówkiem w tekście. Stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz.

 709. Chmielowski Piotr. Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Zarys 
literacki. Wydanie czwarte, poprawione i powiększone. Z illustracyami. Kraków 
1895. L. Zwoliński i Spółka, s. [6], III, [1], 275, [1], IV, portretów 9 (cynkografi e, 
winno być 10), 26,5 cm, opr. z epoki, płsk. 240,-
Wyd. 1 ukazało się w 1873 r. Jedna z najgłośniejszych prac Piotra Chmielowskiego. Wnikliwe studium po-
staci kobiecych opisywanych przez trzech wieszczów. Zawiera m.in. rozdziały: Strona uczuciowa Mickie-
wicza; Juliusz Słowacki i miłość; Jak Krasiński pojmował miłość; Ideały. Edycja ozdobiona 9 portretami wg 
rysunków M. E. Andriollego, J. Boguskiej, W. Kipmana, T. Maleszewskiego, J. Pankiewicza, H. Piątkowskie-
go. Opr. czerwony płsk., na okł. i wyklejkach pap. marm. Brak 1 portretu. Otarcia opr., poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, poz. 860.
(Patrz ilustracja)

 710. Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław. Słownik języka pol-
skiego ułożony pod redakcją… T. 1-8 (8 wol.). Warszawa 1900-1927. Nakładem 

707. Słownik łacińsko-polski. 1841-1844. 709. Kobiety wieszczów. 1895.
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prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego. W Drukarni E. Lubowskiego i Ski. 
W Drukarni „Gazety Handlowej”. W Drukarni Współczesnej, s. XII, [2], 955, 
k. [1]; XII, [1], 1089, [1]; XIV, [2], 935; XV, [1], 1036; XV, [1], 827; XVI, 794; XVII, 
[1], 1161; [4], 744, V-XVIII, [1], 26,5 cm, opr. z epoki nie jednolita: t. 1-4: płsk.; 
t. 5-8: płsk. 1800,-
Wydanie 1. Jeden z najważniejszych słowników polskich nazywany „Słownikiem Warszawskim”, wy-
dany pod redakcją Jana Karłowicza (1836-1903), Adama Antoniego Kryńskiego (1844-1932) i Włady-
sława Niedźwieckiego (1849-1930). Wartość słownika polega na uwzględnieniu wielu wyrazów, których 
nie ma w słowniku Lindego. W latach 1927-1939 zebrano materiał uzupełniający, liczący ponad 60000 
haseł (zniszczony później w czasie Powstania Warszawskiego). Dwa rodzaje zdobienia opraw, zamó-
wione przez jednego właściciela, wynikające z przerwy w wydawaniu serii (tomy I-IV 1900-1908; tomy 
V-VIII 1912-1927). Opr.: t.1-4 płsk. płaski, z bogatymi tłocz. i złoc.; t. 5-8 płsk. ze zwięzami wypukły-
mi. Na wszystkich grzbietach superekslibris literowy S.K. Niewielkie otarcia i zaplamienia opraw, poza 
tym stan dobry. Efektowny komplet. Rzadkie.
Lit.: P. Grzegorczyk, Index lexicorum Poloniae, poz. 117.
(Patrz ilustracja)

 711. Tarnowski Stanisław. Zygmunt Krasiński. Studia do historyi literatury polskiej. 
Nakładem autora. Kraków 1892. Główny Skład w Księgarni Spółki Wydawniczej 
Polskiej, s. VIII, 695, [1], portrety 4, 23 cm, opr. wyd. 360,-
Pierwsza naukowa biografi a Zygmunta Krasińskiego pióra Stanisława Tarnowskiego (1837-1917) – 
historyka i krytyka literatury, prezesa Akademii Umiejętności, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jak pisze autor w przedmowie, „książka jest pierwszą, która, obok rozbioru dzieł, stara się złożyć 
i całkowity rys życia poety”. Elegancka oprawa wydawnicza wykonana we lwowskim zakładzie intro-
ligatorskim Marcelego Żenczykowskiego (nalepka na wyklejce) w oliwkowy półskórek, skórzane na-
rożniki, zwięzy wypukłe, grzbiet sześciopolowy, w drugim polu złocona tytulatura. M. Żenczykowski 
(1848-1921) – wybitny introligator prowadzący pracownię w Krakowie, a od 1893 r. we Lwowie, wy-
chowawca wielu introligatorów polskich (Ł. Kruczkowskiego, B. Lenarta, J. Recmanika, K. Wójcika). 
Nieaktualne pieczęcie własnościowe. Stan dobry.

710. Słownik języka polskiego. 1900-1927.
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LITERATURA RELIGIJNA

 712. [Biblia Wujka]. Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu według łaciń-
skiego przekładu na polski język przełożone przez… Warszawa 1821. Nakładem 
Towarzystwa Bibliynego Warszawskiego. W Drukarni N. Glücksberga, Księgarza 
i Typografa Królewskiego Uniwersytetu, s.[16], 1319, 109, 16, 22 cm, opr. z epoki 
płsk. ze złoc. i tłocz., brzegi k. barwione. 800,-
E. XIXw., V, 174. Tylko Stary Testament. Wydanie najsłynniejszego staropolskiego przekładu Biblii 
dokonanego przez ks. Jakuba Wujka (1541-1597) – jezuitę, wybitnego teologa i polemistę. Podstawę 
przekładu stanowiła łacińska Wulgata, uzupełniona o znane w XVI w. teksty greckie i hebrajskie. 
Autor korzystał także z pracy poprzedników, również protestanckich. Tekst wyposażony jest w obfi te 
uwagi i komentarze objaśniające. Marginesy 2 k. podklejone, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz. 
(Patrz ilustracja)

 713. Bielski Szymon. Historya Starego Testamentu zamykająca dzieje i obyczaje 
Izraelitów, z xiąg Pisma Świętego wyjęta. Warszawa 1817 r. W Drukarni Xięży 
Pijarów, s. [6], 315, [5], 18,5 cm, opr. płsk. 300,-
E. I, 108. Historia ludu izraelskiego i jego obyczajów poprzedzona opisaniem Ziemi Świętej, opraco-
wana na podstawie Starego Testamentu. Szymon Bielski (1745-1826), nauczyciel, wydawca, historyk, 
pijar. Miejscami przybrudzenia papieru. Stan ogólny dobry.
(Patrz ilustracja)

 714. Hoffmanowa Klementyna. Powieści z Pisma Świętego wybrane z ksiąg histo-
rycznych starego zakonu. Z stosownymi do nich naukami moralnymi przez autorkę 

712. Biblia Wujka. 1821. 713. Dzieje Izraelitów. 1817.
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714. K. Hoffmanowa. Powieści. 1851. 715. Oprawa koralikowa. 1848.

Pamiątki po dobrej matce. Warszawa 1851. Nakładem Maurycego Orgelbranda, 
s.[4], 387, [5], 19 cm, opr. z epoki, płsk. z tyt. na grzbiecie. 120,- 
Zbiór powieści dla młodzieży opartych na Starym Testamencie, począwszy od stworzenia świata aż 
do oswobodzenia ziemi żydowskiej. Każda powieść opatrzona odpowiednimi naukami moralnymi. 
Książka autorstwa Klementyny Hoffmanowej (1798-1845), pisarki, tłumaczki, jednej z pierwszych pol-
skich autorek literatury dziecięcej. Na k. przedtyt. dedykacja z 1853 r. Zbrązowienia pap., miejscami 
przybrudzenia. Stan ogólny dobry.
(Patrz ilustracja)

 715. [Książeczka do nabożeństwa]. Bóg Najwyższe Dobro. Warszawa 1848. B.w., 
k. tyt., s. 278, k. [3], tabl. ryc. 2 (litografi e), opr. z epoki, skóra. 280,-
Książeczka do nabożeństwa przeznaczona do ręcznego wpisania modlitw. Na części kart nadruko-
wano tytuły modlitw, pozostawiając miejsce do wpisania treści. W oferowanym egzemplarzu, zapisa-
nym starannym pismem, dołożono wiele pustych kart. Paginacja wypisana odręcznie. Wśród modlitw 
znalazły się także te o wymowie patriotycznej – m.in. „Boże coś Polskę”. Zbiór zdobią dwie li-
tografi e – „Matka Boska Częstochowska” i „Święta Rodzina”. Opr. czarna skóra, na grzbiecie i okła-
dzinach tłocz. i złoc., centralne pole lica zajmuje zdobienie wykonane z kolorowych koralików. Ubytki 
niektórych koralików, część kart wzmacniana i podklejana, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

LITERATURA DZIECIĘCA

 716. Bełza Władysław. Dla dzieci. Wybór pism. Lwów [1897]. Księgarnia H. Alten-
berga, s. XV, [1], 169, portret 1, 18,5 cm, opr. wyd. ppł. z ilustr. na licu i złoc. na 
grzbiecie. 120,- 
E. XIXw., I, 94. Zbiór wierszy uczących dzieci szacunku do przeszłości i umiłowania ojczyzny. Na 
wstępie słowo o autorze pióra Fr. Konarskiego: „Nie ma chłopczyny ni dziewczęcia polskiego, któreby 
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nie umiało na pamięć prześlicznych wierszy jego, jak Matka lub Ojczyzna”. Niewielkie przybrudzenia 
lica opr., kilka składek luzem. Stan dobry.
Lit.: E. Boczar, Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży, poz. 162. 
(Patrz ilustracja)

 717. Bianca Maria (wł. Cammarano Bianca Maria). Legendy o kwiatach. Przełożyła 
z włoskiego Zuzanna Rabska. Warszawa 1926. Wydawnictwo M. Arcta, s. 153, 
[3], tabl. ilustr. kolor. 25, 21 cm, opr. pł. z naklejoną ilustr. 120,-
25 legend, w których kwiat występuje jako główny motyw, wiążący się z nagrodą za spełnienie szla-
chetnego czynu lub kary za przewinienia. Opowiadania ozdobione pięknymi kolorowymi ilustracjami 
(sygn. Maria de Matteis). Nieaktualna pieczątka własnościowa. Stan bardzo dobry. 
Lit.: B. Krassowska, A. Grefkowicz. Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży , poz. 390.

 718. 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. 180,-
Tytuł oryginału: „Through the Looking-Glass”. Powieść stanowi kontynuację najbardziej znanego utwo-
ru autora: „Alicji w krainie czarów”. Po raz pierwszy ukazała się w Londynie w 1871 r. Edycja ozdo-
biona ilustracjami angielskiego malarza Johna Tenniela. Niewielkie otarcia i zaplamienia oprawy, od-
cięty fragment przedniej wyklejki, poza tym stan dobry.
Lit.: Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży. 1918-1939, poz. 902.
(Patrz ilustracja)

716. W. Bełza. Dla dzieci. 1897. 718. L. Carroll. W zwierciadlanym domu. 1936.
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719. M. Czerszyk. Obrazki z przyrody. 1913. 721. A. Dygasiński. Cudowne bajki. 1896. 

 719. Czerszyk Marya. Obrazki z przyrody dla dorastającej młodzieży z ilustracyami. 
Lwów 1913. Księgarnia Zienkowicza i Chęcińskiego, s. [4], 147, ilustr. w tekście, 
22 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc. 90,-
Zbiór opowiadań dla młodzieży ze świata przyrody. Zawiera: Zwiastuny wiosny; Biała brzoza; Z biologii 
polnej róży; Mróz; Pszczoła; Kot domowy. Otarcia płótna oprawy, obca dedykacja, wewnątrz stan dobry.
Lit.: Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży, 1901-1917, poz. 954.
(Patrz ilustracja)

 720. Dyakowski Bohdan. Przygody młodej kawki oraz inne opowiadania przyrodnicze. 
Z licznemi rysunkami Molly Bukowskiej. Warszawa 1928. Wydawnictwo M. Arcta, 
s. 158, [2], 19,5 cm, liczne ilustracje w tekście, oryg. opr. wyd., ppł. 80,-
Zbiór opowiadań o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży. Autorem jest Bohdan Dyakowski 
(1864-1940), przyrodnik-literat, propagator idei ochrony przyrody i popularyzator wiedzy o kraju ojczy-
stym, twórca 50 książek o tematyce przyrodniczej. Ilustracje i okładka według prac Molly Bukowski. 
Stan bardzo dobry.

 721. Dygasiński Adolf. Cudowne bajki. Z 21 illustracjami J. Pankiewicza. Warszawa 
1896. Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, s. [4], 152, [1], tabl. ilustr. 
21, 26,3 cm, opr. ppł. ze złoc. tyt. na grzbiecie i licu. 300,- 
Wydanie 1. Zbiór 9 bajek Adolfa Dygasińskiego (1839–1902), jednego z czołowych przedstawicieli 
naturalizmu w literaturze polskiej, zasłużonego pedagoga (do jego wychowanków należał m.in. Jacek 
Malczewski), współredaktora tygodnika „Wędrowiec”. Bajki Dygasińskiego, ze względu na staranny ję-
zyk, walory edukacyjne i wyobraźnię autora, jeszcze przed II wojną światową weszły do kanonu klasyki 
polskiej literatury dziecięcej. Zbiór zawiera 21 ilustracji autorstwa Józefa Pankiewicza. Stan dobry. 
Lit.: E.Boczar, Bibliografi a Literatury dla dzieci i młodzieży, wiek XIX, poz.747
(Patrz ilustracja)
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 722. Dzieduszycka Anastazja. Co dzieci czytały w chwilach wolnych. Warszawa 1910. 
Wydawnictwo M. Arcta, s. 99, [1], 18,5 cm, opr. wyd., ppł. 80,-
Dydaktyczne dziełko poświęcone literaturze z przeznaczaniem dla dzieci i młodzieży napisane przez 
Anastazję Dzieduszycką (1842-1890) nauczycielkę, autorkę prac poświęconych wychowaniu dzieci. 
Nota dedykacyjna – książka jako nagroda dla uczennicy za wyniki w nauce i wzorowe sprawowanie 
(dat. Przybyszew, 25 czerwca 1924). Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 723. Estkowski Ewaryst. Zbiorek rzeczy swojskich ku nauce i rozrywce dla młodzieży. 
Poznań 1859. Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, s. XX, s. 200, 
23 cm, opr. brosz. 120,-
Zbiór opowieści historycznych i anegdotycznych o wymowie dydaktycznej, przeznaczonych dla dzie-
ci i młodzieży. Ewaryst Estkowski (1820-1856), pedagog, pisarz i działacz oświatowy. Stan dobry.

 724. Grimm Albert Ludwig. Powieści z tysiąca i jednej nocy dla młodzieży. Z 4 ry-
cinami. Warszawa 1872. Nakładem E. Wende i Spółki, s. [4], 291, tabl. ilustr. 4 
(kolor.), 20,5 cm, opr. współcz. pł., barwna ilustr. na licu. 150,-
Dziesięć powieści dla młodzieży opracowanych przez A. L. Grimma (1786-1872), wśród nich: Historia 
o Ali Babie i czterdziestu rozbójnikach, Siedem podróży Sindbada Żeglarza, Historia o rybaku i ge-
niuszu. Książka ozdobiona czterema kolorowymi ilustracjami. Przetarcia papieru okł. brosz., przybru-
dzenia kilku kart, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: E. Boczar, Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży , poz. 1032.
(Patrz ilustracja)

 725. Konopnicka Maria. O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Wydanie trzecie z 9-ma 
rycinami kolorowemi J[ózefa] Ryszkiewicza i winietami L[udomira] Illinicza[-Zajdla]. 

722. A. Dzieduszycka. Co dzieci czytały. 1910. 724. A.L. Grimm. Powieści dla młodzieży. 1872.
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Warszawa 1909. Wydawnictwo M. Arcta, s. 259, [2], tabl. ilustr. 8 (chromoli-
tografi e), ilustr. w tekście, 22,5 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. napisem na grzbiecie 
i barwną ilustr. na licu. 300,-
Tytuł okładki: „Historya o krasnoludkach...”. Najsłynniejsza baśń literacka Marii Konopnickiej (1842-
1910), wydana po raz pierwszy w 1896 r. Książka ozdobiona 8 barwnymi tablicami Józefa Ryszkie-
wicza (taka sama ilość tablic występuje w egzemplarzu BN), barwną ilustracją na licu okładki oraz 
licznymi czarno-białymi ilustracjami Ludomira Illinicza-Zajdla. Niewielkie otarcia i zaplamienia płótna 
oprawy, na kartach miejscami niewielkie zabrudzenia, obca dedykacja. 
Lit.: Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917, poz. 2123. 
(Patrz ilustracja)

 726. Morawska Zuzanna. Jan Niewżyd. Powieść z dawnych czasów. Z 6-ma rysun-
kami Józefa Rapackiego (Biblioteczka dla Młodzieży). Warszawa 1901. Nakład 
Gebethnera i Wolffa, s. [4], 292, tabl. ilustr. 5 (w miejsce 6), 17,5 cm, opr. wyd. pł. 
czerwone z tłocz. i złoc. 120,-
Powieść historyczna dla młodzieży Zuzanny Morawskiej (1840-1922) – pisarki, działaczki oświatowej, 
autorki książek dla dzieci i młodzieży, aresztowanej w 1905 r. za działalność niepodległościową. Po-
wieść ozdobiona ilustracjami Józefa Rapackiego (1871-1929) – malarza, rysownika i grafi ka, autora 
sentymentalnych pejzaży Mazowsza. Oprawa naprawiana, brak jednej ilustracji, karta ze stronami 
39/40 naddarta, nieaktualne pieczątki i zapiski własnościowe.
Lit.: Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917, poz. 2832.

 727. Mortkowicz-Olczakowa Hanna (Mortkowiczówna). 30 kolegów z całej Polski. 
Wiersze i obrazki. Warszawa-Kraków 1933. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie,
k. [2], s. 61, k. [1], 20 cm, oryg. okł. brosz. 60,-
Wierszowana opowieść o chłopcach pochodzących z różnych części Polski, ukazująca najbardziej 
zapadające w pamięć wydarzenia i postaci historyczne, związane z danym rejonem lub miastem. 
Ilustracje przedstawiają charakterystyczne dziecięce stroje na tle krajobrazu czy zabytku. Hanna 

725. O krasnoludkach i sierotce Marysi. 1909. 728. Historia Polski dla dzieci. 1918.
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Mortkowicz-Olczakowa (1905-1968), poetka, powieściopisarka, tłumaczka, córka zasłużonego dla kul-
tury polskiej wydawcy J. Mortkowicza. Blok luźny, poza tym stan dobry.

 728. Mossoczowa Michalina. Z dawnych czasów. Powiastki z historii polskiej dla dzieci 
od lat ośmiu. Cz. 1-3 (w 3 wol.) Warszawa 1918. Wydawnictwo M. Arcta, s. 190, 
[1]; 174, [2]; 249, [1], ilustr. w tekście, 20 cm, oryg. opr. wydawnicze, ppł. 150,-
Odręczna dedykacja autorki na wyklejce tomu pierwszego. Cykl edukacyjnych opowiadań dla dzie-
ci poświęconych historii Polski od dziejów bajecznych do końca I wojny światowej. Opr. wydawnicze 
z kolorowymi ilustr. na licach. Poluzowane bloki, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 729. Pudłowski Tadeusz. Święty Mikołaj. B.m. B.r. (ok. 1915) B.w., k. [6], oryg. okł. 
brosz. 100,-
Opowiadanie o Świętym Mikołaju autorstwa Tadeusza Pudłowskiego, autora literatury dziecięcej. Ilu-
stracje czarno-białe i kolorowe. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 730. Reutt-Witkowska Zofi a. Bajki choinkowe. „Biblioteka Książek Błękitnych” nr 73. 
Warszawa [1930]. Dom Książki Polskiej, s. 110, 17 cm, opr. wyd., ppł. 60,-
Zbiór opowiadań o tematyce świątecznej autorstwa Zofi i Reutt-Witkowskiej (1893-1938) pisarki, tłu-
maczki, poetki i historyka literatury. Zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

 731. Scherer Georg. Alte und neue Kinderlieder, Fabeln, Sprüche und Räthsel. Mit 
Bildern nach Originalzeichnungen. Leipzig (Lipsk) 1849. Verlag von Gustaw Mayer, 
s. X, [2], 152, tabl. ryc. 15 (staloryty, akwatinty), ilustr. w tekście, winietki, fi naliki 
(drzeworyty), 23,5 cm, opr. Skóra z epoki. 450,-
Wydanie 1. Bogato ilustrowany zbiór piosenek, bajek, przypowieści i zagadek dla dzieci wydany przez 
Georga Scherera (1825-1909) niemieckiego pisarza i wydawcę. Oprawa w stylu katedralnym 

729. T. Pudłowski. Święty Mikołaj. 1915. 731. G. Scherer. Bajki i przypowieści. 1849.
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wykonana przez berlińskiego introligatora C.W. Vogla (sygnowana nalepką): skóra brązowa, na 
grzbiecie złocona tytulatura i ozdobne kasetony, w zwierciadłach obu okładzin tłoczony złotem ozdob-
nik z elementami architektury gotyckiej, okładki zamknięte tłoczonymi na ślepo i złoconymi bordiurami. 
Nieliczne rdzawe plamki, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 732. Siemieński Lucjan. Wieczory pod lipą czyli historya narodu polskiego opowia-
dana przez Grzegorza z pod Racławic [pseud.] (Wydanie dziesiąte poprawne 
i powiększone). Kraków 1873. Nakład i własność księgarni J.M. Himmelblaua, 
s. [4], 317, [1], V-XIX, tabl. ilustr. 20, ilustr. w tekście, 19 cm, opr. wyd. ppł. 120,-
Dzieje ojczyste podzielone na 50 przystępnie napisanych pogadanek dla dzieci i włościan, autorstwa 
Lucjana Siemieńskiego (1807-1877) – poety, pisarza, tłumacza, uczestnika powstania listopadowego. 
Książka ozdobiona 20 tablicami ukazującymi najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Oprawa 
wydawnicza półpłótno z ilustracjami na obu okładzinach. Nieznaczne otarcia oprawy, wewnątrz stan 
dobry.
Lit.: E. Boczar, Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży. Wiek XIX, poz. 3239. 

 733. Stowe Beecher Harriet. Chata wuja Toma. Powieść opracowana dla młodzieży. 
Z czterema rycinami. Wydanie drugie (Biblioteczka dla Młodzieży). Warszawa 
1899. Nakład Gebethnera i Wolffa, s. [4], 287, tabl. ilustr. 4, 17,5 cm, opr. wyd. pł. 
czerwone ze złoc. i tłocz., brzegi kart marm. 120,-
Wydanie drugie w tej edycji. Najgłośniejsza powieść amerykańskiej pisarki Harriet Elisabeth Beecher 
Stowe (1811-1896). Powieść ukazała się po raz pierwszy w 1851 roku (przekład polski w 1853 r.), 
poruszała temat z życia murzyńskich niewolników na południu Stanów Zjednoczonych. Efektowna 
oprawa wydawnicza: płótno czerwone ze złoconą tytulaturą na grzbiecie i licu oraz czarnymi tłocze-
niami, brzegi kart marmurkowane. Uzupełnione fragmenty wyklejek, stan dobry.
Lit.: Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży. Wiek XIX, poz. 3370
(Patrz ilustracja)

733. Chata wuja Toma. 1899. 734. M. Weryho. Powiastki. 1901.
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 734. Weryho Maria. I ja już czytam. 50 powiastek dla małych dzieci. Wydanie drugie 
z rysunkami. Warszawa 1901. Nakładem Gebethnera i Wolffa, s. 152, [4], tablic. 
ilustr. 2 (kolor.), liczne ilustr. i ozdobniki w tekście, 23,5 cm, opr. ppł. wyd. ze złoc. 
na grzbiecie. 120,- 
Wydanie 2. Opowiadania dla dzieci Marii Weryho (1858-1944), pisarki, działaczki oświatowej, autorki 
m.in. wielokrotnie wznawianej pracy „Co słonko widziało” (1905), największego autorytetu w dziedzi-
nie wychowania przedszkolnego. Umiejętne wprowadzenie w świat wartości i kształtowania właściwych 
postaw (dobroci, szlachetności, posłuszeństwa) w opowiadaniach o zwierzętach, m.in. o ślimaku, 
przepiórce, sroce, dzikich gęsiach, kunie, psie, kocie, jeżu, zającu. Nalepka na k. tyt.: „Księgarnia 
Polska we Lwowie…”. Zabrudzenia okładek, miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry.
(Patrz ilustracja)
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 735. Dyakowski Bohdan. W góry, w góry, miły bracie! Opowiadanie na tle wakacyi 
uczniowskich w Tatrach z sześcioma kartonami i licznymi rycinami w tekście. 
Warszawa [1912]. M. Arct, s. 234, [3], tabl. ilustr. 6, fot. i ilustr. 87, 21,5 cm, opr. 
współcz. płsk. 120,-
Przygody uczniów na wakacjach w Tatrach podane w zbeletryzowanej formie, autorstwa Bohdana 
Dyakowskiego (1864-1940), biologa, zasłużonego dla propagowania ochrony przyrody polskiej,  se-
kretarza Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Opowiadania zawierają opisy wędrówek po górskich 
szlakach, ilustrowane reprodukcjami fotografi i tatrzańskich krajobrazów. Nieaktualna pieczęć własno-
ściowa. Drobne zapiski ołówkiem na k. przedtyt., poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 736. Gustawicz Bronisław. Wycieczka w Czorsztyńskie. Warszawa 1881. Nakład 
Filipa Sulimierskiego, s. 271, adl.:

  Rajchman Bronisław. Wycieczka na Łomnicę, odbyta pod wodzą prof. dra T. Cha-
łubińskiego. Warszawa 1879. Nakład Filipa Sulimierskiego, s. 120, 17,5 cm, opr. 
z epoki, płsk., brzegi k. prószone. 600,-
Poz. 1. Przewodnik po Czorsztynie i okolicach w formie opisu wycieczki odbytej przez Bronisława 
Gustawicza (1852-1916) polskiego taternika, krajoznawcę, przyrodnika, członka C. K. Towarzystwa 
Geografi cznego i Komisji Fizjografi cznej i Antropologicznej Akademii Umiejętności. Autor omówił topo-
grafi ę i zarys historii regionu i miejsc, które odwiedzał, wzbogacając narrację anegdotami, legendami 
i ciekawostkami etnografi cznymi. Szczegółowo scharakteryzował trasy pienińskich wycieczek odbywa-
nych z Czorsztyna m.in. na Trzy Korony. Poz. 2. Opis wycieczki na Łomnicę, drugiego co do wysokości 
szczytu Tatr, autorstwa Bronisława Rajchmana (1848-1936) publicysty, przyrodnika, taternika i prze-
mysłowca. Wyprawie odbytej latem 1878 r. przewodził Tytus Chałubiński (1820-1899) lekarz, miłośnik 
i badacz Tatr i ich przyrody, współtwórca Towarzystwa Tatrzańskiego. Opr.: płsk. brązowy, na okładzi-
nach płótno. Niewielkie otarcia opr., nieliczne drobne zabrudzenia kart, stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 737. [Karłowicz Mieczysław]. Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie 
i zdjęcia fotografi czne wydane staraniem zarządu Sekcyi Turystycznej Towarzy-
stwa Tatrzańskiego. Kraków 1910. Nakładem Sekcyi Turystycznej Towarzystwa 
Tatrzańskiego, s. XI, [1], 82, [2], portret w heliograwiurze, tabl. ilustr. 26, 27 cm, 
opr. z epoki płsk. 300,-
Wybór pism taternickich Mieczysława Karłowicza (1876-1909), jednego z największych polskich kom-
pozytorów, wybitnego taternika i narciarza, współinicjatora założenia TOPR. M. Karłowicz zginął w la-
winie śnieżnej na wschodnich zboczach Małego Kościelca 8 II 1909 r. Wybór wydał anonimowo 



305GÓRY

Stefan Komornicki jako hołd zmarłemu druhowi. Książka miała też  sprawić, że „wielu otworzy oczy 
na to, czym mogą być góry dla człowieka i uszlachetnić dusze tych, którzy zrozumieją, że góry są 
czymś więcej niż boiskami sportowymi” (ze wstępu). Na ilustracjach portret autora oraz widoki Tatr. 
Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 738. Malczewski Rafał. Tatry i Podhale. Poznań b.r. (ok. 1930). Wyd. Polskie R.Weg-
nera, s. 206, [10], liczne ilustr. w tekście, 2 mapki, 21 cm, opr. brosz. wyd. z kolor. 
obwol. 120,-
Z serii „Cuda Polski”. Bogato ilustrowany opis historii, przyrody, topografi i i eksploracji Tatr i Podhala 
autorstwa Rafała Malczewskiego (1892-1965), malarza, rysownika, pisarza, felietonisty i taternika, 
wielkiego popularyzatora Tatr. Seria „Cuda Polski” opracowana przez wybitnych autorów, w starannej 
szacie grafi cznej, z wielką ilością znakomitych ilustracji uchodzi za najbardziej lubianą serię książek 
krajoznawczych dwudziestolecia międzywojennego. Oryginalna oprawa brosz. wyd. z obwolutą wie-
lobarwną według obrazu Rafała Malczewskiego. Stan bardzo dobry.  

 739. Miedniak Władysław. Pejzaż podhalański w fotografji. Zdjęcia z natury wykonał 
i poprzedził wstępem [...] Katowice 1929. Nakładem Wydziału Oświecenia Publicz-
nego Województwa Śląskiego, s. 12, 36 oryginalnych fotografi i, 33,5 cm, opr. 
skóra. 1500,-
Album 36 fotografi i Podhala przygotowany przez Władysława Miedniaka (1879-1963) autora albumów 
krajoznawczych i przewodników, zajmującego się głównie Górnym Śląskiem i Podhalem. Wśród zdjęć 
widoki m.in. Czarnego Dunajca, Giewontu, Morskiego Oka i okolic, Doliny Strążyskiej, Doliny Białego, 
Doliny Gąsiennicowej. Opr. granatowa skóra, na przednim licu tłocz. i złoc., na wyklejkach pap. 
ozdobny. Naderwanie jednej bibuły ochronnej, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

735. B. Dyakowski. W góry! 1912. 736. Wycieczki górskie. 1881.
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 740. Obrochta Jacek. Opowiadanie starego górala. Cały dochód uzyskany z rozprze-
daży tej książeczki przeznaczony jest dla głodnych dzieci. Odbitka z tygodnika 
„Rola”. Kraków 1912. Nakładem autora, s. 37, ilustr. w tekście, 30,5 cm, opr. ppł. 
z naklejoną okł. brosz. 100,-
Legenda o dzielnym góralu Perłowiczu, jego przygodach i stoczonej walce z diabelskim wężem, 
która dała początek nazwom Zakopane i Kościelisko. Brak s. 5/6, przybrudzenia marginesów kart, 
naderwanie pierwszej karty.
(Patrz ilustracja)

 741. Orłowicz Mieczysław. Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, 
Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Z mapą Galicyi i 250 ilustracyami. Wydał Karol 
Kwieciński. Lwów 1914. Druk. „Grafi a” we Lwowie, s. 478, [36 – głównie lwowskie 
inseraty reklamowe], ilustr. i mapki w tekście, mapa rozkł. 25,0x31,5 cm, 17 cm, 
opr. wyd. czerwone pł. z tłocz. i złoc. 240,-
Najpełniejszy przewodnik po Galicji wydany przed I wojną światową. Obszerna część dzieła poświęcona 
Kresom Wschodnim od Lwowa po Stryj – Chyrów (m.in. szczegółowy opis Jaru Dniestru, Bukowiny 
i Huculszczyzny). Opisano także polskie góry: Bieszczady, Beskidy, Pieniny  i Tatry, z podaniem szlaków 
turystycznych. Rozkładane mapki przedstawiają m.in. plany Lwowa, Krakowa oraz Tatry. Niewielkie 
przybrudzenia oprawy, poza tym stan dobry. (drugi egzemplarz patrz: poz. 774 w rozdziale „Kresy”)

 742. Ossendowski Ferdynand Antoni. Karpaty i Podkarpacie. Poznań [1938]. Wy-
dawnictwo Polskie R. Wegnera, s. 258, [1], mapka, ilustracje w tekście, 21 cm, 
opr. wyd. brosz. z kolor. obwol. 180,-
Wydanie 1. Praca z serii „Cuda Polski. Piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów” autorstwa 
Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego (1876-1945), pisarza i podróżnika, działacza politycznego 
i społecznego, członka Akademii Francuskiej. W tekście m.in. rozdziały: Łemkowszczyzna; Beskid; 

737. M. Karłowicz. Pisma taternickie. 1910. 739. W. Miedniak. Podhale w fotografi i. 1929.
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Bieszczady; Bojki; Piekło galicyjskie. Układ ilustracyjny i grafi czny Jana Kilarskiego. Oprawa brosz. 
wyd. z obwolutą wielobarwną wg obrazu Kazimierza Sichulskiego. Stan bardzo dobry.

 743. Petrovič Karel. Slovenské hory a jejich údolní stanice mimo Vysoké Tatry. 
Průvodce po pohraničních Karpatech a Bezkydech Malé a Velké Tatře, Chočí, 
Liptovských Holich, Nižních Tatrách a Slovenském Rudohoří i po jejich nejbližším 
okolí (S 2 mapami). Moravská Ostrava [1921]. Nakladatel A. Perout, s. 95, [1], 
mapy 2 (rozkł.), 16 cm, opr. ppł. 120,-
Jeden z pierwszych przewodników po górach Słowacji. Zawiera ciekawą mapę szkicowo-graniową 
głównych pasm górskich Słowacji. Na uwagę zasługuje określenie „Liptovskie Hole”, czyli wg dzisiej-
szego nazewnictwa „Tatry Zachodnie”. Stan dobry. Rzadkie.

 744. Spisz, Orawa i Okręg Czadecki. Opracowała Komisya Kartografi czna, złożona 
z Stanisława Eljasza-Radzikowksiego, Walerego Goetla, Władysława Semkowicza 
i Romana Zawilińskiego. Z mapą. Kraków 1919, nakładem Komitetu Narodowego 
Obrony Spisza, Orawy, Czadeckiego i Podhala, s. 23, [1], mapa (36,5 x 49,5 cm), 
20,5 cm, opr. wyd. karton 80,-
Wydawnictwo z okresu konfl iktu powstałego po zakończeniu I wojny światowej i rozpadzie Austro – 
Węgier, pomiędzy Czechosłowacją a Polską. Wobec narastającego sporu w lutym 1919 r. w Krakowie 
z inicjatywy Kazimierza Przerwy-Tetmajera powstał Komitet Narodowy Obrony Spisza, Orawy, Cza-
deckiego i Podhala, mający prowadzić propolską działalność propagandową. Publikacja Komitetu 
zawiera omówienie stosunków narodowościowych na Spiszu (w ujęciu historycznym), zakończone 
wezwaniem: „Obudźmy śpiących rycerzy, co tam pod Tatrami zaklęci czekają hasła, by powstać 
i spełnić swe posłannictwo, przekazane im testamentem pierwszych Bolesławów.”. Na zakończenie 
barwna „Mapa Spisza, Orawy i Okręgu Czadeckiego”, odbita w litografi i W. Krzepowskiego w Krako-
wie, opracowana przez znawcę historii regionu Władysława Semkowicza, z zaznaczeniem stosunków 
ludnościowych. Nieaktualne pieczątki własnościowe, oprawa podklejona drobne zabrudzenia, poza 
tym stan dobry.  

740. J. Obrochta. Opowiadanie góralskie. 1910. 745. Z. B. Stęczyński. Widoki Tatr. 1860.



308 GÓRY

 745. Stęczyński Bogusz Zygmunt. Tatry w dwudziestu czterech obrazach skreślone 
piórem i rylcem. Dzieło ozdobione 80 rysunkami, przez autora z natury zdjętymi 
i rylcem na kamieniu wykonanemi. Kraków 1860. Nakładem Księgarni i Wydaw-
nictwa Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych, k. [7], s. 160, [8], tabl. ryc. 80 
(litografi e), 23,5 cm, opr. z epoki, płsk. 2400,-
Jedna z piękniejszych dawnych książek polskich poświęconych Tatrom, ozdobiona litografi ami z wido-
kami Tatr i Pienin. Rysował z natury Zygmunt Bogusz Stęczyński (1814-1890), pisarz, poeta, rysownik, 
krajoznawca, twórca wielu unikalnych widoków o dużej wartości dokumentalnej. Jeden z najlepszych 
znawców Tatr i Podtatrza. „Szczególną autora zasługą jest niezmordowane i żarliwe poświęcenie się 
w zbieraniu krajowych widoków oraz badanie historyczne dziejów ziemi naszej. Autor, pozbawiony 
niezbędnych do podróżowania środków, przeszedł o chłodzie i o głodzie wszerz i wzdłuż część Polski 
Galicyą zwanej, nie tylko piórem ją opisał ale i wiernie zdjął z jej okolic rysunki. Praca jest zbiorem 
nie tylko wiadomości historycznych, ale i podań, legend tatrowych, opisów obyczajów ludu góralskiego 
i obrazów tamtejszej natury. Nikt bowiem w kraju nie zna dokładniej pasma karpackich gór od nasze-
go autora!” (ze wstępu). Opr. ciemnobrązowy płsk, na licach pap. marm., zachowana okładka brosz. 
z tytułem dzieła. Brak karty tyt., miejscami przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 746. Witkiewicz Stanisław. Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr. Ozdobione 135 
drzeworytami w tekście. Warszawa 1891. Nakład Gebethnera i Wolffa, k. [2], 
s. 254, tabl. ilustr. 1 (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 28,5 cm, opr. z epoki, 
płsk. 800,-
Wydanie 1. Jedna z najpiękniejszych książek tatrzańskich, nazywana Ewangelią Tatr – autorstwa 
Stanisława Witkiewicza (1851-1915), malarza, architekta, pisarza, jednego z pierwszych propagatorów 
Tatr, Podhala, i góralszczyzny oraz twórcy stylu zakopiańskiego. Bogato ilustrowana wg rysunków 
autora opowieść poetycka, stanowiąca hymn na cześć Tatr, jest „głównym dziełem tatrzańskim Wit-
kiewicza i zarazem jednym z czołowych utworów w całym piśmiennictwie tatrzańskim. Dzieło to daje 

746. St. Witkiewicz. Na przełęczy. 1891. 748. Młody podróżnik w Tatrach. 1908.
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opis literacki Zakopanego, Tatr i legendarnych postaci (Chałubiński, Sabała, Stolarczyk) oraz kultury 
góralskiej w powiązaniu z rolą tego rejonu w społecznym i kulturalnym życiu polskim” (WET). Opr.: 
ciemnozielony płsk, na okładzinach zielone pł., tłocz. i złoc. Stan bardzo dobry. 
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 844.
(Patrz ilustracja)

 747. Witkiewicz Stanisław. Na przełęczy. Słownikiem i mapką opatrzył Juljusz Saloni. 
Warszawa [1936]. Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, s. 308, mapka rozkł. 
16 cm, opr. współcz. płsk., zach. lico opr. brosz. 120,- 
Główne dzieło tatrzańskie S. Witkiewicza i zarazem jeden z czołowych utworów w całym piśmiennic-
twie tatrzańskim. Dzieło daje opis życia górali, Zakopanego, Tatr i ich legendowych postaci, takich jak 
Chałubiński, Sabała i Stolarczyk. Na końcu zamieszczono słowniczek (w większości dotyczący gwa-
ry góralskiej) oraz mapkę szlaku wycieczki S. Witkiewicza autorstwa Juliusza Saloniego (1891-
1963), pedagoga i historyka literatury, z którego też inicjatywy, jako ówczesnego redaktora Instytutu 
Wydawniczego „Biblioteka Polska”, ukazało się prezentowane wydanie. Niewielkie przybrudzenie okł. 
brosz., poza tym stan bardzo dobry.

 748. Zaleska Maria Julia. Przygody młodego podróżnika w Tatrach. Warszawa 1908. 
Nakł. Gebethnera i Wolffa, s. [4], 141, tabl. ilustr. 15, 18,5 cm, oryg. opr. wyd., ppł. 
z ilustr. na licu. 140,-
Książka ujęta w formę dziennika ze wspomnieniami chłopca spędzającego wakacje w górach autorstwa 
Marii Julii Zaleskiej (1831-1889) pisarki tworzącej przede wszystkim literaturę młodzieżową i dziecię-
cą. Szczegółowe opisy topografi i, fl ory i fauny, pejzaży oraz wycieczek w połączeniu z wplecionymi 
w narrację licznymi praktycznymi poradami sprawiają, że książka ma niemal formę zbeletryzowanego 
przewodnika po Tatrach. Zdobi ją 15 ilustracji z tatrzańskimi widokami (m.in. Giewont, Dolina Koście-
liska, Morskie Oko, Wielka Siklawa) oraz scenkami rodzajowymi. Brak 1 ilustr. Drobne otarcia oprawy, 
poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 749. Zwoliński Tadeusz. Przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Zakopane 1937. Nakład 
i Własność Księgarni L. Zwolińskiego w Zakopanem, s. XV, 296, 2 mapy rozkł., 
ilustr. w tekście, 17 cm, opr. wydawnicza brosz. 120,-
Nowe, rozszerzone i uzupełnione, wydanie przewodnika po Tatrach i Zakopanem. Jego autor był 
kartografem, fotografem i speleologiem. Wydanie jest pierwszym samodzielnym opracowaniem Tade-
usza Zwolińskiego  (poprzednie wydania opracowywał wraz z bratem Stefanem), stąd liczne zmiany 
w treści książki w porównaniu do wyd. poprzedniego. Przewodnik zawiera porady dla podróżników, 
rys historyczny, informacje na temat Zakopanego, opisy tras górskich oraz ilustracje ze zdjęć braci 
Zwolińskich, którzy należeli do najlepszych fotografów Tatr (Wielka Encyklopedia Tatrzańska). Na końcu 
rozkładana mapa Tatr oraz plan Zakopanego. Niewielkie pęknięcia grzbietu opr., poza tym stan dobry.  

 750. [Tatry]. Touristen-Karte der Hohen Tatra. Maßstab 1:50 000. Herausgegeben von 
Dr. August Otto. Zweite Aufl age. Breslau [1911]. Verlag von Wilhelm Gottlieb Korn, 
63,2 x 39,9 cm, litografi a kolorowa, oryg. okł. brosz. 150,-
Drugie wydanie słynnej mapy Tatr Wysokich opracowanej przez dr. Augusta Otto, autora serii prze-
wodników tatrzańskich „Die Hohe Tatra nebst den wichtigsten Touren in der Westkarpathen”. Zamiesz-
czono nazwy po polsku, słowacku i niemiecku. Zaznaczono piesze szlaki turystyczne. Kolorowa li-
tografi a wykonana w zakładzie Theiner und Meinicke we Wrocławiu. W dwóch miejscach drobne 
zaplamienia, poza tym stan bardzo dobry.

RYCINY

 751. [Dolina Dunajca] – „Ansicht des Schlosses und Staedtchens Zbysczyce (!) im 
sandecer Kreis”. Rys. i lit. E. Kronbach. 1823 r. 2000,-
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Litografi a kolorowana w epoce; 22,5 x 42,5 (pl. 32,5 x 47,5)
Rozległy widok doliny Dunajca (w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Jezioro Rożnowskie), z za-
budowaniami nieistniejącego dziś miasteczka Zbyszyce (ocalał jedynie widoczny na wzgórzu kościół 
św. Bartłomieja i dwór). Poniżej panoramy tytuły w języku niemieckim i francuskim oraz sygnatury – ry-
sował z natury oraz litografował Emannuel Ritter von Kronbach (1778-1861), wyższy urzędnik austriacki 
narodowości czeskiej. Pracując m.in. jako komisarz cyrkularny w Nowym Sączu, postanowił opracować 
obszerne, ilustrowane wydawnictwo poświęcone Galicji. Ostatecznie ukazała się tylko część I poświę-
cona cyrkułowi sądeckiemu wraz z Tatrami. Album zawierał 30 romantycznych litografi i ręcznie koloro-
wanych, wydawanych w zeszytach w Wiedniu od 1823 r. Dzieło to uważane jest za jedno z najważ-
niejszych wydawnictw, ukazujących urodę tego regionu Polski. Piękne, stare kolorowanie. Na dolnym 
marginesie suchy tłok (heraldyczny). Niewielkie zabrudzenia marginesu, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 752. [Tatry – Dolina Kościeliska] – „Wybuch Czarnego Dunajca w dolinie Kościelisko, 
w obwodzie Sandeckim od północy.” Rys. i lit. M. B. Stęczyński. 1847 r.  300,-
Litografi a; 10,5 x 19,3 (pl. 20,3 x 25,5)
Jeden z najwcześniejszych widoków słynnej tatrzańskiej doliny, narysowany w natury i litografowany 
przez Macieja Bogusza Stęczyńskiego (1814-1890), litografa, rysownika i pisarza. Efektem jego wę-
drówek po kraju, w czasie których sporządzał rysunki, dokumentujące zabytki oraz piękno przyrody, 
było wydanie w latach 1847-1848 serii „Okolice Galicji”, z której pochodzi oferowana rycina. Odbita 
w lwowskim zakładzie Piotra Pillera. Drobne zabrudzenia marginesów, poza tym stan dobry.

FOTOGRAFIE

 753. [Szubert Awit] – Tatry. A. Szubert fot. w Krakowie. [1876]. K. [11]  (fotografi e), 
34,0 cm, teka wyd. pł. ze złoc. i tłocz. 2400,-
Egzemplarz Henryka Siemiradzkiego. Na wewnętrznej stronie okładki odręczna dedykacja: „Hen-
rykowi Siemiradzkiemu Towarzystwo Tatrzańskie. W Zakopanem d. 7. Sierpnia 1880 r. Obecni 
członkowie Wydziału Tow. Tatrzańskiego” oraz 10 podpisów, m.in.: wiceprezesa Towarzystwa Alojze-
go Altha (1818-1889), profesora mineralogii UJ; sekretarza TT Leopolda Świerża (1835-1911); Wła-
dysława Ludwika Anczyca (1823-1883), literata i wydawcy; Walerego Eliasza Radzikowskiego (1840-
1905), malarza i fotografa; Daniela Wierzbickiego (1838-1901), meteorologa UJ; Franciszka Kasparka 
(1844-1903), prawnika, późniejszego profesora i rektora UJ; Antoniego Wierzejskiego (1843-1916), 

751. E. Kronbach. Widok doliny Dunajca. 1823.



311GÓRY

zoologa, profesora UJ; Władysława Markiewicza (?-1911), adwokata, jednego z członków założycieli 
TT. Teka ofi arowana wybitnemu malarzowi Henrykowi Siemiradzkiemu (1843-1902), który uchwałą 
walnego zgromadzenia TT w dniu 9 maja 1880 r. został honorowym członkiem Towarzystwa. Autorem 
fotografi i jest Awit Szubert (1837-1919), artysta krakowski, początkowo malarz (kolega i rówieśnik 
Jana Matejki i Artura Grottgera), po nauce w Wiedniu prowadzący zakłady fotografi czne w Oświęcimiu, 
Krakowie i Szczawnicy. Artysta od lat 60. fotografował Pieniny, zaś od początku lat 70. Tatry (co przy 
ówczesnym sprzęcie było trudnym i kosztownym przedsięwzięciem). Powstałe w 1873 r. Towarzystwo 
Tatrzańskie zamówiło u Szuberta cztery  albumy z widokami Tatr i Pienin, z myślą  o wystawie w Pa-
ryżu – w 1876 r. powstały dwa albumy, jeden zawierający 37 oraz drugi mniejszy,  z 12 fotografi ami  
(oferowany egzemplarz stanowi wersję zmniejszoną). Teka zawiera fotografi e (ok. 21,5 x 14,0 cm), 
naklejone na karton (32,0 x 24,0 cm), z nadrukami fi rmowymi. Na odwrocie 10 plansz naklejone 
drukowane opisy (po polsku, niemiecku i francusku), na kilku opisy piórem. Doskonałej jakości foto-
grafi e ukazują najpiękniejsze zakątki Tatr, m.in. Morskie Oko, Doliną Stawów Gąsienicowych, Si-
klawę, Dolinę Pięciu Stawów, Dolinę Kościeliską. Na niemal każdym zdjęciu uwiecznieni zostali 
turyści oraz górale (m.in. strażnik tatrzański Jędrzej Wala). Plansze w tece – czerwone płótno, ze 
złoc. tytułem, ujętym w dekoracyjną ramkę. Otarcia oprawy, 1 skrzydełko dorobione współcześnie, 
brak 1 planszy z fotografi ą, stan fotografi i bardzo dobry. Rzadkość. 
Lit.: I. Płażewski, Dzieje polskiej fotografi i, Warszawa 2003, s. 83, 421
(Patrz tablica XXVII i ilustracja)

 754. Hartwig Edward (1909-2003) – „Giewont”. 1935 r. 1400,-
Fotografi a czarno-biała (brom tonowany); 28,5 x 36,0 cm
Sygnowana na licu: „E. Hartwig”; na odwrocie sygnatura długopisem: „E. Hartwig”, naklejka i stemple 
autorskie oraz opis kredką i długopisem. Malarski widok Tatr, autorstwa wybitnego polskiego fotogra-
fi ka Edwarda Hartwiga. Przed wojną związany z Lublinem, kontynuował tradycje zapoczątkowane 
przez Jana Bułhaka i środowisko wileńskie. Po 1946 r. zamieszkał w Warszawie, gdzie odegrał zna-
czącą rolę w rozwoju polskiej fotografi i lat 60. i 70. Drobne uszkodzenie krawędzi, na odwrocie ślady 
oprawy. 

 755. Hartwig Edward (1909-2003) – „Owce” (Pod Giewontem). 1931 r. 1200,-
Fotografi a czarno-biała; 36,5 x 27,0 cm

753. Egzemplarz H. Siemiradzkiego. 1876. 755. E. Hartwig. Pod Giewontem. 1931.
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Na odwrocie sygnatury: „Edward Hartwig”, stempel autorski oraz opis kredką i długopisem. Drobne 
uszkodzenia krawędzi, na odwrocie ślady oprawy, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 756. Hartwig Edward (1909-2003) – Na tatrzańskiej hali. XX w. 900,-
Zespół 3 fotografi i czarno-białych; 20,0 x 25,0; 16,0 x 19,0; 16,5 x 21,0 cm
Fotografi e mniejsze sygnowane na licu: „E. Hartwig”; na odwrocie wszystkich stemple autorskie. 
Scenki z życia górali podhalańskich, częściowo opisane długopisem (daty powstania negatywów – 
1928 i 1938). Odbitki późniejsze. Stan dobry.

 757. Hartwig Edward (1909-2003) – Tatry („Przy schronisku”, „Zakopane”; „Redyk”). 
Poł. XX w. 900,-
Zespół 3 fotografi i czarno-białych; 16,5 x 23,0; 22,0 x 17,0; 23,0 x 15,5  cm
Na odwrocie stemple autorskie oraz opis długopisem („Przy schronisku” 1937 r., „Redyk” 1938 r., 
„Zakopane” lata 50). Odbitki późniejsze. Stan dobry.
(Patrz tablica XXVII)

 758. Weselik Jan (1923-2005) – „Smrek” (pejzaż tatrzański). Przed 1959 r. 500,-
Fotografi a czarno-biała; 38,5 x 28,5 cm
Na odwrocie stempel Polskiego Towarzystwa Fotografi cznego, IX OWAFA PTF Warszawa, wystawy 
fotografi cznej w Austrii w 1959 r. oraz notatki ołówkiem, kredką i długopisem. Jan Weselik – artysta 
fotografi k, od 1961 r. członek ZPAF. Jego prace były wielokrotnie wystawiane i nagradzane w kraju 
i zagranicą, obecnie znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Na odwrocie 
ślady po taśmie, poza tym stan dobry.

KRESY WSCHODNIE

 759. Bujnicki Kazimierz. Pamiętniki księdza Jordana. Obrazek z Infl ant w XVII wieku. 
T.1-2 (w 1 wol.) Wilno 1852. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, s. XVIII, 
261; 263, 22 cm, opr. z epoki, płsk.  400,-
Powieść obyczajowa osadzona w realiach siedemnastowiecznych Infl ant autorstwa Kazimierza Buj-
nickiego (1788-1878), pisarza, wydawcy. Bujnicki szczególnie interesował się historią i życiem inte-
lektualnym ziem białoruskich i Infalnt, animując lokalne środowiska. Opr. ciemnobrązowy płsk., grzbiet 
pięciopolowy, w polu 2. zielony szyldzik z tytulaturą, w polu 3. tłocz. i złoc. numeracja tomów, na 
okładzinach pap. marm. Pieczątki lwowskiej Księgarni Gubrynowicza i Schmidta. Zabrudzenia i za-
plamienia kart, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 760.  Charewiczowa Łucja. Dzieje miasta Złoczowa. Złoczów 1929. Wydawnictwo Pow. 
Towarzystwa Tur. Krajoznawczego, s. 220, 25,50 cm, opr. współcz. płsk. z zach. 
oryg. okł. brosz. i tytułem na grzbiecie. 280,-
Monografi a Złoczowa, miasta w obwodzie lwowskim, autorstwa Ł. Charewiczowej (1897 – 1943) – 
historyka, kustosza Muzeum Historycznego Miasta Lwowa. Praca obejmuje historię, opis zabytków, 
stosunków wyznaniowych i gospodarczych. Ponadto załączono wybór najważniejszych historycznych 
dokumentów (nadania, przywileje). Stan bardzo dobry.

 761.  Czernecki Józef. Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia. Lwów 1905. Tow. Nauczycieli 
Szkół Wyższych, s. [4], 109, [2], ilustr. w tekście, 25 cm, opr. pł. współcz., oryg. 
okł. brosz. zachowane. 180,-
Monografi a Brzeżan, miasta leżącego niedaleko Tarnopola, z historią jego zabytków i opisem pomni-
ków rodu Sieniawskich, dziś kompletnie zdewastowanych. Praca zawiera również opis okolic miasta,
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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, honoro-
wy członek Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Ślady przetarcia okł. brosz., poza tym stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 762.  Dubiecki Marian. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice, monografi a historyczna. 
Wydanie nowe, przejrzane i powiększone. Warszawa 1900. Gebethner i Wolff, 
s. [4], 154, 20,5 cm, opr. z epoki ppł. 150,-
Dzieje dawnej polskiej twierdzy na Zaporożu (na prawym brzegu dolnego Dniepru). Zbudowana w roku 
1635 przez francuskiego inżyniera G. Beauplana w celu osłony południowych granic Polski, wsławiła 
się w roku 1648 długą obroną przed wojskami Chmielnickiego. Stan dobry.

 763.  Gawroński Rawita Franciszek. Rok 1863 na Rusi. T. 2-gi. Ukraina, Wołyń, 
Podole. Lwów 1903. Nakładem Księgarni H. Altenberga, s. XVI, 356, LXXI, 
ilustr. w tekście, w tym całostronicowe, 23 cm, opr. współcz. płsk. ze złoc. tyt. na 
grzbiecie.  180,-
Całość obejmowała 2 tomy (pierwszy dotyczył Rusi Czerwonej). Obszerne i do dziś podstawo-
we, opracowanie dotyczące dziejów powstania styczniowego i ruchu niepodległościowego na kre-
sach Rzeczypospolitej, napisane prze uczestnika powstania F. Rawitę – Gawrońskiego (1846 
– 1930), historyka i powieściopisarza. Jego pisarstwo dotyczyło przede wszystkim przeszłości 
Ukrainy i jej stosunku do Polski. („Na tym polu oddał nauce nieocenione usługi, szczególnie cen-
na jest jego Kozaczyzna ukrainna w Rzplitej Polskiej” – PSB). Dzieło ilustrowane wieloma rzad-
kimi widokami i portretami. Na końcu materiały źródłowe, m. in. tabele z nazwiskami skazanych 

759. K. Bujnicki. Infl anty. 1852. 761. J. Czernecki. Brzeżany. 1905.
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powstańców wraz z rodzajem i wymiarem kary (rozstrzelanie, prace katorżnicze, zsyłka na Syberię 
itp.). Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 764.  Hoesick Ferdynand. Wilno i Krzemieniec. Wrażenia z dwóch wycieczek literac-
kich pod znakiem Słowackiego (Pisma Zbiorowe, t. 3). Warszawa 1933. Trzaska, 
Evert i Michalski, s. [4], 151, 19 cm, opr. współcz. płsk. 100,-
Odręczna dedykacja autora dla Eustachego Czekalskiego. Opowieść o dwóch miastach, Wilnie 
i Krzemieńcu, przepleciona wątkami historycznymi i literackimi związanymi z A. Mickiewiczem i J. Sło-
wackim. Wiele porównań stanu obecnego do krwawych ciężkich czasów za panowania Moskali, a tak-
że liczne odniesienia do ogromnych zasług marszałka J. Piłsudskiego. Wrażenia spisane przez Fer-
dynanda Hoesicka (1867-1941) – powieściopisarza, historyka literatury, księgarza, wielkiego 
miłośnika Tatr. E. Czekalski (1885-1970) – pisarz, dziennikarz i tłumacz. Oprawa Jerzego Filipowicza, 
płsk. ze złoc., brzegi kart prószone, zach. oryg. okł. brosz. Stan bardzo dobry.

 765.  [Huculszczyzna]. Krótki przewodnik po Huculszczyźnie od Hnitesy po Rogo-
że. Zestawił Komitet Redakcyjny. Warszawa 1933. Główna Księgarnia Woj-
skowa, s. [8], 139, ilustr. w tekście, 17 cm, opr. wyd. ppł. wyk. wg proj. Atelier 
Girs-Barcz. 100,-
Ilustrowany przewodnik po Huculszczyźnie napisany i zredagowany przez grupę uczonych z prof. 
Z. Klemensiewiczem na czele. Celem książki jest pokazanie Huculszczyzny jako rezerwatu nieznisz-
czonej przyrody i przedstawienie dawnych obyczajów, strojów i obrzędów („Hucuł w swym przepięknym 
barwnym stroju na mknącej po spienionym Czeremoszu darabie jest stokroć bardziej oryginalny i na-
turalny niż pokazywani turystom w Ameryce przystrajani na pokaz Indianie”). W ogólnej części prze-
wodnika opisano przyrodę, klimat, fl orę, faunę, linie komunikacyjne, spławy rzeczne, myślistwo i węd-
karstwo. W części drugiej opisano doliny Czeremoszu i Prutu, a także pasma górskie: Czarnohory, 
Gorganów Wschodnich i Połoniny. Brak mapy. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

763. Powstanie na Rusi. 1903. 765. Huculszczyzna. 1933.



315KRESY WSCHODNIE

766.  Jackowski Ignacy. Powieść z czasu mojego czyli przygody litewskie. Poznań 
1858. B.w., k. [2], s. 315, [2], 18 cm, opr. z epoki, płsk. 120,-
Powieść osadzona w realiach Litwy doby wielkiej wyprawy Napoleona na Rosję. Dawniej mylnie 
przypisywana Leonowi Potockiemu, w rzeczywistości została napisana przez Ignacego Jackowskiego 
(1795-1873) i wydana po raz pierwszy w Londynie w 1854 r. Finaliki drzeworytowe. Na kartach cha-
rakterystyczne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

767.  Karwicki Józef Dunin. Wspomnienia Wołyniaka. Lwów 1897. Gubrynowicz 
i Schmidt, s. XII, 339, [1], 21 cm, opr. współcz., płsk. 240,-
Wspomnienia wołyńskie (Mizocz, Sławuta, Dubno, Kołodno, Kijów, Odessa) głównie z lat 1836-
1854. Autor oddaje niepowtarzalną atmosferę tych lat i rysuje sylwetki wybitnych postaci ze zna-
nych i starożytnych rodów wołyńskich (m.in. Chodkiewiczowie, Jabłonowscy, Lubomirscy, Rze-
wuscy, Walewscy). Opr. brązowy płsk., na okładzinach pap. marm. Stan bardzo dobry. Ładny 
egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

768.  Kripiakiewicz Iwan. Istoriczni prochowi po Lwowi. Lwów 1932. Nakładom Tow. 
Proswita, s. 165, ilustr. w tekście, 22 cm, opr. współcz. pł. z naklejonym licem 
brosz. okładki wyd. 120,-
Historyczne przechadzki po Lwowie bogato ilustrowane wizerunkami miasta. Książka wydana nakładem 
Towarzystwa Proswita – ukraińskiej organizacji społeczno – oświatowej założonej we Lwowie w 1868r., 
zlikwidowanej przez władze rosyjskie, wskrzeszonej w Polsce międzywojennej (w tekście kilka odnie-
sień do Towarzystwa). Stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja)

767. Wspomnienia wołyńskie. 1897. 768. Przechadzki po Lwowie. 1932.
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 769.  Kripiakiewicz Iwan. Lwiw – jogo minuwszczyna i teperisznist. Lwów 1910. Na-
kładom Tow. Lwiwska Rus, s. 64, ilustr. w tekście, 18,7 cm, opr. współcz. ppł. ze 
złoc. na licu i grzbiecie, zach. wyd. opr. brosz.  120,-
Historia i teraźniejszość Lwowa napisana z punktu widzenia propagandy ukraińskiej. Praca ma świad-
czyć o ukraińskich korzeniach miasta i kończy się wezwaniem do zjednoczenia się wszystkich Ukra-
ińców i usilnej pracy w celu odzyskania miasta. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 770.  Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. T. 1-2 (w dwóch wol.). Lwów 1899-1912. 
Nakładem Senatu Akademickiego c.k. Uniwersytetu Lwowskiego, s. [8], 265, 
ilustr. w tekście; X, 710, [1], tabl. ilustr. 1, ilustr. w tekście, 26 cm, opr. z epoki 
niejednolita, t. 1: ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie, t. 2: płsk. ze złoc. napisem 
na grzbiecie, zach. oryg. okł. brosz.  300,-
Tom pierwszy pod redakcją Ludwika Finkla i Marcelego Chlamtacza, tom drugi pod redakcją Wiktora 
Hahna. Zamieszczono przegląd najważniejszych wydarzeń w latach 1894-1910, szczegółowe kroniki 
czterech wydziałów Uniwersytetu, informacje na temat funkcjonowania Biblioteki, powszechne wykła-
dy uniwersyteckie oraz zestawiania statystyczne. Na końcu artykuł Ludwika Finkla „Insygnia Uniwer-
sytetu Lwowskiego”. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 771.  [Lwów]. Wereszczagin Wasilij. Staryj Lwow. Petersburg 1915. Typografi a Syrius, 
s. 140, [2], tabl. ilustr. 57, inicjały kolorowe, 25 cm, opr. z epoki, skóra.  240,-
Opracowanie poświęcone historii i zabytkom Lwowa napisane przez Wasilija Andrejewicza Weresz-
czagina (1859-1931) rosyjskiego bibliofi la, historyka sztuki i bibliografa. Narrację, opartą na szerokiej 

769. Historia Lwowa. 1901. 770. Uniwersytet Lwowski. 1899-1912.
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kwerendzie (w tym polskich pracach), wzbogacają liczne ilustracje z widokami zabytków Lwowa. Opr. 
brązowa skóra, grzbiet sześciopolowy, w polu 2. tłocz. i złoc. tytulatura, na wyklejkach pap. marm. 
Miejscami zabrudzenia kart, drobne pęknięcia skóry wzdłuż krawędzi grzbietu, poza tym stan bardzo 
dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 772.  Morelowski Marian. Przewodnik po okolicach Wilna z uwzględnieniem wypadów 
do Białegostoku, Grodna, Supraśla, Nowogródka, Miru, Nieświeża, Budsławia 
i Brasławia. Wilno 1939. Nakładem Związku Propagandy Turystycznej Ziemi 
Wileńskiej, s. 368, mapek 2 (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 17,5 cm, opr. wspł. 
płsk. z tytułem na grzbiecie.  400,-
Odręczna dedykacja autora dla Stanisława Lorentza (na wprawionej przed tekstem karcie, na jej 
odwrocie ekslibris St. Lorenza). „Wypadki wojenne 1939 spowodowały, że druk niniejszego [prze-
wodnika], kończony w czasie bombardowania Wilna, nie mógł już objąć, ani karty tytułowej, ani 
indeksów, a nakład ostatnich stron t. j. 353 – 358, kończonych pospiesznie, przepadł w 90 procentach 
wskutek konfi skaty przez okupantów [sowieckich]” (Marian Morelowski). Oferowany egzemplarz po-
siada te zwykle brakujące karty. St. Lorentz (1899-1991) wybitny historyk, dyr. MN, wielce zasłu-
żony dla ratowania dóbr kultury polskiej podczas okupacji niemieckiej i odzyskiwania ich po wojnie. 
Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 773.  Nowy Lwowski Kalendarz Polski i Ruski na rok po narodzeniu Pana i Zbawiciela 
naszego Jezusa Chrystusa 1810, który zawiera w sobie 365 dni podług lwowskiego 
horyzontu wyrachowany. Lwów. Druk. Józefa Pillera, s. [30], 22 cm, opr. współcz. 
pł. ze złoc. na grzbiecie.   180,-
Kalendarz lwowski na rok 1810, w którym, obok kalendarium, zamieszczono kalendarz żydowski, zbiór 
rozporządzeń politycznych i sądowych w Królestwach Galicji i Lodomerii z 1808r., spis jarmarków, 
tabele godzin wschodu słońca (do nastawiania zegarków), a także informacje o działaniu poczty 
i terminach odjazdów dyliżansów ze Lwowa. Egzemplarz interfoliowany. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 774.  Orłowicz Mieczysław. Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Ora-
wie i Śląsku Cieszyńskim. Z mapą Galicyi i 250 ilustracyami. Wydał Karol Kwieciński.

771. Historia i zabytki Lwowa. 1915. 773. Nowy Lwowski Kalendarz. 1810.
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Lwów 1914. Druk. „Grafi a” we Lwowie, s. 478, [36 – głównie lwowskie inseraty 
reklamowe], [2], ilustr. i mapki w tekście, 17 cm, opr. wyd. czerwone pł. z tłocz. 
i złoc. 120,-
Wydanie 1. Na k. przedtyt. odręczne podpisy członków Komitetu 1 Zjazdu Hygienistów Polskich 
we Lwowie w lipcu 1914r. Najpełniejszy przewodnik po Galicji wydany przed I wojną światową. Duża 
część poświęcona Kresom Wschodnim od Lwowa po Stryj – Chyrów. Szczegółowy opis Jaru Dniestru, 
Bukowiny i Huculszczyzny. M. Orłowicz (1881-1959) – współorganizator m.in. Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Brak rozkł. mapki. Niewielkie przybrudzenia opr., poza tym stan dobry.

 775.  Orłowicz Mieczysław. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. Ze 101 ilustracjami 
i mapką województwa. Łuck 1929. Nakładem Wołyńskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego i Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Łucku, s. [2], 380, II, mapka 1 
(rozkł.), ilustr. w tekście, 16,5 cm, oryg. okł. brosz.  120,-
Dedykacja drukowana dla Franciszka Księżopolskiego, prezesa Wołyńskiego Tow. Krajoznaw-
czego. Jeden z ważniejszych ilustrowanych przewodników kresowych. Zawiera szczegóło-
wy opis szlaków turystycznych Wołynia oraz zabytków tego regionu. Na końcu rozkładana map-
ka województwa wołyńskiego. Brak kilku reklam na końcu, pęknięcie mapy na złożeniu, poza tym 
stan dobry.

 776.  Ossendowski F. Antoni. Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. Poznań [1936]. 
Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, s. 229, [1], mapka 1, liczne ilustr. w tekście, 
21,5 cm, opr. brosz. wyd., obwoluta.   180,- 
Z serii: „Cuda Polski”. Publikacja sławiąca Huculszczyznę jako kraj idealny dla polskiego turysty (wę-
drowca, rybaka, narciarza) „zdolnego do radosnej dumy, iż ojczyzna jego posiada tak niezwykły za-
kątek”. Opublikowana przez wydawnictwo R. Wegnera, w starannej szacie typografi cznej, z ogromną 
ilością ilustracji i okładką wielobarwną wg obrazu Kazimierza Sichulskiego. Stan bardzo dobry.

 777.  Ossendowski F. Antoni. Polesie. Poznań [1934]. Wydawnictwo Polskie R. Weg-
nera, s. 206, [2], liczne ilustr. w tekście, 21 cm, opr. pł. wyd., obwoluta.  150,-
Z serii: „Cuda Polski”. Książka o „nieznanym, zagadkowym, trudno dostępnym kraju… gdzie przyby-
sze, – szło ich tu bez liku, – wszyscy na jedno urobieni byli kopyto. Łupieżcy, krzywdziciele, zbóje…”. 
Autor, poza pełnymi zachwytu opisami poleskiej przyrody i urzekających krajobrazów oraz życia co-
dziennego tamtejszej ludności, przedstawia jego przeszłość oraz aktualnie dokonujący się tu postęp 
cywilizacyjny. Oryginalna płócienna oprawa wyd. beżowa ze zdobieniami na licu i grzbiecie z wielo-
barwną obwolutą wg obrazu Leona Wyczółkowskiego. Stan bardzo dobry.

 778.  [Polska północno-wschodnia]. Przewodnik po Polsce w 4 tomach. Tom 1. Pol-
ska północno-wschodnia. 16 map i 4 plany miast. Red. Stanisław Lenartowicz. 
Warszawa 1935. Związek Polskich Towarzystw Turystycznych, s. LII, 276, tabl. 
map 15 (kolor.), rozkł. planów 4 (kolor.), mapa rozkł. 1, 15,5 cm, opr. wyd. pł. 
z tłocz.  240,-
Tom pierwszy z dwóch jakie się ukazały (mimo 4 wymienionych w tytule). Obejmuje Wileńszczyznę, 
Nowogródczyznę, Grodzieńszczyznę, Suwalszczyznę, Kurpiowszczyznę, Puszczę Białowieską i Świ-
słocką, Podlasie, Polesie. Pieczołowicie przygotowany przewodnik dla turystów oraz odbywających 
podróże kolejami a także zmotoryzowanych, pieszych i wodniaków, proponujący niezliczoną ilość 
szlaków turystycznych, ponumerowanych i naniesionych na dołączone mapki. Każdy opis miejscowo-
ści na szlaku zawiera wiadomości historyczne, przedstawia zabytki, a także podaje wiele wskazówek 
praktycznych, w tym nt. sposobu dojazdu, poziomu pensjonatów i restauracji (np. „rest. w hot. trze-
ciorzędna, w parku pałacowym lepsza”). Mnóstwo wiadomości dotyczących właścicieli wymienianych 
pałaców i dworów oraz nieistniejącego już dziś wyposażenia wnętrz (np. w pałacu w Jaszunach 
wymieniono liczne pamiątki po Janie Śniadeckim i Michale Balińskim: globusy, meble, bibliotekę, 
w sąsiednim pałacu – pamiątki po Maryli Wereszczakównie itd.). Rozkładane plany Wilna,
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Nowogródka, Grodna, Białegostoku, na końcu rozkładana mapa Polski północno-wschodniej. 
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Naderwania, przybrudzenia i podklejenia kilku kart, poza tym 
stan dobry. (patrz poz. następna)

 779.  [Polska południowo-wschodnia]. Przewodnik po Polsce w 4 tomach. T. 2: Polska 
południowo-wschodnia; red. Stanisław Lenartowicz. Warszawa 1937. Związek 
Polskich Towarzystw Turystycznych, s. LXI, 540, map 18, planów 8 (rozkł.), mapa 
(rozkł.) 1, 15,5 cm, opr. pł. wyd.   240,- 
T. 2-gi z dwóch. Wydano tylko 2 tomy zamiast czterech (nie zrealizowano całości wydawnictwa z po-
wodu wybuchu wojny). Tom obejmujący przeważnie Kresy Południowo-Wschodnie: Roztocze Lwowskie 
i Ziemię Przemyską, Lubelszczyznę, Wołyń, Podole, Pokucie, Drohobycz i Zagłębie Naftowe, Beskidy 
Wschodnie. Zawiera wiadomości historyczne, opis zabytków oraz wiele informacji praktycznych nt. 
zakwaterowania (hotele, pensjonaty z podziałem na chrześcijańskie i żydowskie, schroniska, domki 
campingowe), wyżywienia (wymienione m.in. restauracje, cukiernie, piwiarnie, nieistniejące już dzisiaj 
stare karczmy kryte gontem), rozrywek (muzea, teatry, kina, kabarety, czytelnie, biblioteki), imprez 
sportowych itp. Dołączono plany miast, częściowo kolor. (Jarosław, Lublin, Lwów, Łuck, Przemyśl, 
Stanisławów, Tarnopol i Zamość) oraz mapy poszczególnych obszarów i regionów, przeważnie 
kolorowe, z naniesionymi szlakami turystycznymi. Sześć map obszarów górskich Karpat Wschodnich 
(Beskid Huculski, Czarnohora i Gorgany). Mapa Polski pd.-wsch. luzem w kieszonce 63 x 56 cm. 
Wszystkie mapy wykonane przez Wojskowy Instytut Geografi czny. Stan bardzo dobry. (zob. drugi 
egzemplarz poz. 831)

 780.  Remer Jerzy. Wilno. Poznań b.r. (ok. 1930). Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, 
s. [6], 210, [6], liczne ilustr. w tekście, 21 cm, opr. wyd. pł., obwoluta.  120,-
Z serii Cuda Polski. Książka o „jednym z najpiękniejszych miast w świecie” zadedykowana „Pierw-
szemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w 15-tą rocznicę odzyskania Wilna” (ze wstępu). 
Oryginalna płócienna oprawa wyd. z symboliką miasta i wielobarwną obwolutą wg rysunku T. Różan-
kowskiego. Przedarcia i ubytki grzbietu obwoluty, poza tym stan bardzo dobry.

 781.  Rouba Napoleon. Przewodnik po Litwie i Białejrusi. Zebrał i opracował… Wilno 
br. (po 1909). Nakład Edmunda Nowickiego. Wyd. „Kurjera Litew.”, s. 215, [1], 
22,5 cm, opr. pł. współcz. ze złoc. na grzbiecie.   80,-
Rzadki i nietypowy przewodnik, a raczej leksykon w układzie alfabetycznym, zawierający kilka-
set szczegółowych opisów miejscowości na Litwie i Białorusi, opartych w znacznej mierze na in-
formacjach od ziemian i duchowieństwa, do których autor rozsyłał ankiety. W wyniku wieloletniej 
pracy Napoleon Rouba (1860-1929) – wileński dziennikarz i literat, sporządził dzieło o trwałej war-
tości naukowej. Interesujące i cenne dane na temat struktury wyznaniowej poszczególnych miejsco-
wości, kościołów, cerkwi i bożnic, właścicieli majątków, zabytków budownictwa (dworów, młynów, 
tartaków, foluszów), miejscowego przemysłu i wytwórczości ludowej, targów i jarmarków, spławów 
rzecznych itp., a także miejscowych walorów krajoznawczych i letniskowych. K. tyt. podklejona. 
Stan dobry.

 782.  Talko-Hryncewicz Julian. Z przeżytych dni (1850-1908). Warszawa 1930. Skład 
Główny: Dom Książki Polskiej S.A., s. 330, [5], tabl. ilustr. 9, 25 cm, opr. z epoki, 
płsk.  150,-
Wspomnienia J. Talko-Hryncewicza (1850-1936), znanego antropologa, etnografa, badacza Syberii, 
profesora Uniwersytetu Wileńskiego i Jagiellońskiego, płodnego autora ok. 300 publikacji. Reminiscen-
cje z powstania styczniowego, obraz społeczeństwa polskiego na Litwie i Ukrainie, prześladowa-
nia polskości w Kownie, charakterystyka czasów i ludzi, m.in. o Michale Czajkowskim (Sadyku Paszy, 
1804-1886), działaczu niepodległościowym i pisarzu. Zamieszczono również badania archeologiczno-
-antropologiczne na Ukrainie, Dalekim Wschodzie i na Syberii. W 1932 r. ukazała się dalsza część 
pamiętników pt. „Wspomnienia z lat ostatnich (1908-1932)”. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo 
dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)



320 KRESY WSCHODNIE

 783.  Wasylewski Stanisław. Lwów. Poznań [1931]. Wydawnictwo Polskie R. Wegner, 
21 cm, s. 172, [4], liczne ilustr. w tekście, opr. wyd. pł., obwoluta.   180,-
Z serii Cuda Polski. Bogato ilustrowany obraz historii, geografi i i kultury Lwowa ukazany przez Sta-
nisława Wasylewskiego (1885-1953), dziennikarza, eseistę, pracownika Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. Opowieść o mieście wyjątkowym, które w tej rewii cudowności ojczyzny może pochwa-
lić się zegarem bernardyńskim, kopcem Unii Lubelskiej, ołówkiem artysty i czynem żołnierza, ale 
„najsampierwej tym cmentarzem chłopiąt, który jest jego Skałką i Wawelem”. Oryginalna oprawa wyd. 
z symboliką miasta i wielobarwną obwolutą wg rysunku T. Różankowskiego. Stan bardzo dobry.

 784.  Wiadomości Artystyczne. Dwutygodnik poświęcony muzyce, teatrowi, literaturze 
i sztuce. Redaktor Mieczysław Sołtys. Rocznik I. 1897. Z. 1-24 (1 stycznia-20 
grudnia). Lwów 1897. Drukarnia Zygmunta Golloba, s. [4], 356, 23,5 cm, opr. 
z epoki ppł.  120,-
Pierwszy rocznik lwowskiego czasopisma artystycznego redagowanego przez Mieczysława Sołtysa 
(1863-1929) – kompozytora, dyrygenta, pedagoga, dyrektora Konserwatorium Galicyjskiego Towarzy-
stwa Muzycznego we Lwowie. Na łamach czasopisma publikowano przede wszystkim artykuły doty-
czące muzyki, ponadto życiorysy, rozprawy naukowe, recenzje i sprawozdania teatralne, studia lite-
rackie i krytyczne, artykuły pedagogiczne, nowele, poezje. W roczniku m.in.: Władysław Żeleński; 
Z lwowskiego salonu; Henryk Jarecki; Uroczysty wieczór ku czci św. Wojciecha; Muzyka w kościo-
łach lwowskich; Uroczystość odsłonięcia pomnika Fredry. Niewielkie naddarcie dolnej krawędzi 
grzbietu, miejscami podkreślenia w tekście, stan dobry.

 785.  Zahorski Władysław. Przewodnik po Wilnie. Wydanie czwarte przejrzane i uzu-
pełnione. Wilno 1927. Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego, s. XVI, 186, plan 
miasta (rozkł.), 15,5 cm, opr. brosz. wyd. z ilustr. na licu. 90,-

782. J. Talko-Hryncewicz. Wspomnienia. 1930. 787. Mapa Galicyi i Bukowiny. 1911.
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Przewodnik po Wilnie autorstwa Wł. Zahorskiego (1858-1927), zasłużonego popularyzatora historii 
Wilna, autora licznych przewodników i monografi i. Szczegółowy opis ulic i zabytków wraz z krótką 
historią miasta „przesiąkniętego krwią i łzami kilku pokoleń Polaków, którzy najwięcej strat ponieśli ze 
strony Moskali”. Na końcu rozkładany plan śródmieścia Wilna. Brak 2 k. z paginacją rzymską, nie-
wielkie zagniecenia pap., poza tym stan dobry.

 786.  Żmigrodzki Józef. Nowogródek i okolice. Wyd. 3. Nowogródek 1931. Oddział Pol. 
Tow. Krajoznawczego, s. 118, [6], mapa i plan rozkł., [22] tabl., 17 cm, oryg. okł. 
brosz.   80,-
Bogato ilustrowany przewodnik, z planem miasta i mapą województwa nowogródzkiego oraz z infor-
macjami turystycznymi o miastach powiatowych na tym obszarze. W tekście wiele odniesień do 
A. Mickiewicza (już we wstępie autor zachęca do poznania Nowogródczyzny jako „kolebki naszego 
Króla Poetów i Wieszcza Narodu”). Zagniecenie narożnika opr., minimalne naderwanie marginesu 
mapy, poza tym stan bardzo dobry.

 787.  Kornman S. Mapa Galicyi i Bukowiny w skali 1:750.000. Z dodatkiem statystycz-
nym. Wydanie trzecie poprawione. Lwów 1911. Nakładem Księgarni H. Altenberga, 
s. 63, mapa rozkł. kolor. 53 x 85 cm podklejona płótnem, w 21 sekcjach, opr. wyd. 
ppł. 20 cm.  240,-
Mapa komunikacyjna Galicji i Bukowiny wraz z dodatkiem informacyjnym. Tekst dotyczy danych sta-
tystycznych na temat dróg bitych, kolei żelaznych i dróg wodnych. Mapa w skali 1:750.000, przedsta-
wia wszystkie rodzaje dróg wraz z projektowanymi kanałami rzecznymi. Nieaktualny podpis własno-
ściowy. Przetarcia grzbietu opr., blok książki luzem, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

------------------------

 788. [Katedra ormiańska we Lwowie] – Fotografi a fresków Jana Henryka Rosena 
(św. Jan Chrzciciel). Fot. L. Wieleżyński. Ok. 1930 r. Fotografi a czarno-biała,
29,3 x 38,2 cm  150,-
Na odwrocie stempel autorski: „Ata” Zakład Fotografi czny L. Wieleżyński Lwów ul. Piekarska 10 tel. 
27-32” oraz stempel z tytułem. Fotografi a przedstawia fragment fresków, namalowanych w latach 
1925-1929 przez Jana Henryka Rosena (1891-1982), malarza cenionego zwłaszcza za dzieła o te-
matyce religijnej. Dekoracja katedry ormiańskiej we Lwowie, jednego z najcenniejszych zabytków tego 
miasta, należy do największych osiągnięć artysty. W 1930 r. wydana została teka fotografi i dokumen-
tujących nowo powstałe freski – jej autorem jest Ludwik Wieleżyński, prowadzący w okresie między-
wojennym znany lwowski zakład fotografi czny. Fotografi e te okazały się bezcenną pomoc przy pro-
wadzonej ostatnio restauracji zniszczonych dekoracji. Na odwrocie notatki ołówkiem i kredką, poza 
tym stan dobry. Patrz poz. następna.

 789.  [Katedra ormiańska we Lwowie] – Fotografi a fresków Jana Henryka Rose-
na (św. Odylon). Fot. L. Wieleżyński. Ok. 1930 r. Fotografi a czarno-biała, 
28,5 x 38,4 cm  150,-
Na odwrocie stempel autorski: „Ata” Zakład Fotografi czny L. Wieleżyński Lwów ul. Piekarska 10 tel. 
27-32” oraz stempel z tytułem. Wyjątkowe pod względem ikonografi cznym przedstawienie pogrzebu 
św. Odylona, opata z Cluny, który ustanowił Święto Zmarłych. Temat ten pojawił się w malarstwie 
Rosena już wcześniej, wśród obrazów wystawionych w warszawskiej Zachęcie w 1925 r. Fresk w ka-
tedrze ormiańskiej zyskał na szczególnym znaczeniu ze względu na sportretowanie pod postaciami 
historycznymi osób związanych ówcześnie z katedrą. Na odwrocie fotografi i notatki ołówkiem i kred-
ką, niewielkie naderwanie krawędzi, poza tym stan dobry.
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 790. Bieliński Józef. Królewski Uniwersytet Warszawski (1816-1831) T. 1-3 (w 3 wol.) 
Warszawa 1907-1912. [W. L. Anczyc], s. VII, [1], 767, tabl. ilustr. 7; VI, 755, [10]; 
VIII, 877, 25,5 cm, jednolite opr. płsk. 750,-
Obszerna monografi a Uniwersytetu Warszawskiego napisana przez Józefa Bielińskiego (1848-1926) 
historyka i lekarza. Autor, prócz oferowanej pracy, wydał też monografi ę poświęconą Uniwersytetowi 
Wileńskiemu. W tomie pierwszym znalazły się rozdziały dotyczące m.in. aktów prawnych uczelni, 
stowarzyszeń związanych z UW, a także życia codziennego szkoły i sprawianych przez studentów 
kłopotów („Zajścia i zaburzenia. Pojedynki. Zatargi z policją”), symboli uniwersyteckich i insygniów 
rektorskich. W tomach 2 i 3 autor omówił poszczególne wydziały. Opr. jasnobrązowy płsk., na okła-
dzinach pap. marm. Stan bardzo dobry. Ładny komplet.
(Patrz ilustracja)

 791. Bogusławski Edward. Daguerotypy Warszawy. T. 1-2. Warszawa 1847. W drukar-
ni Stanisława Nowakowskiego, s. 202, [2]; 208, [2]; 16 cm, współopr. płsk. z epoki 
ze złoc. i czerwonym szyldzikiem na grzbiecie. 180,-
Dwa tomy z sześciu. Obrazki obyczajowe z życia starej Warszawy autorstwa wybitnego znawcy hi-
storii miasta E. Bogusławskiego (1823-1902). „Z przekonań demokrata, przeciwstawiał w swoich po-
wieściach dwa światy: bogatych, u których piętnował chciwość i zepsucie; oraz biednych, będących 
stroną wyzyskiwaną i uciskaną” (PSB). Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 792. Gołębiowski Łukasz. Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy. Wyda-
nie 2 poprawione, znacznie pomnożone i rozszerzone. Warszawa 1827. Nakładem 
i drukiem N. Glücksberga, s. [4], 252, plan 1 (litografi a, rozkł.), 16,5 cm, opr. 
współcz. płsk. ze złoc. na grzbiecie, etui ochronne. 500,-
Jeden z pierwszych przewodników po Warszawie. Dzieło o dużej wartości poznawczej zawierające wie-
le cennych informacji o obyczajach i życiu potocznym Warszawy. Na końcu efektowny litografowany

790. Uniwersytet Warszawski. 1907-1912. 791. Obrazki obyczajowe. 1847.
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plan Warszawy (23x34 cm) wraz ze spisem ulic. Trzy brakujące litografie we współcz. ko-
piach, plama po atramencie na margin. 1 karty, podkreślenia ołówkiem. Stan ogólny dobry. 
Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 793. Ilustrowany przewodnik po Warszawie, wraz z treściwym opisem okolic miasta 
(132 ilustracyj w tekście oraz plan Warszawy i Pragi). Warszawa 1893. Nakładem 
Redakcji „Wędrowca”, s. [2], XV, 292, [14] (inseraty), plan rozkł. 1, ilustr. w tekście 
132, 19,5 cm, opr. wyd. pł. 360,-
Jeden z najlepszych przewodników po Warszawie i jej okolicach: 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 War-
szawy i Pragi. Oprawa w czerwone płótno z zachowaną efektowną oprawą brosz. Pęknięcia k. przed-
tyt. i planu, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 794. Jarosy Fryderyk. Proszę Państwa! Warszawa 1929. Qui Pro Quo. Odbito 
w Drukarni Narodowej w Krakowie, s. 125, [3], tabl. ilustracji 14, liczne ilustracje 
w tekście, 20 cm, opr. współcz. pł. 120,-
Książka o słynnym warszawskim teatrze rewiowym „Qui Pro Quo” wydana z okazji dziesięciolecia 
jego istnienia. Napisana w postaci dowcipnych monologów reżysera i konferansjera teatru, Fryderyka 
Jarosego. Teatrzyk działał w latach 1919-1931 przy ul. Senatorskiej 29; głównymi autorami tekstów 
byli Julian Tuwim i Marian Hemar, a wykonawcami Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Mieczysław 
Fogg, Mira Zimińska, Adolf Dymsza. Na ilustracjach czołowi aktorzy i sceny z przestawień. Kilka pocz. 
kart ze śladami po przypaleniu papierosem, przybrudzenie k. przedtyt., poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

792. Opisanie Warszawy. 1827. 793. Przewodnik po Warszawie. 1893.



324 VARSAVIANA

 795. Król Aleksander. Zamek Królewski w Warszawie. Od końca XIII wieku do 
roku 1944. Konsultacja naukowa Stanisław Lorentz. Redakcja naukowa, opra-
cowanie aneksu i indeksów Andrzej Rottermund. Warszawa 1969. Państwowy 
Instytut Wydawniczy, s. 248, [4], ilustr. w tekście 176, 25,5 cm, opr. skóra ze 
złoc. i tłocz. 400,-
Bogato ilustrowana historia Zamku Królewskiego w Warszawie opracowana przez Aleksandra Króla 
(1890-1971) – historyka architektury, konserwatora zabytków, od 1952 r. dyrektora Biura Odbudowy 
Zamku Królewskiego w Warszawie. W aneksie m.in. „Ważniejsze obiekty wyposażenia uratowane 
z Zamku Królewskiego w Warszawie”. Oprawa artystyczna Jerzego Filipowicza (sygnowana pie-
czątką): skóra jasnobrązowa, grzbiet siedmiopolowy, w środkowym polu szyldzik ze złoconą tytulatu-
rą, w pozostałych polach złocone Orły i warszawska Syrenka, w zwierciadle okładziny złocona tytu-
latura, ukoronowany Orzeł oraz wizerunki herbów 8 rodów związanych w Warszawą. J. Filipowicz 
(1912-1983) – warszawski introligator i konserwator książek. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 
(Patrz ilustracja)

 796. [Liceum Warszawskie]. Na popis publiczny uczniów Warszawskiego Liceum 
maiący się odbywać w pałacu Kaźmirowskim dnia 27, 28, 29 lipca prześwietną 
publiczność imieniem Instytutu zaprasza Samuel Bogumił Linde. W Warszawie 
1826. B.w., s. [16], 39, 24 cm, opr. współcz. płsk. 140,-
Książka obejmuje wykład matematyczny profesora Liceum Władysława Jasińskiego oraz spis 16 
uczniów liceum wraz z ich krótkimi życiorysami, występujących w popisie przed publicznością. Wśród 
nich m.in. dwaj przyjaciele ze szkolnej ławy Fryderyka Chopina – Gerard Geysmer (późniejszy 
współwłaściciel fabryki kobierców i majątku Pass k. Błonia) oraz Tytus Woyciechowski, późniejszy 
przemysłowiec i mecenas sztuki. Na liście znajdują się również: Konrad Larisch, Emil Lauber, Hiero-
nim Duchnowski, Marcin Wężyk, Józef Hirszberg, Karol Masłowski, Konstanty Pruszak, Stanisław Behr 
i inni. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Ślady po zalaniu kart. Stan ogólny dobry. Rzadkie.

 797. [Państwowe Zakłady Inżynierii w Warszawie] – Ulotka reklamowa motocykla 
Sokół 600. [1939], k. [3], 21,0 x 24,0 cm 90,-

794. F. Jarosy. Qui Pro Quo. 1929. 795. Zamek Królewski. 1969.
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Ulotka reklamowa zawierająca opis techniczny motocykla Sokół, najsłynniejszego polskiego 
motocykla, produkowanego w latach 1935-1939 (szybkość bez wózka 110 km/godz., z wózkiem 
90 km/godz.; zużycie paliwa: 4 litry na 100 km; cena 2 300 zł). Na karcie tytułowej wymieniono 
najważniejsze sukcesy motocykli „Sokół 600” w latach 1936-1938, „w najcięższych zawodach spor-
towych na terenie Polski zdobyte zawsze przy licznej konkurencji maszyn zagranicznych”. Foto-
grafi e motocykla wraz ze szczegółami technicznymi. Drobne naddarcia i uszkodzenia, poza tym 
stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 798. Sobieszczański Franciszek Maksymilian. Rys historyczno-statystyczny wzrostu 
i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku. Warszawa 
1848. W Drukarni Stanisława Strąbskiego, k. [3], s. 499, tabl. ryc. 1 (litografi a 
rozkł.) 21 cm, opr. współcz., płsk. 500,-
Monografi a historyczna Warszawy autorstwa Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego (1813-1878) 
historyka, varsavianisty, edytora źródeł. Autor wydarzenia historyczne uczynił tłem opisu rozwoju te-
rytorialnego, gospodarczego i kulturowego Warszawy. W tekście pomieścił informacje o pojawiających 
się w kolejnych epokach urzędach, instytucjach, kościołach, towarzystwach, przedsiębiorstwach. Skru-
pulatnie przedstawiał sferę kultury, notując działalność księgarń i drukarń, teatrów etc. Rozkładana 
litografi a z widokiem Warszawy wg Brauna i Hogenberga. Opr.: ciemnobrązowy płsk, na grzbiecie 
czerwony szyldzik z tytulaturą, na okładzinach pap. marm. Zachowana oryg. okł broszurowa. Stan 
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

797. Reklama motocykla Sokół. 1939.
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– Taryfy domów –

 799. Taryfa domów miasta Warszawy. Dla wygody publiczney nowo wydana 
z dołączeniem cyrkułu 8go czyli Pragi, toż domów za rogatkami będących. 
Warszawa 1812. Nakł. Wiktora Dąbrowskiego, k. [2], s. 111, 19,5 cm, opr. 
współcz., płsk. 900,-
Wykaz ulic i domów Warszawy z czasów Księstwa Warszawskiego, wraz z przedmieściami i Pra-
gą zgodnie ze stanem w styczniu 1812 roku. Posesje uporządkowano według podziału miasta na 8 
cyrkułów oraz poszczególne ulice. Informacje o właścicielach. Nota i pieczątka własnościowa Jana 
Pomian Kruszyńskiego (z roku 1814). W tekście podkreślenia i uzupełnienia (m.in. zmiany właścicie-
li) ręką z epoki. Opr. brązowy płsk., na grzbiecie zielony szyldzik z tytulaturą, na okładzinach pap. 
marm. Stan bardzo dobry. Cenne źródło dla poznania topografi i ówczesnej Warszawy. Bardzo 
rzadkie. (zob. poz. następne)
(Patrz ilustracja)

 800. Taryfa domów miasta Warszawy. Dla wygody publiczney nowo wydana 
z dołączeniem przedmieścia Pragi, i domów za rogatkami będących. Warszawa 
1817. W Drukarni Wiktora Dąbrowskiego Sukcessorów, k. [2], s. 112, 20 cm, opr. 
późniejsza, płsk. 800,-
Wykaz ulic i domów Warszawy z czasów Królestwa Kongresowego, z przedmieściami i Pragą 
zgodnie ze stanem w styczniu 1817 roku. Opr. brązowy płsk marm., na licach pap. marm. W tekście 
uzupełnienia (m.in. zmiany właścicieli) ręką z epoki. Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie. 
(Patrz ilustracja)

 801. Taryfa domów miasta stołecznego Warszawy. Dla wygody publiczney nowo 
wydana, podzielona na wydziały policyinie i cyrkuły oraz przedmieścia Pragi 

798. F.M. Sobieszczański. Warszawa. 1848. 799. Taryfa domów Warszawy. 1812.
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i domów za rogatkami będących. Warszawa 1825. W Drukarni Józefa Pukszty, 
s. 190, 11 cm, opr. z epoki, płsk. 600,-
Wykaz ulic i domów Warszawy wraz z przedmieściami i Pragą zgodnie ze stanem z 1825 roku. Opr. 
zielony płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura, na okładzinach pap. marm. Drobny ubytek skóry 
grzbietu, zabrudzenia i przebarwienia kart, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie. 
(Patrz ilustracja)

 802. Taryfa domów miasta Warszawy i przedmieścia Pragi. Warszawa 1869. W Dru-
karni Józefa Ungra, k. [1], s. 144, 14,5 cm, opr. współcz., płsk. 300,-
Wykaz ulic i domów Warszawy wraz z przedmieściami i Pragą zgodnie ze stanem z 1869 roku. Ze-
stawienie zawiera informacje o nowej numeracji domów, dawnych numerach hipotecznych, właścicie-
lach i przynależności do cyrkułu. Porządek alfabetyczny ulicami. Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie 
zielony szyldzik z tytulaturą, na okładzinach pap. marm. Pieczątka własnościowa. Stan bardzo dobry. 
Rzadkie. 

 803. [Warszawskie Teatry Rządowe] – Album fotografi i. Warszawa 1915. K. [11], 
fotografi i i wizerunków 56, różne formaty (ok. 15,0 x 9,5 cm), 37,0 cm, opr. z epoki 
skóra ze złoc. 2400,-
Na pierwszej karcie kaligrafowana ręcznie dedykacja (w języku francuskim) dat. Varsovie [Warsza-
wa] 1915, dla Alberta Carré (1852-1938), francuskiego aktora, dramaturga, reżysera i dyrektora teatrów, 
na pamiątkę pobytu w Warszawie. Poniżej odręczny dopisek piórem Kazimierza Hulewicza (1864-
1939), wiceprezesa Warszawskich Teatrów Rządowych, dyrektora Teatru Rozmaitości. Na pozostałych 
10 kartach wklejono opisane fotografi e i podobizny – na czterech początkowych całostronicowe, na 
pozostałych po cztery sztuki. Trzy pierwsze zdjęcia ukazują teatry wchodzące w skład Warszawskich 
Teatrów Rządowych (naczelnej władzy teatrów w Warszawie, działającej od 1810 r. do lipca 1915 r., 
do opuszczenia miasta przez Rosjan): Teatr Wielki, Teatr Nowości (wzniesiony na rogu ul. Daniłowi-
czowskiej i Długiej w 1901 r., spalony w 1944 r.) oraz Teatr Letni w Ogrodzie Saskim. Na zdjęciach 

800. Taryfa domów Warszawy. 1817. 801. Taryfa domów Warszawy. 1825.
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całostronicowych ukazano także: posiedzenie komitetu 28 września 1914 r. nakazującego ewaku-
ację teatrów, portrety (wraz z autografami) Kazimierza Hulewicza,dyrektora teatru dramatycznego, 
Sergiusza Metaxiana, dyrektora opery, Ludwika Solskiego, dyrektora teatru dramatycznego oraz Lu-
dwika Śliwińskiego, dyrektora operetki. Na pozostałych kartach gwiazdy ówczesnego teatru, m.in. Pola 
Negri, Lucyna Messal, Juliusz Osterwa, aktorzy z rodziny Rapackich i Trapszo. Oprawa z epoki, 
skóra, na licu tytuł: „Les Théâtres d’Etat à Varsovie”, grzbiet pięciopolowy, wyklejki z jedwabnej mory, 
brzegi kart złocone. Uszkodzenia oprawy, zwłaszcza grzbietu, wewnątrz stan dobry. Rzadkość.
(Patrz ilustracja)

803. Warszawskie Teatry Rządowe. Album. 1915.
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 804. Warszawa. 51 widoków. [Warszawa]. B.r. Nakładem Składu papieru St. Winiar-
skiego w Warszawie, Nowy Świat 53, tabl. 50 (winno być 51), 24 x 31,5 cm, teka 
z epoki, pł. 300,-
Teka z widokami Warszawy z przełomu XIX w. i XX w. Na zdjęciach najważniejsze miejsca i za-
bytki Warszawy, w tym wiele już nieistniejących. Pokazano m.in. Zamek Królewski i katedrę, Towa-
rzystwo Kredytowe Ziemskie, Pałac w Wilanowie, kościoły warszawskie, Teatr Wielki, cyrk na Okólni-
ku, teatr letni w Ogrodzie Saskim, sobór Aleksandra Newskiego. Każda z tablic o wymiarach 31 x 23 cm. 
Brak 1 tablicy (z podobizną herbu Warszawy), poza tym stan bardzo dobry.

REGIONALIA POLSKIE I OBCE

 805. Atlas pocztowo-komunikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1929r. 
Instytut Kartografi czny „Gea”, s. 102, [1], map 22 (rozkł., kolor.), tabl. 1, 22,5 cm, 
opr. wyd. pł. z tłocz. tyt. na licu. 180,-
Mapa Polski i 21 map szczegółowych (w skali 1:800 000). Część tekstową stanowi wykaz urzędów 
pocztowych i stacji kolejowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozkład jazdy autobusów. 
Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 806. Biegeleisen Henryk. U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą. Z 39 ilustracja-
mi na kredowym papierze i 3 nutami w tekście. Lwów 1929. Nakładem Instytutu 

805. Atlas pocztowo-komunikacyjny Polski. 1929.
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Stauropigjańskiego, s. [4], III, [1], 572, tabl. ilustr. 16 (z 39 ilustr.), nuty w tekście, 
23 cm, opr. z epoki ppł. 240,-
Obszerna monografi a autorstwa Henryka Biegeleisena (1855-1934) – wybitnego etnografa i historyka 
literatury polskiej, zawierająca kopalnię materiałów etnografi cznych związanych z wierzeniami ludu 
polskiego, zabobonami i przesądami. W tomie m.in.: Odpędzanie złych duchów; Czary i czarownice; 
Wróżby; Marzenie senne; Dni feralne; Wilkołaki; Przeżytki demonizmu (Duchy ogniska domowego; 
Topielcy; Duchy leśne, ziemne i błędne ogniki; Planety, latawcy i wichry). Niewielkie zaplamienia 
oprawy, pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

 807. [Ciechocinek]. Szmurło Jan. Klimatyczne i lecznicze walory Ciechocinka-
-Cieplicy. [Ciechocinek] 1934. Wydawnictwo Państwowego Zakładu Zdrojowego 
w Ciechocinku-Cieplicy, s. 44, [1], 24 cm, oryg. okł. brosz. 70,-
Monografi a poświęcona uzdrowisku w Ciechocinku i jego walorom leczniczym. W tekście licz-
ne ilustracje przedstawiające zabudowania oraz sprzęty służące kuracjuszom. Pieczątki i nalepki. 
Stan dobry.

 808. Dyakowski Bohdan. Od Karpat do Bałtyku. Zbiór opisów z geografi i kraju ro-
dzinnego. Cz. 1 Od Beskidu do Mazowsza ze 160 rycinami. Warszawa 1910. 
J. Lisowska, k. [2], s. 335, [5], mapa 1 (rozkł.), 22 cm, opr. z epoki, pł. 160,-
Zbiór wiadomości krajoznawczych dotyczących ziem polskich. Autorem jest Bohdan Dyakowski 
(1864-1940), przyrodnik-literat, propagator idei ochrony przyrody i popularyzator wiedzy o kraju oj-
czystym, twórca 50 książek o tematyce przyrodniczej. Nota dedykacyjna – książka stanowiła nagrodę 
dla ucznia za wyniki w nauce i wzorowe sprawowanie z 1913 r. Przebarwienia kart, poza tym stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 809. Fedorowicz Zdzisław. Polska. Krajobraz i człowiek. Wypisy geografi czne. Warszawa
1925. Wydawnictwo M. Arcta, s. 265, [2], 22 cm, oryg. opr. wyd., ppł. 80,-
Zbiór tekstów o ciekawostkach krajoznawczych poszczególnych regionów Polski. Ilustracje w tekście. 
Drobne zagniecenia okł., poza tym stan dobry. 

 810. Flatt Oskar. Gawędy i notatki z podróży. Warszawa 1855. W Drukarni Gazety 
Codziennej, s. [4], 185, 16 cm, opr. płsk. 240,- 
Obyczajowe i historyczne reminiscencje z podróży po Polsce Oskara Flatta (1822 – 1872) – współ-
redaktora wychodzącej w Warszawie „Gazety Codziennej”, gdzie zamieszczał m.in. koresponden-
cje z terenu, zapalonego krajoznawcy. Książka zawiera barwne opisy podróży odbytej przez autora 
„kuryerką” z Łowicza do Brześcia Kujawskiego i rozmów na temat „spraw krajowych” z napotyka-
nymi w jej trakcie ludźmi, wiadomości historyczne i obyczajowe dotyczące Łowicza Kutna, Kłoda-
wy, Przedcza, Chodcza, Lubrańca a szczególnie Brześcia Kujawskiego. Brak karty przedtytułowej. 
Stan dobry. Rzadkie. 

 811. Gloger Zygmunt. Geografi a historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 64 auten-
tycznych rycin. Kraków 1900. Spółka Wydawnicza Polska, s. [4], 387, tabl. ilustr. 
1 (rozkł.), ilustr. w tekście 63 (w tym całostronicowe), 21 cm, opr. wyd. pł. z tyt. 
z złoc. na licu i grzbiecie. 180,-
Bogato ilustrowana praca dotycząca historii poszczególnych obszarów Polski autorstwa Zygmunta 
Glogera (1845-1910) – wybitnego etnografa, folklorysty i badacza „starożytności krajowych”. Zawiera 
m.in.: Słowiańszczyzna przedchrześcijańska; Granice państwa polskiego w wiekach X-XIX; Prowincja 
Prusy polskie; Województwo Pomorskie; Prowincja Wielkiego Księstwa Litewskiego; Księstwo Żmudz-
kie; Infl anty; Kurlandia i Semigalia; Główniejsze zakony i klasztory; Diecezje i biskupstwa za Jagiel-
lonów i królów elekcyjnych. Nieaktualne pieczęcie własnościowe. Stan dobry.
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 812. Gloger Zygmunt. Skarbiec strzechy naszej. Muzykę harmonizował M[aszyński 
Jan]. Wydanie drugie. Kraków 1894. Skład główny w księgarni G. Gebethnera 
i Sp., s. 356, [2], nuty w tekście, 18,5 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. napisem na 
grzbiecie, brzeg kart marm. 180,-
Wydanie drugie niezmienione. Zbiór materiałów etnografi cznych dotyczących kultury polskiej, zebrany 
przez Zygmunta Glogera. M. in.: Nasza wioska; Zwyczaje i pieśni doroczne; Gody weselne; Pieśni 
i piosnki (m.in. pieśni myśliwskie); Przypowiastki żartobliwe; Przysłowia, przestrogi i wyrażenia (przy-
słowia doroczne i gospodarskie); Zagadki; Gry i zabawy (m.in. zabawianie małych dziatek). Drobne 
przetarcia płótna oprawy, miejscami na kartach zażółcenia, poza tym stan dobry.

 813. Grabowski Ambroży. Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic. (Z rycinami). 
Kraków 1822. Nakładem i drukiem J. Mateckiego, s. [2], 327, [4], tabl. ryc. 16 
(miedzioryty, w tym 10 kolor. ręcznie i 1 rozkł.), 17,5 cm, opr. płsk. z epoki ze 
złoc. na grzbiecie. 900,-
Wydanie pierwsze. Obszerny przewodnik po Krakowie, zawierający opis zabytków miasta i jego oko-
lic (Wieliczka, Ojców, Krzeszowice, Pieskowa Skała). Dzieło ozdobione miedziorytami ryt. przez S. Lan-
gera według rysunków Stachowicza, m.in.: Wejście wojsk polskich do Krakowa 15 lipca 1809 r., Za-
jęcie Odwachu głównego i zawieszenie Orła, przyjęcie wojsk polskich w Sukiennicach, rozkładany 
widok Żup Wielickich. Dodatkowo dziesięć kolorowanych miedziorytów przedstawia stroje lu-
dowe mieszkańców okolic Krakowa (Krakowiaki, Proszowiaki, Skalmierzaki, Skawiniaki, Górale). Brak 
3 ryc. (Prospektu Krakowa i dwóch wizerunków strojów ludowych), miejscami przybrudzenie kart, 
niewielki ubytek pap. tylnej okł. Stan ogólny dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

808. Od Karpat do Bałtyku. 1910. 813. A. Grabowski. Kraków. 1822 (wyd. 1)



332 REGIONALIA POLSKIE I OBCE

– Klasztor jasnogórski –

 814. [Jasna Góra]. Skarbiec jasnogórski i dary w nim złożone. Z 46 rysunkami. Warsza-
wa 1896, s. 72; oraz: Adamczyk Józef. Skarbiec jasnogórski. Częstochowa 1903, 
s. 106; oraz: Łaziński Romuald Marian. Co każdy Polak o Jasnej Górze wiedzieć 
powinien. Częstochowa 1922, s. 130; oraz: Nowicki Czesław. Nowy ilustrowany 
przewodnik po Jasnej Górze. Częstochowa 1922, s. 62; oraz: Turczyński Woj-
ciech Stanisław. Przewodnik po skarbcu jasnogórskim. Częstochowa 1926, s. 99; 
oraz: Nowicki Czesław. Nowy ilustrowany przewodnik po Jasnej Górze. Wydanie 
trzecie. Częstochowa 1922, s. 104; oraz: Łaziński Aleksander [właśc. Romuald 
Marian]. Jasna Góra i jej pamiątki. Przewodnik dla pielgrzymów. [Częstochowa] 
1930, s. 224; oraz: Nowicki Czesław. Nowy ilustrowany przewodnik po Jasnej 
Górze. Wydanie czwarte. Częstochowa 1930, s. 104; oraz: Łaziński Romuald 
Marian. Przewodnik po Jasnej Górze. Wydanie jubileuszowe. Częstochowa 1932, 
s. 79. Wszystkie pozycje z zach. okładkami brosz. 400,-
Zbiór dziewięciu przewodników po klasztorze jasnogórskim z opisem zabytków i zbiorów znajdujących 
się w jego skarbcu z lat 1896-1932. Ciekawa kolekcja, zawierająca m.in. kolejne, uzupełniane wyda-
nia tych samych prac. Miejscami przebarwienia i zabrudzenia k. i okładek. W poz. 5 poluzowany blok. 
Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 815. [Jasna Góra]. Bogusławska Maria. W obronie czci Jasnogóry. Warszawa – Poznań 
1911. Nakł. Polsko-katolickiej Księgarni Nakładowej Zdzisława Rzepeckiego i S-ki.
E. Wende i Spółka, k. [4], s. 191, tabl. ilustr. 11, 26 cm, oryg. opr. wyd., pł. 120,-
Praca poświęcona klasztorowi na Jasnej Górze, cudownemu obrazowi Czarnej Madonny oraz historii 
świętokradczej kradzieży perłowej koszulki i złotych koron z obrazu, która miała miejsce w 1909 r. 
Maria Bogusławska (1868-1929), ps. Maryan Jastrzębiec, pisarska, aktorka, dziennikarka, ze szcze-

814. Przewodniki po Jasnej Górze. 815. M. Bogusławska. Klasztor na Jasnej Górze.
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gółami opisała znane fakty dotyczące kradzieży i oskarżenia wobec jednego z zakonników. Opr. 
czerwone pł. z wizerunkiem obrazu i klasztoru jasnogórskiego. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 816. [Kalisz – rękopis] – Kontrakt pomiędzy kupcami żydowskimi w sprawie zakupu 
skór wołowych. Kalisz, 24 maja 1811 r. Rękopis (akt notarialny), k. [2], 35,5 x 
21,5 cm. 400,-
Spisana odręcznie, w języku polskim, charakterystyczna dla ówczesnej epoki umowa kupiecka, 
oddająca klimat tamtych czasów: W dniu 24 maja 1811 r. stawili się u pisarza publicznego akto-
wego starozakonni: Hersz Lejba Rawiczer, Michał Fraustadter (kupcy z Bojanowa), Lewek Forsztad 
i Mordka Lejbowicz z Lublina, działający w imieniu Abrahama Aspis, kupca z Lublina, których tożsamość 
potwierdzają mieszkańcy Kalisza: Fabisz Bloch, kupiec i Lewek Flato, karczmarz. Hersz Lejba Rawi-
czer oznajmia, że w tym miesiącu ugodził u starozakonnego Abrahama Aspisa z Lublina tysiąc skór 
wołowych za 878 dukatów holenderskich, które miał w Kaliszu na ręce Lewka Forsztad i Mordki 
Lejbowicza jako pełnomocników Abrahama Aspisa wypłacić. Z powodu niemożności wypłacenia tej 
kwoty, daje dukatów dwieście i bierze skór wołowych trzysta. Brakującą sumę zobowiązuje się w cią-
gu czternastu dni zapłacić. W przypadku niezapłacenia Rawiczer zobowiązuje się oddać siedemset 
skór pełnomocnikom Aspisa w Kaliszu, którzy te skóry sprzedadzą, i będzie rościć pretensji o koszty 
transportu z Lublina do Kalisza. Poniżej tekstu umowy odręczne podpisy: Michał Fraustadter oraz pięć 
podpisów po hebrajsku, z objaśnieniami po polsku oraz świadkowie: Franciszek Michał Zieliński i An-
toni Sakowski oraz notariusz Józef Godlewski. Stan bardzo dobry.

 817. Kilarski Jan. Na południowych rubieżach Polski. Wycieczka młodzieży poznań-
skiej od Łucka do Katowic. Z 16 ilustracjami. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 
1923. Nakład Księgarni św. Wojciecha, s. VIII, 250, tabl. ilustr. 16, 15 cm, opr. 
z epoki, ppł. 80,-
Opis wycieczki poznańskich uczennic po ziemiach południowej Polski prowadzonej przez Jana Kilar-
skiego (1882-1951) matematyka, pedagoga, krajoznawcę, autora znanych przewodników po Poznaniu 
i Gdańsku. Miejscami przebarwienia stron, poza tym stan dobry.

 818. Kołodziński Bolesław. Geografja Królestwa Polskiego podług najnowszych 
źródeł. Wydanie trzecie poprawione i powiększone z mapą Królestwa Polskiego. 
Warszawa 1865. Nakładem Aleksandra Lewińskiego, s. 103, mapa 1 (litografi a 
rozkł.), 19,5 cm, opr. współcz. płsk. 180,-
Szczegółowy opis geografi czny Królestwa Polskiego. Na wstępie znajdują się informacje ogólne 
(Granice; Ludność; Klimat; Przemysł; Handel; Drogi bite; Koleje żelazne; Telegrafy; Żegluga paro-
wa; Kształt i powierzchnia; Sieć wodna; Jeziora), następnie szczegółowa charakterystyka poszcze-
gólnych guberni (warszawskiej, radomskiej, lubelskiej, płockiej, augustowskiej). Na końcu obszerny 
indeks alfabetyczny oraz mapa Królestwa Polskiego na rok 1865 wykonana w warszawskim 
zakładzie litografi cznym A. Przybylskiego. Zabrudzenia na karcie tytułowej, mapa podklejona, 
poza tym stan dobry.

 819. Kraków, jego kultura i sztuka Rocznik Krakowski. Tom VI. Kraków 1904. 
Nakładem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Odbito w Dru-
karni „Czasu”, s. [8], 308, [1], tabl. ilustr. 20 (w tym 2 heliograwiury), liczne ilustr. 
w tekście, 28 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc. 240,-
Bogato ilustrowany monografi czny tom „Rocznika Krakowskiego” poświęcony w całości kulturze 
i sztuce Krakowa. Zawiera m.in. artykuły: Kultura Krakowa (S. Tomkowicz); Organizacja miejska 
i cechów (A. Chmiel); Historia architektury (F. Kopera); Architektura XIX wieku (Konstanty M. Gór-
ski); Historia rzeźby (J. Muczkowski); Historia malarstwa. Przemysł artystyczny i handel (L. Lep-
szy). Wśród ilustracji m.in. dwie heliograwiury z przedstawieniem Ołtarza Wita Stwosza w Koście-
le Mariackim. Otarcia grzbietu oprawy, brak składki ze stronami 41-48, nieaktualna pieczątka 
własnościowa. 
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 820. [Kraków – powstanie]. Gazeta Krakowska. 1846. Nr 44 i 45 (24 lutego). Kraków 
1846. Księgarnia Stanisława Gieszkowskiego, s. 8; adl.:

  Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. 1846. Nr 1-6 (26 luty-3 marca). 
Kraków 1846. Księgarnia Stanisława Gieszkowskiego, s. ca 4-8, 30 cm, opr. 
z epoki pł. z tłocz. 300,-
Komplet urzędowego organu Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wydawanego w okresie 
powstania krakowskiego 1846 r., redagowanego przez Antoniego Tessarczyka i Edwarda Dembow-
skiego. „»Dziennik« był dokumentem rewolucji krakowskiej, żywą jej kroniką. W pierwszym nu-
merze wzywał do powstania [...] wydrukował manifest i ustawę rewolucyjną, ogłaszał założenie klubu 
rewolucyjnego i donosił o nominacjach nowego rządu” (Historia prasy polskiej). Na łamach czasopisma 
ukazywały się odezwy, rozkazy i doniesienia urzędowe, wydrukowano także artykuł Edwarda Dem-
bowskiego „Rewolucja i lud” oraz fragmenty dzieła Wincentego Chrzanowskiego o wojnie partyzanc-
kiej. Dołączone dwa numery „Gazety Krakowskiej”. Zaplamienia oprawy, dwie karty wzmocnione na 
marginesach. Stan ogólny dobry. Rzadkie.

 821. [Kraków]. Żebrawski Teofi l. O moście wiszącym pomysłu... Kraków 1841. Nakła-
dem A. W. Fusieckiego, s. 41, [1], tabl. ryc. 1 (litografi a kolor. rozkł.), 20,5 cm,
opr. z epoki pł. ze złoc. na licach, brzegi k. złoc. 300,-
E.V, 320. Na k. przedtyt. odręczna dedykacja autora: „Jaśnie Wielmożnemu C. Janowi Schin-
dlerowi Prezesowi Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu w najgłębszym 
uszanowaniu składa…”. Projekt mostu wiszącego wraz z opisem autorstwa krakowskiego uczonego 
Teofi la Żebrawskiego (1800-1887) – architekta, matematyka, archeologa i numizmatyka, właściciela 
bogatego księgozbioru, a także kolekcji monet polskich. Dołączona kolorowa litografi a rozkładana 
przedstawia projekt mostu. Stan dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

821. Most wiszący w Krakowie. 1841. 822. Książka telefoniczna Polski. 1934.
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 822. [Książka telefoniczna Polski]. Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych 
i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem M. St. Warszawy) 1934. B.m. [1934]. 
Wydawnictwo Ministerstwa Poczt i Telegrafów, s. 780, 28,5 cm, oryg. okł. 300,-
Książka telefoniczna z 1934 r. obejmująca spis abonentów telefonicznych w całym kraju z wyłączeniem 
Warszawy. Nieocenione źródło informacji osobowej i genealogicznej oraz gospodarczej. Prócz danych 
teleadresowych – reklamy. Brak s. 609/610, ubytek około 1/3 strony 391/392, kilka stron przedartych, 
blok poluzowany. Stan ogólny dobry.
(Patrz ilustracja)

 823. [Książka telefoniczna Łodzi]. Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der 
Reichspostdirektion Posen. Teil II: Regierungsbezirk Litzmannstadt 1944. Ausgabe 
1944. Stand 1. Dezember 1943. [Poznań 1944]. B.w., s. 64, 29,5 cm, oryg. okł. 
brosz. 100,-
Książka telefoniczna rejencji łódzkiej, stan na 1 grudnia 1943 r. Zawiera kilkanaście tysięcy nume-
rów abonentów prywatnych, fi rmowych i władz okupacyjnych Łodzi oraz miast okolicznych. Nad-
darcia, zaplamienia i ubytki oprawy, zaplamienia na pierwszej karcie, ostatnia karta podklejona. 
Rzadkie.

 824. Milewski Karol. Pamiątki historyczne krajowe. Warszawa 1848. Nakład S. Orgel-
branda, k. [3], s. 369, [2], 22 cm, opr. współcz., płsk. 280,-
Zawiera m.in.: Charakter i zwyczaje mieszkańców okolic Krakowa, Górale, Hucuły, Brzeżany, Zamek 
Podhorce, Trembowla i jej okolice, Żółkiew i pomnik w Hodowie, Puławy i ich okolice, O czarownicach 
w Polsce i Sobótkach Świętojańskich. Karol Milewski (1799-1853), autor podręczników historii. Pełnił 
wiele funkcji urzędniczych w instytucjach oświatowych Królestwa Polskiego, m.in. inspektora Instytu-
tu Aleksandryjskiego dla panien w Puławach. Napisał m.in. „Wiadomości z historii powszechnej” (1827). 
Miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry. Ładny egzemplarz. 

 825. Morawski Kazimierz. Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki 
i odrodzenie. Z wstępem o uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 1-2 (2 wol.) 
Kraków 1901. W Drukarni UJ, k. [1], s. XVIII, 467; XV, 472, 24 cm, jednolite opr. 
z epoki, płsk. 450,-
Z biblioteki hr. Tarnowskich w Chorzelowie k. Mielca (pieczątka). Monografi a historyczna Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w pierwszych wiekach jego funkcjonowania, opracowana z okazji 500. roczni-
cy odnowienia uczelni. Autorem jest Kazimierz Morawski (1852-1925) historyk, fi lolog, prezes PAU, 
profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opr. brązowy płsk., grzbiety pięciopolowe, w polach 2. 
i 3. tłocz. i złoc. tytulatura i numeracja tomu. Zachowana oryg. okł. broszurowa. Stan bardzo dobry. 
Elegancki komplet.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 826. Opis ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geografi cznym, 
etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym 
i statystycznym. T. 1-2 (2 wol.) Warszawa 1904-1905. Nakł. „Gazety Polskiej”. 
Druk J. Sikorskiego, k. [2], s. IV, 519, [1]; s. VIII, 346, [2], ilustracje czarno-białe 
i kolorowe, mapy, 25,5 cm, jednolite opr. z epoki, płsk. 360,-
Szczegółowe opracowanie o charakterze historycznym, geografi cznym, gospodarczym i etnografi cz-
nym, dotyczące ziem polskich. W tomie I, opracowanym przez Aleksandra Czechowskiego, omówio-
no tereny znajdujące się pod panowaniem pruskim – Prusy Wschodnie i Zachodnie, Wielkie Księstwo 
Poznańskie oraz pruski Śląsk. We wstępie do całej serii poruszono zagadnienie liczebności Polaków 
(na całym świecie) oraz antropologiczny problem przynależności rasowej. W tomie II, który przygoto-
wywał m.in. Zygmunt Gloger – wybitny historyk, archeolog i etnograf – opisano tereny Królestwa 
Polskiego. Tekst został wzbogacony mapami, wykresami oraz czarno-białymi i kolorowymi ilustracjami, 
na których znalazły się m.in. krajobrazy, zabytki architektury, widoki miast, portrety i fotografi e 
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znanych i ważnych osób, przedstawienia strojów ludowych itp. Opr. ciemnobrązowy płsk, na 
okładzinach pł. Nieaktualne noty własnościowe. Na grzbietach drobne ślady po owadach, poza tym 
stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 827. 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, okł. oryg. brosz. 200,- 
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 oko-
lic, Sandomierza, Nowego Sącza i Szczawnicy, Beskidów Zach., Śląska Cieszyńskiego, Podhala, Pie-
nin i Tatr. Rozbudowane opisy historyczne uzupełniono propozycjami tras zwiedzania. Przedstawiono 
wiele nie istniejących już dziś zabytków. Minimalne zagniecenia opr., pęknięcie marginesu mapy oraz 
kilku ostatnich kart. Stan ogólny dobry. (zob. inne egzemplarze: 741, 774)

 828. Ossendowski F. Antoni. Puszcze polskie. Poznań [1936]. Wydawnictwo Polskie 
R. Wegnera, s. 234, [6], mapka (dwustronicowa) i liczne ilustr. w tekście, 21 cm, 
opr. brosz. wyd., kolor. obwol.  150,-
Z serii „Cuda Polski” (t. 1-14, 1930-1939), opublikowanej przez wydawnictwo R. Wegnera, w staran-
nej szacie typografi cznej i z bogatym materiałem ilustracyjnym. Dzieło zawiera szczegółowe opisy 
Puszczy Białowieskiej, Świsłockiej, Błudowskiej, Augustowskiej, Knyszyńskiej, Zielonej i Białej. Poza 
opisaniem urzekającej przyrody naszych puszcz, autor poświęcił dużo miejsca ich ludności i jej zma-
ganiom o zachowanie polskości („uosobionej w cichych dworkach i chatkach ludzi pracowitych i nie-
złomnych jak stare rozłożyste dęby puszczańskie”). Ferdynand Antoni Ossendowski (1878-1945), 

825. Uniwersytet Jagielloński. 1901. 826. Opis ziem polskich. 1904-1905.
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pisarz, dziennikarz, podróżnik, działacz polityczny, naukowy i społeczny, autor m.in. utworu „Lenin”, 
powszechnie znany ze swojej antykomunistycznej postawy. Okładka wielobarwna wg obrazu Kazimie-
rza Sichulskiego. Stan bardzo dobry.

 829. Paliński Piotr. Przewodnik po polskiem wybrzeżu Bałtyku i po Ziemi Kaszubskiej. 
Gdynia 1934. Nakładem Andrzeja Wachowiaka, s. 205, [9], 22 cm, opr. ppł., zach. 
lica wyd. okł. brosz. 90,-
Książka napisana przez wybitnego regionalistę, Piotra Palińskiego (1853-1950), łączy w sobie rzetel-
nie opisaną historię Ziemi Kaszubskiej (prowadząc czytelnika od osiedla do osiedla nie pomijając 
nawet najmniejszej osady) z literaturą folklorystyczną przytaczając wiele pięknych wierszy, podań i le-
gend. W efekcie autor ukazuje Kaszubów jako polski lud, który, mimo długotrwałego wysiłku obcej 
kolonizacji, oparł się wynarodowieniu. Po informacjach ogólnych następuje szczegółowy opis Półwyspu 
Helskiego, wybrzeża Bałtyku, Wejherowa oraz Kartuz i okolic. Egz. nierozcięty. Niewielki ubytek oryg. 
lica opr. brosz., poza tym stan dobry. 

 830. [Podróże po Polsce]. Pol Wincenty. Dzieła prozą. T. V (Rozprawy naukowe 
i literackie). Lwów 1878. Nakładem F. H. Richtera, k. [2], s. 468, 22 cm, opr. 
z epoki, ppł. 180,-
Tom dzieł zebranych Wincentego Pola (1807-1872), poety, geografa, etnografa i podróżnika, profeso-
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawiera zbiór listów pisanych do kijowianina Duchińskiego oraz do 
żony, stanowiących relacje z wycieczek i wypraw naukowych-turystycznych po Polsce, m. in. opisy 
wypraw w Beskidy Wschodnie i Gorgany, opisy Górnego Śląska oraz Wrocławia i Sudetów. Poza tym: 
założenia organizacyjne muzeum natury we Lwowie oraz osiągnięcia pionierów eksploracji Karpat 
(w tym Tatr), m. in. St. Staszica. W dziale drugim m.in. obrazki litewskie, wspomnienie o Tomaszu 
Zanie, opowieść góralska. Stan bardzo dobry.

 831. Przewodnik po Polsce w 4 tomach. T. 2: Polska południowo-wschodnia; red. Sta-
nisław Lenartowicz. Warszawa 1937. Związek Polskich Towarzystw Turystycznych, 
s. LXI, 540, map 18, planów 8 (rozkł.), mapa (rozkł.), 16 cm, opr. pł. wyd. 240,-
Nie zrealizowano całości wydawnictwa z powodu wybuchu wojny (wydano tylko 2 tomy). Tom zawie-
ra plany miast, częściowo kolor. (Jarosław, Lublin, Lwów, Łuck, Przemyśl, Stanisławów, Tarno-
pol i Zamość) oraz mapy poszczególnych obszarów i regionów, przeważnie kolorowe. Sześć map 
obszarów górskich Karpat Wschodnich (Beskid Huculski, Czarnohora i Gorgany). Mapa Polski pd.-
-wsch. luzem w kieszonce 63 x 56 cm. Wszystkie mapy wykonane przez Wojskowy Instytut Geo-
grafi czny. Jedna mapa Jaru Dniestru dodatkowo powtórzona. Stan bardzo dobry.

– Opisanie Puław –

 832. [Puławy]. Gutschmid Eugen von. Erinnerungen an Pulawy. Mit Ansichten aus 
den Gärten von Pulawy. Leipzig in Commission bei P. G. Kummer 1829. Druck Und 
Papier von W. Haack, s. [12], 134, tabl. ryc. 12 (akwaforty), 19 cm, opr. z epoki 
twarda. 2400,-
Wyjątkowy druk poświęcony Puławom i pamiątkom narodowym tam zebranym. Książka dedykowana 
w druku założycielce rezydencji, ks. Izabeli Czartoryskiej oraz jej córce ks. Marii Wirtemberskiej. 
Pałac wraz z otaczającym go parkiem i licznymi pawilonami, Domek Gotycki i Świątynia Sybilli (gdzie 
gromadzono pamiątki narodowe) stanowiły ważny ośrodek życia kulturalnego i były w czasie zaborów 
ostoją polskości (dobra skonfi skowano po upadku powstania listopadowego). Książkę ilustruje 12 akwa-
fort wykonanych przez G. Brunnera na podstawie rysunków H. Bauera, każda śr. wielkości 9x 8 cm, 
zamontowane na osobnych tablicach. Ryciny przedstawiają widoki Puław, budowle parkowe, Do-
mek Gotycki i Świątynię Sybilli. Ponadto na k. tyt. widok pałacu. Na s. 19 cytat z A. Mickiewicza. 
Ubytek marginesu k. tyt. (bez straty tekstu), uzupełniony papierem, miejscami rdzawe plamki, poza 
tym stan dobry. W 2005r. Towarzystwo Przyjaciół Puław wydało reprint dzieła wraz z polskim tłuma-
czeniem. Bardzo rzadkie.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)
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 833. Stanaszek Łukasz Maurycy. Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikrore-
gion etnografi czny. Warszawa-Czersk 2014. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. 
Oddział w Czersku; Państwowe Muzeum Archeologiczne, s. 364, ilustr. 540 (w tym 
kolor.), 30 cm, opr. twarda wyd. 180,-
Z autografem autora.Wydanie 2 monografi i nadwiślańskiego Urzecza (tytuł pierwszego wydania „Na 
Łużycu”), wąskiego pasma urodzajnej ziemi, ciągnącego się po obu stronach Wisły od ujścia Pilicy 
i Wilgi, poprzez Wilanów, Siekierki i Saską Kępę. Dzieło jest efektem wieloletnich badań mających na 
celu ocalenie od zapomnienia wielokulturowego regionu etnografi cznego, leżącego w granicach obec-
nej Warszawy. Do regionu tego zaliczone zostały również dawne wsie, jak Czerniaków, Wilanów, 
Powsinek, Powsin i Kabaty, z uwagi na silne związki gospodarcze i kulturowe z Urzeczem. Autor 
jest potomkiem „olęderskich” osadników z Fryzji, którzy osiedlili się na Urzeczu kilka wieków temu. 
Praca zawiera bogaty, unikalny materiał ikonografi czny i jest oparta na bogatym materiale źródłowym. 
Dołączona płyta. Książka rozprowadzana poza obiegiem księgarskim. Stan bardzo dobry.

 834. Stroynowski Stanisław. Ziemia i jej mieszkańcy. [T. II]. Europa Północno-
-Wschodnia. Wydanie trzecie. Warszawa [1883]. Nakład Ferdynanda Hösick’a, 
s. VI, 317, [1], liczne ilustr. w tekście (drzeworyty, w tym całostronicowe), 19 cm, 
opr. z epoki pł. z tłocz. na licu i grzbiecie. 180,-
Drugi tom ilustrowanej serii wydawanej przez Stanisława Stroynowskiego (1820-1878), zawierający 
teksty dotyczące Europy Północno-Wschodniej. Zamieszczono charakterystyki m.in. ziem polskich 
wchodzących w skład Cesarstwa Rosyjskiego: Polesia, Wilna, Trok, Puszczy Białowieskiej, Żmudzi, 
Białorusi, Karpat, Tatr, Krakowa, Ojcowa, Warszawy, Żuław Wiślanych, Gdańska, Częstochowy, Gnie-
zna, Dniestru, Pokucia. Oprawa naprawiana, brak karty przedtytułowej, wewnątrz stan dobry.
Lit.: Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży. Wiek XIX, poz. 3388.

832. Puławy i pamiątki narodowe. 1829. 835. D. Szulc. Pomorze Zaodrzańskie. 1850.
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 835. Szulc Dominik. O Pomorzu Zaodrzańskim. Warszawa 1850. Nakładem R. Frie-
dleina Księgarza, przy ul. Senatorskiej Nr 460, s. [8], 84, [2], mapa 1 (miedzioryt 
rozkł., kolor. liniowo), 22 cm, opr. z epoki płsk. 300,-
Monografi a Pomorza Zaodrzańskiego napisana przez Dominika Szulca (1797-1860) – historyka, pro-
fesora w Wilnie, Lublinie i Warszawie, jednego z prekursorów polskiego pozytywizmu. Autor dowodzi, 
że „ziemia Zaodrzańska rozciągająca się od Odry do Danii i Westfalii, w szerokim tym pasie, nosiła 
u siebie nazwę Pomorzan, nie zaś Wendów lub Słowian, że mieszkańcy mówili po polsku i siedziby 
tu swoje założyli od czasów przedhistorycznych”. Dołączona mapa wielkości 30 x 46 cm przedsta-
wia Pomorze (do XII w.). Efektowna oprawa z epoki w zielony półskórek bogato zdobiony złoceniami. 
Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 836. [Ziemie Odzyskane]. Grabski Jan Władysław. 200 miast wróciło do Polski. 
Informator historyczny. II wydanie przejrzane i uzupełnione. Poznań 1949. Wy-
dawnictwo Zachodnie, s. 546, [2], mapa rozkł. 1, liczne ilustr. w tekście, 22 cm, 
opr. brosz. wyd. 120,-
Na k. przedtyt. odręczna dedykacja autora dla ministra Michała Kaczorowskiego oraz eksli-
bris obdarowanego. Krótka historia 215 miast Ziem Odzyskanych napisana w kontekście dokumen-
towania ich polskości. Na końcu indeks nazw polskich i niemieckich oraz rozkładana mapa Pol-
ski. M. Kaczorowski (1887-1975) – urbanista, polityk, po wojnie minister ds. odbudowy kraju (lata 
1945-1949), szczególnie zasłużony dla odbudowy Warszawy. Niewielkie ubytki opr., poza tym 
stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 837. [Żyrardów]. Album reklamowy Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich 
Hellego i Dittricha. B.m. b.r. (Warszawa po 1900r.), s. 64 (ilustr. całostronicowych), 
20x28 cm, opr. wyd. brosz. 240,- 

836. J.W. Grabski. Historia miast na Ziemiach Odzyskanych. 1949. 
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Album prezentujący zakłady włókiennicze w Żyrardowie, fabryczne budynki mieszkalne i zabu-
dowania miejskie z czasów ich największej świetności. Produkty z Żyrardowa cieszyły się wielką 
renomą w całej Europie, zdobywając imponującą ilość dyplomów i medali, w tym nagrodę główną 
targów paryskich w 1900r. Na każdej stronie duża ilustracja i podpisy w j. polskim, rosyjskim i nie-
mieckim. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

REGIONALIA OBCE. PODRÓŻE

 838. Bełza Władysław. Wrażenia z Wenecyi. Luźne szkice i notatki. Lwów 1901. 
Księgarnia H. Altenberga, s. 70, 16,5 cm, opr. współcz. ppł. 100,-
Egzemplarz korektorski, drukowany jednostronnie z naniesionymi odręcznymi poprawkami. Wra-
żenia z podróży po Wenecji opisane przez Władysława Bełzę (1847-1913) – pisarza, poetę, twórcę zwią-
zanego z Ossolineum, autora patriotycznych książek dla dzieci i młodzieży. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 839. [Chile i Argentyna]. Kahl August. Reisen durch Chile Und die westlichen Provin-
zen Argentiniens. Natur Und Sittenschilderungen mit besonderer Bezugnahme auf 
das volkswirtschaftliche Leben jener Nationen. Berlin 1866. H. Verlag von Rudolph 
Gaertner, s. [2], VIII, [2], 394, 21 cm, opr. z epoki płsk. 300,-
Opis podróży przez Chile i zachodnie prowincje Argentyny i życia codziennego tamtejszej ludności. 
Praca jest pierwszym szczegółowym przewodnikiem po opisywanych terenach zawierającym wiele 
cennych, praktycznych wskazówek dla podróżnych z Europy, dotyczących m. in. warunków pogo-
dowych, bezpieczeństwa, organizowania przy pomocy tubylców wypraw w góry, pokonywania 
poszczególnych odcinków koleją, konno lub pieszo. Autor opisuje Chile czasów Ignacego Domeyki 
(1802-1889), wybitnego geologa, wygnańca z Polski po powstaniu listopadowym, bohatera narodowego 
Chile, który stworzył podwaliny górnictwa chilijskiego i założył uniwersytet o wysokim, europejskim
poziomie nauczania (zob. poz. 545). Ładna oprawa z epoki w brązowy półskórek, zwięzy wypukłe, 

837. Album reklamowy zakładów włókienniczych w Żyrardowie. Po 1900.
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grzbiet sześciopolowy, pola bogato złocone. Niewielki ubytek grzbietu opr., poza tym stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz.

 840. [Moskwa]. Moscou. B.m. (Sztokholm, przed 1914). Akc. O: Wo Granberg, k. [1], 
tabl. ryc. kolor. 30 (heliograwiury), 18 x 27 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. i złoc. 
herbem Moskwy na przednim licu. 350,-
Album barwnych widoków Moskwy przedstawiających zabytki architektury, w tym zniszczone później, 
w okresie bolszewizmu. Pokazano cerkwie, pałace, muzea, pomniki i teatry, Kreml i budynki użytecz-
ności publicznej oraz panoramę miasta. Podpisy w jęz. rosyjskim i francuskim. Okł. ze śladami od-
barwień, grzbiet po reperacji. Wewnątrz stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 841. [Rosja]. Witkamp P. H. Beschrijving van Oost- en Noord-Europa. Tweede Stuk: 
Europisch-Rusland met Finland, Polen en de Kaukasische-Landen. Amsterdam 
1847. J. H. Laarman, s. [12], 554-1272, tabl. ryc. 1 (mapa), liczne drzeworyty 
w tekście, 28,5 cm, opr. ppł. z epoki z tłocz. i złoc. 600,-
Jeden z tomów „De Aardbol”, wydawanego w Amsterdamie magazynu opisującego świat. Całość do-
tycząca europejskiej części Rosji, a także Finlandii, Polski i Zakaukazia. Opis historyczno – etnogra-
fi czny poszczególnych guberni i prowincji, bogato ilustrowany widokami miast, portretami i scenami 
rodzajowymi. Drzeworyty przedstawiają m.in.: Petersburg, Tallin, Moskwę, Smoleńsk, Włodzimierz, 
Niżnij Nowgorod, Kijów, Czernichow, Kazań, Jekaterinburg, Astrachań, Tbilisi, Erewań, Baku, Odessę, 
Witebsk, Mohylew, Wilno, Ostróg. Poza tym ilustracje prezentują bogate w szczegóły sceny z życia 
Rosjan, Ukraińców, Ormian, Gruzinów jak również Kozaków dońskich, Tatarów krymskich i Czerkie-
sów. Duży rozdział poświęcony Polsce ozdobiony 11 półstronicowymi widokami Warszawy, a także 
widokami Częstochowy i Kalisza, wizerunkiem Świątyni Sybilli w Puławach oraz licznymi portretami 
i scenami rodzajowymi. Z mapą Rosji. Niewielkie naderwanie dwóch kart rejestru, poza tym stan dobry.

 842. Świat w obrazach. Zbiór fotografi i najbardziej uwagi godnych miast, okolic 
i dzieł sztuki z Europy, Azyi, Afryki, Australii, Północnej i Południowej Ameryki; 
zestawiony i wykonany pod kier. Johna L. Stoddarda przez The Werner Company, 

840. Widoki Moskwy. Przed 1914.
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Chicago (Londyn, Berlin, Paryż); Lwów b.r. (przed 1900). Nakładem Wydawnictwa 
„Dziennika Polskiego”, wydawca Józef Laskownicki, s. [4] , 256 całostronicowych 
ilustracji z tekstem, 28 x 35 cm, opr. pł. wyd. 300,-
Obraz świata u progu XX wieku. Album reprodukcji fotografi i reprezentujących wszystkie kontynenty 
wykonany pod kierunkiem Johna L. Stoddarda (1850-1931), słynnego amerykańskiego podróżnika 
i reportażysty. Księga składa się z całostronicowych zdjęć opatrzonych u dołu tekstem, rozpoczyna 
ją widok Paryża, a kończy zdjęcie z kalifornijskiej Mariposy (miejsca polskiej kolonii). Polskę repre-
zentuje rynek krakowski. Efektowna czerwono-złota oprawa wydawnicza w płótno z malarską kom-
pozycją na licu symbolizującą różne części świata, przedstawiającą Statuę Wolności, Wieżę Eifl a, 
Sfi nksa, słonia i kulę ziemską. Niewielkie pęknięcie grzbietu opr., drobne przedarcia i zagniecenia k. 
tyt., naderwania marginesów kilku kart, poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 843. Tripplin Teodor. Portugalia. Warszawa 1851. W Drukarni „Gazety Codziennej”, 
frontispis (drzeworyt), s. XIV, [3], 18-375, ryc. w tekście (drzeworyty J. Styfi ego), 
23,5 cm, opr. z epoki płsk. z dwoma szyldzikami i złoc. 280,-
Egzemplarz z księgozbioru Adama Niemirowskiego (złocony superekslibris inicjałowy A.N. na 
grzbiecie oprawy). Bogato ilustrowana, barwna relacja z wyprawy do Portugalii odbytej w latach 40. 
XIX wieku, spisana przez Teodora Tripplina (1812-1881) – lekarza, podróżnika, literata, uczestnika 
powstania listopadowego, autora licznych książek podróżniczych. Drzeworyty według rysunków Adol-
fa Dietricha, Ksawerego Pilatti’ego i A. Zajączkowskiego rytował Jan Styfi . Na końcu dodatkowo 
oprawiony artykuł Władysława Nowickiego „Ćwiczenia mowy” z „Encyklopedii Wychowawczej” z od-
ręczną dedykacją autora dla Adama Niemirowskiego. A. Niemirowski (1841-1921) – dziennikarz, praw-
nik. Otarcia oprawy, kilka kart uzupełnionych i wzmocnionych na marginesach, miejscami zaplamienia 
i ślady zawilgocenia. Rzadkie. 
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 445.
(Patrz ilustracja)

842. Świat w obrazach. Ok. 1900.
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 844. Tyszkiewicz Eustachy. Listy o Szwecji. T. 1 ... Wydanie Adama Zawadzkiego. 
Wilno 1846. Józef Zawadzki, s. VIII, 219, tabl. ryc. 3 (litografi e, w tym jedna 
rozkładana), 21 cm, opr. ppł. 300,-
T. 1 z dwóch. Opis podróży Eustachego hr. Tyszkiewicza z Litwy przez Petersburg i Finlandię do 
Szwecji. Zawiera informacje o polonicach, w tym archiwaliach polskich (m.in. rejestry poszczególnych 
pozycji) znajdujących się w Szwecji, w tym w zamkach prywatnych, w których autor był gościem. 
Tablice w litografi i m.in. z medalami Katarzyny Jagiellonki, królowej Szwecji i szwedzkimi monetami Zyg-
munta III Wazy. Brak jednej tablicy. Zbrązowienia, ślady po owadach między okł., poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 845. [Włochy]. Sternklar Leon. Artystyczno-informacyjny przewodnik po Włoszech 
Południowych i Sycylii wraz z Wyspami Liparyjskiemi, Maltą i Tunisem. Lwów 
1907. Nakł. Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, k. [2], s. 551, XL, plany miast 6 
(w tym rozkł.), mapy 4 (w tym rozkł.), plan muzeum (rozkł.), 15,5 cm, oryg. opr. 
wyd., pł. z napisami na licu i grzbiecie. 150,-
Pierwszy szczegółowy przewodnik po Włoszech wydany w języku polskim autorstwa Leona Sternkla-
ra (1866-1937) – tłumacza i literata. Przygotowany w ramach nowej inicjatywy lwowskiej Księgarni 
B. Połonieckiego wydawania serii polskojęzycznych przewodników po świecie, które mogłyby skutecz-
nie konkurować z niemieckimi „Baedeckerami”. Przewodnik zawiera informacje ogólne, z praktyczny-
mi poradami dla turystów oraz szczegółowe opisy miejscowości i zabytków wraz z wiadomościami 
z zakresu historii sztuki i architektury. Stan dobry.

843. T. Tripplin. Podróż do Portugalii. 1851. 844. E. Tyszkiewicz. Podróż do Szwecji. 
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 846. Antoniewicz Jan Bołoz. Katalog wystawy sztuki polskiej od roku 1764-1886. 
Lwów 1894. Nakładem Drukarni Powszechnej Wystawy Krajowej, s. XXIV, 384, 
tabl. ilustr. 28, 21,5 cm, opr. późniejsza, ppł. 180,-
Katalog wystawy retrospektywnej malarstwa polskiego we Lwowie w 1894 r. Zawiera obszerny mate-
riał biografi czny artystów oraz szczegółowe opisy 1539 wystawianych dzieł (podano wymiary obrazów 
i nazwiska właścicieli obiektów). Na 28 tablicach znalazło się 75 reprodukcji prezentowanych dzieł. 
Opr. zielone ppł., na okładzinach pap. marm., zachowana oryg. okł. brosz., egzemplarz częściowo 
nierozcięty. Stan dobry.

– Katalogi słynnego antykwariatu –

 847. Antykwariat Polski Hieronima Wildera. Katalog nr 1-26 (w 3 wol.) Warszawa 
1906-1930. Czcionkami Drukarni Naukowej. Zakład Grafi czny Wierzbicki, k. [2], 
s. 72; 57; 68; 64; IV, 66, tabl. ilustr. 10; s. 122; II, 36, [2], tabl. ilustr. 16; s. 69; 
IV, 102; IV, 50, tabl. ilustr. 8; s. 86; 26; IV, IV, 122; 110; 40, tabl. ilustr. 8; s. 19, 
tabl. ilustr. 4; s. 122; 64; 78; 64; 68, portret 1; s. 64, tabl. ilustr. 1; s. 37, [3]; 46, 
[2]; 68, tabl. ilustr. 1, kart luźnych z ilustr. 2; s. 69, 21,5 cm, jednolite opr., płsk. 
z szyldzikami, wspólny futerał ochronny. 1800,-
Komplet 26 katalogów wydanych przez Antykwariat Polski Hieronima Wildera w latach 1906-1930. 
Hieronim Wilder (1876-1941) wybitny antykwariusz, historyk sztuki, bibliofi l, kolekcjoner i znawca 
grafi ki prowadził Antykwariat Polski w Warszawie w latach 1903-1932. Firma specjalizowała się w sprze-
daży książek i grafi ki, choć okazjonalnie zajmowała się również innymi gałęziami sztuki i rzemiosła. 
W latach 1906-1930 Wilder wydał 26 katalogów antykwarycznych. Pięć z nich było poświęconych 
sztuce, jeden autografom i rękopisom, a dwadzieścia książkom, z których dwa były tematyczne – Nr 3 
dotyczył medycyny (księgozbiór pozostawiony przez Stanisława Krysińskiego) a nr 6 zatytułowano 
„Nauki prawne i społeczne”. W pozostałych tematem dominującym była historia. Część numerów była 
ilustrowana – na tablicach i w tekście dawano podobizny sprzedawanych grafi k, kart tytułowych ksią-
żek, facsimilia autografów i fragmentów rękopisów. W opracowywaniu katalogów i sprzedawanych 
w antykwariacie książek pomagał Wilderowi Edward Chwalewik (1873-1956) historyk książki, bi-
bliofi l i bibliotekarz. Dzięki ich ogromnej wiedzy i nakładowi pracy katalogi Antykwariatu Polskiego 
były niezwykle starannie przygotowane i stanowiły przewodniki dla bibliofi lów i kolekcjonerów nieustę-
pujące wydawnictwom słynnych antykwariatów zagranicznych. Do dziś są bardzo cenne dla miłośni-
ków oraz zbieraczy książek i grafi ki, także jako zabytek antykwarystyki polskiej. Opr. brązowy płsk., 
na okładzinach pap. marm., futerał oklejony pap. marm. i wyłożony suknem. Zachowane oryg. okł. 
brosz. poszczególnych katalogów. Stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja)

 848. Dinces L. A. Ruskaja glinianaja igruszka. Moskwa – Leningrad 1936. Wydawnictwo
Akademii Nauk ZSRR, s. 109, [1], tabl. ilustr. 30, 25 cm, oryg. opr. kart. 120,-
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Rozprawa historyczno-etnografi czna poświęcona historii glinianych zabawek rosyjskich. Tekst ilustru-
je 30 tablic z fotografi ami i podobiznami artefaktów. Nieaktualne pieczątki biblioteczne. Stan bardzo 
dobry.

 849. Gordon Anthony. Russian ballet, camera studies. With an Introduction by Ar-
nold Haskell. London 1939. Geoffrey Bles, s. [32], tabl. ilustr. 96, 32,5 cm, opr. 
pł. wyd. 480,-
Bogato ilustrowana praca Anthony Gordona(1902-1989), wybitnego fotografa, przedstawiająca posta-
cie baletu rosyjskiego Sergiusza Diagilewa. Zamieszczono naklejone na karton liczne portrety oraz 
pełne ekspresji sceny baletowe. Na uwagę zasługują: portret choreografa Michaiła Fokina, pierwsze 
wizerunki Serge Lifara (1905-1986) – legendarnego już za życia baletmistrza pochodzenia ukraiń-
skiego, teoretyka i historyka tańca, prawie 40 lat związanego z Operą Paryską. Wśród tancerzy m.in. 
Anna Adrianova, Irina Baronova, Edouard Borovansky, Anton Dolin, Ramon Jasinsky, Alexandra De-
nisova, Tamara Grigorieva, Jeanette Lauret, Yura Lazovsky, David Lichine, Felia Doubrovska, Alicia 
Markova, Leonide Massine, Mischa Panaieff, Marc Platoff, Tatiana Riabouchinska, Lubov Rostova, 
Yurek Shabelevsky. Ślady po zawilgoceniu tylnej okł.
(Patrz ilustracja) 

 850. Grafi ka. Tygodnik ekonomiczno-zawodowy dla drukarzy, litografów, introligatorów 
oraz handlów materiałów piśmiennych i rysunkowych. Warszawa 1906. Rok I, 
nr 1-21, od 5.01. do 29.11. 1906 r. Wyd. i red. K. Kułakowski, s. 172, 30,0 cm, 
opr. współcz. płsk. 300,-
Komplet, więcej nie wyszło. Rocznik fachowego pisma skierowanego głównie do drukarzy, gra-
fi ków, introligatorów oraz osób zajmujących się handlem materiałami piśmienniczymi. Ilustrowane, 
utrzymane w stylistyce typowej dla secesji, zawiera wiele artykułów poświęconych zagadnieniom 
technicznym (np. barwienie skóry, fotochemigrafi a, litografi a), a także organizacji pracy, prowadzeniu 
drukarni i sklepu. W każdym numerze wiadomości z kraju i zagranicy (w tym wiele dotyczących straj-
ków, zamykaniu drukarń, aresztowań – pismo musiało zmienić redaktora po aresztowaniu i zesłaniu 
poprzednika, miało przerwę w wydawaniu od marca do września). Na ilustracjach m.in. przykłady opraw, 
w tym Recmanika oraz liczne reklamy (np. fi rm J. Recmanika i J. F. Pugeta). Rocznik w niewielkim 

847. Katalogi antykwariatu H. Wildera. 1906-1930. 849. A. Gordon. Balet rosyjski. 1939.
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stopniu przycięty (bez straty dla tekstu), poza tym stan dobry. Oprawa współcz. płsk. z szyldzikiem 
i zwięzami.
Lit.: Bibliografi a czasopism warszawskich, s. 155, poz. 3280
(Patrz ilustracja)

 851. Grafi ka. Rocznik I. Staraniem Wł. Łazarskiego. Warszawa 1912. Nakład Kursów 
Kształcenia Zawodowego Grafi ków O.M.R.I.S.S. [Oddział Muzeum Rzemiosł 
i Sztuki Stosowanej], s. 75, [9], 31,5 cm, opr. wyd. karton. 300,-
Więcej nie ukazało się. Fachowe pismo poświęcone sprawom drukarstwa i grafi ki użytkowej, wydane 
staraniem wybitnego bibliofi la i drukarza Władysława Łazarskiego (zm. 1944), który w 1912 r. wszedł 
w skład Zarządu Kursów Kształcenia Zawodowego Grafi ków w Warszawie. Odbite w tłoczni Łazar-
skiego, pod kierunkiem syna Władysława – Zygmunta Łazarskiego, zawiera m.in. artykuły: W. Troja-
nowski, Książka i okładka – szkic historyczny ich rozwoju; P. Krasnodębski, Przemysł i sztuka; 
M. Rulikowski, Literatura polska lub Polski dotycząca z zakresu grafi ki; T. Rosner, O papierze; Dru-
karnia J. I. Kraszewskiego w Dreźnie. Osobną część poświęcono Kursom Kształcenia Zawodowego 
Grafi ków (m.in. program wykładów, sprawozdanie za rok 1910-1911, lista nauczycieli oraz dobrodzie-
jów, spośród których największą była księżna Anna Branicka), wraz z licznymi zdjęciami ze szkoły. 
Uszkodzenia i zabrudzenia oprawy, miejscami podkreślenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: Bibliografi a czasopism warszawskich, s. 155, poz. 3281

– Nowoczesna grafi ka i sztuka drukarska –

 852. Grafi ka. Organ Związku Polskich Artystów Grafi ków i Zrzeszenia Kierowników Za-
kładów Grafi cznych. Dwumiesięcznik. Red. nacz. F. Siedlecki. Wyd. T. Gronowski 
i F. Siedlecki, Warszawa. R. I. 1930-1931, zeszyt I-VI, śr. 52 s.; R. II. 1932, zeszyt 
I-VI, śr. 52 s.; R. III, 1933/1934, zeszyt I-V, śr. 56 s.; R. IV, 1938/1939, zeszyt I-III, 
s. 55, 58, 81. Każdy rocznik oprawiony oddzielnie, 4 wol., 29,5 cm, płsk. współcz. 
z szyldzikiem. 12 000,-

850. Grafi ka. 1906. 853. Grafi ka Polska. 1921-1928.
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Komplet jednego z najbardziej znaczących polskich czasopism artystycznych dwudziestolecia między-
wojennego, najważniejszego poświęconego grafi ce artystycznej, użytkowej oraz sztuce drukarskiej. 
Redaktorami i współpracownikami byli tacy wielcy grafi cy jak Tadeusz Gronowski, Franciszek Siedlec-
ki, Adam Półtawski, Władysław Skoczylas. Okładki utrzymane w stylu Art Deco projektował m.in. 
Tadeusz Gronowski oraz Henryk Stażewski. Rocznik I – w zeszycie 4 drzeworyt Stanisława Ostoi 
Chrostowskiego (exlibris Ireny Dybowskiej). Wśród artykułów m.in. poświęcone twórczości Stefana 
Mrożewskiego i Stanisława Ostoi Chrostowskiego, ofi cynie Tyszkiewiczów, Bibliotece Ordynacji Kra-
sińskich, drzeworytom ludowym, wystawie książki w Paryżu. Rocznik II z dołączonymi drzeworytami 
Stanisława Ostoi Chrostowskiego (Podwórko), Konstantego Sopoćki (Ślepy poeta oraz Chorzy), 
Tadeusza Cieślewskiego syna (Drzeworyt z remarką), litografi e Ludwika Tyrowicza (Przy stole) 
i Juliana Bohdanowicza (Na Wiśle) oraz kartą z „Panteonu Polaków” Zofi i Stryjeńskiej. Wśród 
artykułów m.in. poświęcone technice litografi i, zbiorom grafi ki polskiej w Muzeum Narodowym w War-
szawie, twórczości Artura Szyka, grafi ce lwowskiej i francuskiej, projektowaniu banknotów i plakatów. 
Rocznik III z dołączonymi m.in. drzeworytami Tadeusza Cieślewskiego syna (Port w Pucku), Stani-
sława Ostoi Chrostowskiego (Lot w obłokach) i Aleksego Krawczenki oraz linorytem Cieślewskie-
go (Księga Miasto). Wśród artykułów m.in. poświęcony drukowi funkcjonalnemu, wystawa drzewory-
tu w Warszawie, o twórczości plastycznej Cypriana Norwida, o plakatach Tadeusza Gronowskiego. 
Rocznik IV – ostatni, przedwojenny rocznik pisma, wznowionego do 5-letniej przerwie, zawiera m.in. 
artykuły dotyczące twórczości Henryka Stażewskiego i Konstantego Brandla oraz ilustracjom w polskich 
książkach i czasopismach XIX w. Dołączony na osobnej karcie list od redakcji (maszynopis) do czy-
telników, z prośbą o wsparcie, zwłaszcza do drukarzy oraz o abonowanie pisma. Zachowane okładki 
broszurowe wszystkich zeszytów. Nieznacznie przycięte numery w tomie I, jedna z tablic zeszytu 3 
rocznika I pocięta, kilka kart w tomie I i III poluzowane, poza tym stan dobry. W tomie II brak pracy 
Z. Stryjeńskiej, w tomie III brak dwóch drzeworytów: St. Ostoi Chrostowskiego i W. Goryńskiej. Wspa-
niałe źródło wiedzy o dawnej i międzywojennej grafi ce polskiej. Wielka rzadkość. Pierwszy raz na 
aukcji w komplecie. 
(Patrz ilustracja)

 853. Grafi ka Polska. Miesięcznik poświęcony sztuce grafi cznej. Redaktor: Roman 
Mathia (oraz od 1926 r. Czesław Czarski). Rok I. 1921. Z. 1-5 (sierpień-gru-
dzień), s. ca. 20-32; Rok II. 1922. Z 1-11/12 (styczeń-listopad/grudzień), s. 294; 
Rok III. 1923. Z. 1-11/12 (styczeń-listopad/grudzień), s. 216; Rok IV. 1926-1928.

852. Grafi ka. 1930-1939. Komplet.
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Z. I-IV, s. ca. 60. Warszawa 1921-1928. Liczne ilustr. w tekście, w tym drzewo-
ryty, 33,5 cm, opr. w 5 wol., płsk. współcz. ze złoc. napisami na grzbiecie, zach. 
wszystkie okł. brosz. 4500,-
Komplet. Ważne polskie pismo poświęcone sprawom drukarstwa i sztuce grafi cznej. Miesięcznik (a po 
przerwie kwartalnik) propagował idee nowoczesnych trendów w sztuce grafi cznej i drukarskiej, upo-
wszechniał jej historię, poświęcając wiele artykułów technikom grafi cznym i drukarskim, stylistyce 
druku i ilustracji, wynalazkom technicznym. Szeroko omawiana jest m.in. przełomowa dla rozwoju 
drukarstwa Wystawa Polskiej Sztuki Drukarskiej, która odbyła się w Warszawie w 1922 r. z inicjatywy 
redakcji pisma, a także polska ekspozycja na wystawie paryskiej w 1925 r. oraz w Lipsku. Osobne, 
bogato ilustrowane fragmenty poświęcono twórczości wybitnych polskich artystów, m.in. E. Bartłomiej-
czyka i W. Skoczylasa. Ciekawe są także artykuły na temat projektów polskiego godła, banknotów 
oraz gwałtownie rozwijającej się wówczas reklamy. Wśród redaktorów i współpracowników m.in.: 
L. Gardowski, A. Półtawski, J. Recmanik, W. Jastrzębowski, S. Lam, E. Niewiadomski, P. Smolik, 
F. Siedlecki, B. Lenart. Liczne ilustracje (w tym całostronicowe, m.in. drzeworyty Janiny Konar-
skiej, M. Wąsowiczówny) i reklamy (kilkustronicowy dodatek na końcu każdego zeszytu). Zachowa-
ne wszystkie okładki broszurowe wykonane według projektów: Józefa Toma, Wojciecha Jastrzębow-
skiego, Ludwika Gardowskiego, Adama Półtawskiego, Franciszka Siedleckiego, Tadeusza 
Gronowskiego. Niewielkie ślady zalania w roczniku 1923 oraz 1926-1928, poza tym stan dobry. Wy-
dawane na wysokim poziomie edytorskim pismo, propagowało sztukę pięknej książki, stanowiło cen-
ne źródło wiadomości o grafi ce użytkowej i drukarstwie. 
(Patrz ilustracja na stronie 346)

 854. Hesse Friedrich. Die Chromolithographie, mit besonderer Berücksichtigung 
der modernen, auf photographischer Grundlage beruhenden Verfahren und der 
Technik des Aluminiumdrucks. Halle 1906. Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, 
s. XVI, 383, tabl. ilustr. 20 (kolor.), ilustr. w tekście 131, 25,5 cm, opr. wyd. pł. 
zielone ze złoc. i tłocz. 300,-
Bogato ilustrowana, szczegółowa monografi a poświęcona technikom druku kolorowego. Praca podzie-
lona jest na cztery zasadnicze części: Chromolitografi a; Fotochrom; Chromodruk; Chromoalgrafi a. Na 
końcu 20 kolorowych tablic z przykładami poszczególnych technik grafi cznych. Niewielkie zaplamienia 
oprawy, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

 855. [Katalog antykwarski]. Katalog książek polskich tudzież w obcych językach 
znajdujących się w antykwarni D. Grunda we Lwowie. Nr 1. Lwów 1886, s. 130, 
[1]; Nr 2. Lwów 1890, s. 100; Nr 3. Lwów 1890, s. 38; nakładem D. Grunda, 
21 cm, współopr., opr. współcz. pł. z tyt. na grzbiecie, zach. okładki wyd. 
opr. brosz. 150,-
Trzy pierwsze katalogi lwowskiego antykwariatu Dawida Grunda. Dzieła ułożone alfabetycznie, od nr 
1 do 5650 łącznie w trzech katalogach. Katalog pierwszy stanowi w całości kolekcję ponad trzech 
tysięcy książek po Sementowskim. Dawid Grund (1850-1929) prowadził antykwariat od 1878 r. ciesząc 
się uznaniem i wielką popularnością „dzięki znajomości książek i niekomercjalnemu nastawieniu”. 
Z usług antykwariatu korzystali znani bibliofi le, m.in. W. Dzieduszycki i J. Kasprowicz. Grund wydał 
łącznie 10 katalogów, ostatni w 1914 r. Niewielkie przybrudzenie okładek brosz., nieliczne rdzawe 
plamki i podkreślenia ołówkiem, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 856. [Katalog antykwarski]. Katalog książek polskich i obcych antykwarni D. Grunda 
we Lwowie. Nr 7. (1908), s. 110; Nr 8. (1911), s. 102; Nr 9. (1913), s. 80; Nr 10. 
(1914), s. 70; Nakładem Antykwarni D. Grunda; 21 cm, współopr., opr. współcz. 
pł. z tyt. na grzbiecie, zach. okładki wyd. opr. brosz.  120,-
Cztery katalogi (nr 7,8,9,10) lwowskiego antykwariatu Dawida Grunda (patrz poz. powyżej). Katalogi 
alfabetyczne, zawierają następującą ilość pozycji w „cenach nadzwyczaj niskich”: Nr 7 -3067, Nr 8- 
2678, Nr 9 – 1961, Nr 10 – 2512. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
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 857. [Katalog księgarski]. Katalog książek i map geografi cznych wydanych własnym 
nakładem księgarni Karola Wilda we Lwowie. Lwów 1876. Nakładem Karola Wilda, 
s. 144, 19 cm, opr. współcz. pł., zach. opr. brosz., portret luzem. 100,-
Katalog lwowskiej księgarni Karola Wilda w układzie alfabetycznym i tematycznym (wg działów: eko-
nomia, geografi a, historia, nauki ścisłe, literatura itp.). Karol Kazimierz Wild (1824-1885) – wybitny 
księgarz, wydawca i nakładca lwowski, właściciel jednej z najlepszych księgarń we Lwowie oraz 
największej w Galicji wypożyczalni książek. Dołączony luzem portret K. Wilda w drzeworycie z 1885 r. 
Uszkodzenia lica opr. brosz. (naklejonej na karton), marginesy trzech kart podklejone, poza tym stan 
bardzo dobry. Rzadkie.

 858. [Katalog wystawy]. Książka polska zagranicą (w językach obcych). Literatura. 
Plastyka. Muzyka. Warszawa 1933. Staraniem Komitetu Propagandy przy Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych, Drukarnia Narodowa w Krakowie, s. [2], XXVI, 
[4], 279, [1], opr. wyd. brosz. 80,-
Katalog wielkiej i ważnej propagandowo wystawy prezentującej sukcesy literatury polskiej na świecie. 
Katalog stanowi jednocześnie pożyteczną bibliografi ę polskich utworów literackich tłumaczonych na 
języki obce, zawiera bowiem 2416 pozycji wydanych w latach 1900-1933 oraz indeks nazwisk. „Nie 
lada osobliwość katalogu przynosi zestawienie ekspansji naszych wielkich romantyków…, z którego 
wynika, że Mickiewicz jeszcze po roku 1900-m przekładany był w 13 krajach, Słowacki w 10-ciu, 
Krasiński w 9-ciu” (ze wstępu). Niewielkie przybrudzenie okładki. Stan bardzo dobry. 

 859. [Katalog wystawy w Nowym Jorku]. Offi cial Catalogue of the Polish Pavil-
ion at the World’s Fair in New York 1939. Warsaw (Warszawa) 1939. Arkady, 
s. [4], 503, [1], tabl. ilustr. w ramach paginacji 115 (w tym 14 barwnych), 21 cm, 
opr. pł. wyd. 600,-
Ofi cjalny katalog Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w roku 1939. Angloję-
zyczna wersja jednego z najcenniejszych źródeł dokumentujących ekspozycję. Złożyło się na nią 
11 000 obiektów, które po wybuchu wojny pozostały w USA. Podobny los spotkał większość egzem-
plarzy katalogu. Przedstawia on wszechstronny obraz historii i kultury Polski oraz osiągnięć II Rze-
czypospolitej. Niezwykle bogaty dział sztuki ze spisem wystawców, artystów i wykonawców. Opraco-
wanie graficzne Henryka Munda, projekt okładki i wyklejek Antoniego Wajwóda. Otarcia 
i zażółcenia oprawy, oprócz tego stan bardzo dobry. 

 860. Kopera Feliks. Dzieje malarstwa w Polsce. T. 1-3 (w 2 wol.). Kraków [1925-
1929]. Trzaska, Evert i Michalski, s. VII, 250, [2], tabl. ilustr. 24 (w tym 7 barw-
nych i 12 rotograwiur), 211 ilustr. w tekście; [4], 345, [1], tabl. ilustr. 52 (w tym 
15 barwnych i 26 rotograwiur) 313 ilustr. w tekście; XII, 572, tabl. ilustr. 103 
(w tym 32 chromotypie i wielobarwne rotograwiury), 27,5 cm, luksusowa opr. 
wyd. płsk. 2400,-
Pierwsze całościowe opracowanie dziejów malarstwa polskiego wydane ogromnym nakładem środków 
z bogatym materiałem ilustracyjnym, w tym wieloma tablicami barwnymi. Tom 1: Średniowieczne 
malarstwo w Polsce; Tom. 2: Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII wieku (Renesans, Barok, Rokoko). 
Tom 3. w całości poświęcony jest malarstwu polskiemu XIX i XX wieku. Dzieło jest efektem kilkunastu 
lat pracy jego autora, Feliksa Kopery (1871-1952), wybitnego polskiego historyka sztuki, wielolet-
niego dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Do wykonania ilustracji wykorzystano bezcenne 
już dzisiaj klisze znajdujące się ówcześnie w wielu polskich muzeach, w tym w przedwojennych 
zasobach MN w Krakowie. Jeden z wariantów luksusowej oprawy wydawniczej, na grzbiecie 
pięciopolowym w centrum złocona plakieta z orłami podtrzymującymi paletę malarską. Stan dobry. 
Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 861. Macfall Haldane. Odrodzenie we Włoszech Środkowych. Z oryginału angielskiego 
przełożył Jan Kasprowicz. Z 27 barwnemi tablicami (Historya malarstwa. Dzieło 
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zbiorowe z 300 barwnemi tablicami pod redakcją Tadeusza Piniego. Tom I). Lwów 
[1912]. Nakładem własnym wydawnictwa. Z drukarni Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich, s. XXIII, [1], 265, tabl. ilustr. 27 (kolor.), mapa 1, tabl. genealog. 4, 28,5 cm,
opr. wyd. skóra wiśniowa ze złoc. i tłocz., górny brzeg kart złoc. 350,-
Pierwszy tom pięknie wydanej, bogato ilustrowanej historii malarstwa europejskiego, opracowanej przez 
Haldane’a Macfalla (1860-1928). Tom obejmuje dzieje malarstwa włoskiego w epoce Odrodzenia. Na 
tablicach barwne reprodukcje dzieł najwybitniejszych malarzy tego okresu (m.in. Giotta, Sandra Botti-
cellego, Leonarda da Vinci, Rafaela Santi, Michała Anioła). Przed tekstem mapa Włoch. Luksusowy 
wariant oprawy wydawniczej: skóra wiśniowa ze złoceniami i ślepymi tłoczeniami, górny brzeg kart 
złocony, pozostałe brzegi nie obcięte. Niewielkie otarcia i naddarcia skóry oprawy, stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 862. Niedzielski Józef. Szkoła teoretyczno-praktyczna na skrzypce zastosowana 
podług najnowszych szkół Baillota, Spohra, Mazasa i innych oraz własnemi 
postrzeżeniami pomnożona jasnemi do pojęcia każdego uczącego się ułożona. 
Warszawa [1841]. Nakładem G. Sennewalda, s. [2], 82, tabl. ryc. 1 (litografi a), 
nuty w tekście, 31,5 cm, opr. z epoki pł. 300,-
Jeden z pierwszych w literaturze polskiej podręczników nauki gry na skrzypcach. Przed tekstem 
rycina ukazująca prawidłową postawę przy grze, ułożenie palców oraz trzymanie smyczka, na końcu 
zamieszczono tłumaczony z języka włoskiego słownik terminów muzycznych. Naddarcia i zaplamienia 
oprawy, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

 863. Polskie życie artystyczne. [T. I]. 1890-1914. [T. II]. 1915-1939. [T. III]. 1945-
1960. Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Wojciechowskiego. Wrocław, 
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1967-1992, s. 271, 743, 504, 29,5 cm, 
3 woluminy opr. płsk. współcz. 1600,-
Jedno z podstawowych źródeł do dziejów sztuki polskiej XX w. Przygotowane  przez zespół Pracow-
ni Badania Sztuki XX w. Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, pod redakcją profesora A. Wojcie-

860. F. Kopera. Dzieje malarstwa. 1925-1929. 861. H. Macfall. Malarstwo włoskie.1912. 
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chowskiego. Zawiera wiele szczegółowych informacji (w układzie chronologicznym), dotyczących 
życia artystycznego – szkolnictwa, mecenatu, wystaw, stowarzyszeń i grup artystycznych, kolekcjo-
nerstwa i handlu dziełami sztuki, piśmiennictwa. Dołączono także tablice z fotografi ami, na końcu 
każdego tomu obszerny indeks. Oprawa luksusowa w 3 wol., płsk. ze zwięzami, złoc. i tłocz. Stan 
bardzo dobry. Ładny komplet.
(Patrz ilustracja)

 864. Rastawiecki Edward. Mappografi a dawnej Polski. Warszawa 1846. W drukarni 
S. Ogelbranda, k. [2], s. X, [4], 159, k. [1], 22,5 cm, opr. z epoki ppł. z tyt. na 
grzbiecie. 240,- 
Klasyczne dzieło, będące pierwszą w Polsce próbą całościowego opisu kartografi i ziem polskich od 
początku XVI do końca XVIII w. Praca powstała w oparciu o bogate materiały Jana Daniela Janoc-
kiego, bibliotekarza Jana Andrzeja Załuskiego, liczne kwerendy autora w najznakomitszych zbiorach 
krajowych (m.in. Pawlikowskich w Medyce) i zagranicznych (Berlin, Drezno), a także cenną, własną 
kolekcję map. Stan bardzo dobry.

 865. Rastawiecki Edward. Słownik malarzów polskich, tudzież obcych w Polsce 
osiadłych lub czasowo w niej przebywających. Z dołączeniem szesnastu rycin, wize-
runków celniejszych artystów. T. 1-3 (w 3 vol.). Warszawa 1850-1857. Nakładem 
autora, s. [4], VIII, 334, tabl. ryc. 3 (winno być 6, litografi e); XVI, 326, [1], tabl. 
ryc. 2 (winno być 8, li tografi e); [4], 536, [1], tabl. ryc. 1 (winno być 2, litografi e), 
23,5 cm, opr. z epoki, płsk., zach. wyd. okł. brosz. 800,-
Dzieło zawiera życiorysy malarzy i rytowników pol skich i z Polską związanych wraz z wyszczególnie-
niem stworzonych przez nich dzieł. Ozdobione litografowanymi portretami wykonanymi przez wybit-
nego grafi ka i rytownika Jana Feliksa Piwarskiego (1794-1859). Edward Rastawiecki (1804-1874), 
historyk sztuki, autor m.in. „Słownika rytowników polskich”. Brak 10 litografi i. Miejscami zażółcenia w tekście 
i na rycinach, naderwania oprawy, pęknięcia skóry grzbietu oprawy. Rzadkie. 
(Patrz ilustracja)

863. Polskie życie artystyczne. 1967-1992. 865. E. Rastawiecki. Słownik malarzy. 
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 866. [Ruszczyc Ferdynand]. Życie i dzieło. Ksiẹga zbiorowa, wydana staraniem 
Komitetu Uczczenia Pamiẹci Ferdynanda Ruszczyca w Wilnie. Ilustracyj 322, 
w tem 22 plansze barwne, 74 plansz jednobarwnych i 226 reprodukcyj w tekście 
podług zdjęć fotografi cznych Jana Bułhaka. Wilno 1939. B.w., s. XXVIII, 481, 
31 cm, opr. pł. 360,-
Księga pamiątkowa ku czci Ferdynanda Ruszczyca (1870-1936) malarza i grafi ka, przedstawiciela 
symbolizmu, dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwesytetu Stefana Batorego w Wilnie. W komitecie 
redakcyjnym znaleźli się Jan Bułhak, Jerzy Hoppen, Mieczysław Limanowski, Marian Morelowski, 
Ludwik Szweykowski. Wydawnictwo bogato ilustrowane zdjęciami z życia Ruszczyca i reprodukcjami 
jego prac. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

 867. Smolik Przecław. Jana Bukowskiego prace grafi czne. Łódź 1930. Nakładem 
Towarzystwa Bibljofi lów w Łodzi. W „Drukarni Polskiej” Ludomira Mazurkiewicza 
i S-ki, s. 48, tabl. 44 (z kolor. reprodukcjami prac grafi cznych J. Bukowskiego), 
32 cm, opr. współcz. płsk., zach. okł. brosz. 600,-
Nakład 650 egzemplarzy numerowanych (egz. nr 60). Pięknie wydana monografi a twórczości 
Jana Bukowskiego (1875-1943), artysty typografa, ilustratora, związanego z nurtem Młodej Pol-
ski, opracowana przez Przecława Smolika, bibliofi la i literata, współzałożyciela Towarzystwa Miło-
śników Książki w Krakowie oraz Towarzystwa Bibliofi lów w Łodzi. Książka ozdobiona 44 koloro-
wymi reprodukcjami projektów okładek, ilustracji książkowych artysty na osobnych tablicach oraz 
ponad 100 czarno-białymi reprodukcjami w tekście. Oprawa Marka Świdy (sygnowana nalepką): 
szeroki półskórek jasnobrązowy z dwoma szyldzikami i złoceniami, zachowane okładki broszuro-
we. Luzem dołączony katalog towarzyszący wystawie typografi cznej prac Jana Bukowskiego, urzą-
dzonej w 1947 r. w Miejskim Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

867. P. Smolik. Twórczość J. Bukowskiego. 868. Sztuki Piękne. 1924-1934.



353WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA

 868. Sztuki Piękne. R. I-X (10 wol.). Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, 
malarstwu, grafi ce i zdobnictwu. Redaktor naczelny Wł. Jarocki. Kraków 1924-
1934, s. VII, [1], 47, [1], 47, [1], 87-583, [1], tabl. ilustr. 35, ilustr. w tekście; VII, [1], 
511, [1], tabl. ryc. 1 (drzeworyt), tabl. ilustr. 18, ilustr. w tekście; VI, [2], 467, [1], 
tabl. ryc. 2 (drzeworyty), tabl. ilustr. 12, ilustr. w tekście; V, [3], 451, [1], tabl. ryc. 
2 (drzeworyty), tabl. ilustr. 31, ilustr. w tekście; VI, 503, tabl. ilustr. 12; VI, [2], 463, 
tabl. ilustr. 9, ilustr. w tekście; VI, [2], 481, [1], tabl. ryc. 3 (drzeworyty), tabl. ilustr. 
11, ilustr. w tekście; VII, [1], 367, [1], tabl. ilustr. 60, ilustr. w tekście; VI, [2], IV, 463, 
[1], tabl. ryc. 2 (drzeworyty), tabl. ilustr. 1, ilustr. w tekście; VI, [2], 487, [1], tabl.
ilustr. 3, ilustr w tekście, 29,5 cm, oprawa t. 1-4, 6-9: ppł., t. 5 i 10: pł. 6000,-
Komplet czołowego czasopisma z okresu 20-lecia międzywojennego, poświęconego polskiemu 
życiu artystycznemu, a w szczególności malarstwu, wydawanego w charakterze miesięcznika 
w latach 1924-1934. Wśród autorów artykułów i rozpraw, nierzadko o charakterze monografi cznym, 
są m.in. A. Szyszko-Bohusz, M. Morelowski, J. Mehoffer, A. Potocki, P. Smolik i M. Treter. Zawiera 
opracowania poświęcone wybitnym artystom jak: Axentowicz, Boznańska, Brandt, Fałat, Gottlieb, Ma-
kowski, Michałowski, Pankiewicz, Pronaszko, Stanisławski, Stryjeńska, Szukalski, Ślewiński, Weiss, 
Wojtkiewicz, Wyczółkowski, Wyspiański i Zak. Wiele tekstów o sztuce współczesnej w Polsce i w innych 
krajach (np. w Rosji sowieckiej), a także publikacji mających dziś znaczenie historyczne (np. „Józef 
Piłsudski w karykaturach Czermańskiego”, „Kolekcja Ignacego Korwin-Milewskiego” czy o „O portrecie 
Rafaela w Muzeum Czartoryskich w Krakowie”). Liczne ilustracje w tekście na papierze kredowym, 
w tym na osobnych tablicach (czarno-białe, rotograwiurowe i kolorowe). Rocznik II zawiera oryginalny 
drzeworyt: „Wenus” Wojciecha Weissa; w r. III dwa oryg. drzeworyty Wacława Wąsowicza „Głowa 
hucułki” i Wojciecha Weissa „Kopy zboża”; w IV dwa oryg. drzeworyty Władysława Skoczylasa: 
„Ukrzyżowane” i „Madonna”; w r. V oryg. drzeworyt Tadeusza Cieślewskiego syna „Baptysterjum we 
Florencji”; w r. VII oryg. drzeworyt Władysława Skoczylasa „Motyw ze starej Warszawy” (3 odbitki), 
w r. IX dwa oryg. drzeworyty Tadeusza Cieślewskiego syna. Opr. niejednolite. W części numerów 
zachowane oryg. okł. brosz. Brak drzeworytu W. Skoczylasa w t. 2. Stan dobry. Rzadkie w komplecie.
(Patrz ilustracja)

 869. Świeykowski Emmanuel. Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie 1854-1904. Wydanie drugie. Kraków 1905. Nakładem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, s. [2], IV, CII, [2], 344, [2], tabl. ilustr. 2, portrety
w tekście, 23,5 cm, opr. z epoki ppł. ze złoc. napisami na grzbiecie. 180,-
Egzemplarz z księgozbioru Henryka Przeździeckiego (ekslibris heraldyczny). Opublikowano z oka-
zji pięćdziesięciolecia działalności Towarzystwa. Spis artystów polskich, których prace wystawiano 
w latach 1854-1904 wraz z krótkimi biografi ami i portretami. H. Przeździecki (1873-1939) – członek 
Tymczasowej Rady Stanu, biskup podlaski i siedlecki. Naderwanie górnej krawędzi grzbietu oprawy, 
nieaktualne pieczątki i zapiski własnościowe, wewnątrz stan dobry.

 870. Świeykowski Emanuel. Zarys artystycznego rozwoju tkactwa i hafciarstwa obja-
śniony zabytkami z Muzeum Narodowego w Krakowie z XXV tablicami. Kraków 
1906. Wydawnictwo Muzeum Narodowego. Czcionkami Drukarni „Czasu”, s. XVI, 
300, [4], 19 cm, opr. współcz., płsk., futerał ochronny. 150,-
Praca przedstawiająca historyczny rozwój artystycznego rzemiosła tkackiego i hafciarskiego. Opraco-
wanie przygotował Emanuel Świeykowski (1874-1909) krakowski historyk sztuki. Na tabl. wizerunki 
obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Opr.: granatowy płsk., tłocz. i złoc. na grzbie-
cie, na okładzinach pap. marm., dodatkowy futerał ochronny oklejony pap. marm. Stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 871. Tęcza. Ilustrowane Pismo Tygodniowe. Redaktor naczelny Emil Zegadłowicz. Rok 
II. 1928. Nr 27-52 (7 lipca-29 grudnia). Poznań 1928. Nakładem Drukarni i Księgarni
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św. Wojciecha, s. ca [24-32] w numerze, liczne ilustr. w tekście, opr. z epoki pł. 
lniane z szyldzikiem i złoc. napisem, zach. wszystkie okł. brosz. 360,- 
Półrocznik bogato ilustrowanego tygodnika kulturalno-artystycznego-literackiego redagowanego przez 
Emila Zegadłowicza. Na łamach czasopisma publikowano artykuły dotyczące m.in. historii i literatury 
polskiej, sztuki, architektury, malarstwa, krajoznawstwa, etnografi i, sztuki ludowej, ponadto recenzje, 
kroniki i sprawozdania. W każdym numerze dodatek ilustracyjny „Świat wczoraj, dzisiaj, jutro” oraz 
dodatek literacki. W numerach m.in.: Ruiny zamku w Siewierzu; Dawne kawiarnie artystyczne; Rodo-
we gniazdo Reymontów; Kapliczki i krzyże na Podhalu; Falsyfi katy zabytków muzealnych; Polskie 
zabytki historyczne na rubieżach wschodnich; Zamek orawski; O rodzie i rodzinie Stefana Żeromskie-
go; Polskie godła państwowe; Numer monografi czny poświęcony dziesięcioleciu niepodległości Polski; 
Państwowa Szkoła Koronkarstwa w Zakopanem; Z pracowni mistrza Alfonsa Muchy. Zachowane 
wszystkie barwne okładki broszurowe wykonane m.in. przez: Kamila Mackiewicza, Ludwika Misky-
’ego, Zbigniewa Pronaszkę, Franciszka Siedleckiego. Podpis własnościowy. Stan bardzo dobry (patrz 
poz. następna). 
(Patrz ilustracja)

 872. Tęcza. Ilustrowane Pismo Tygodniowe. Redaktor naczelny Emil Zegadłowicz. 
Rok III. 1929. Nr 1-26 (5 stycznia-29 czerwca). Poznań 1929. Nakładem Drukarni 
i Księgarni św. Wojciecha, s. ca [24-32], liczne ilustr. w tekście, opr. z epoki pł. 
lniane z szyldzikiem i złoc. napisem, zach. wszystkie okł. brosz. 360,-
Półrocznik bogato ilustrowanego tygodnika kulturalno-artystycznego-literackiego redagowanego przez 
Emila Zegadłowicza. W treści m.in.: Drzeworytnictwo polskie; Zbigniew Pronaszko; O drzeworytach 
Władysława Lama; Polskość Śląska Cieszyńskiego; Leon Wyczółkowski; Mieszkanie polskie a sa-
modziały wileńskie; Ołtarz w Kartuzach; Zamek łańcucki; Opactwo Cystersów w Lądzie; Jazłowiec; 
Stulecie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu; Nieznane poezje Kasprowicza; 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”. Zachowane wszystkie barwne okładki broszurowe wykonane m.in. przez: Edmunda

870. Tkactwo i hafciarstwo. 1906. 871. Tęcza. 1928.
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Bartłomiejczyka, Edmunda Johna, Ludwika Misky’ego, Zbigniewa Pronaszkę. Podpis własnościowy. 
Stan bardzo dobry. 

 873. Wilder Hieronim. Grafi ka. Drzeworyt, miedzioryt, litografi a. Wskazówki dla 
bibliotekarzy i miłośników sztuki. 37 ilustracyj, z tych 2 oryg. drzeworyty J. Ho-
lewińskiego i Wł. Skoczylasa oraz 2 autolitografje L. Wyczółkowskiego. Lwów 
1922 Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga, s. 87, tabl. ilustr. 36 (w tym 2 oryg. 
drzeworyty i 2 litografi e), 29 cm, opr. z epoki, ppł., zachowany przód oryg. 
okł. brosz. 450,-
Pierwszy w literaturze polskiej podręcznik poświęcony technikom grafi cznym, napisany przez Hiero-
nima Wildera (1876-1941) historyka sztuki i najwybitniejszego antykwariusza polskiego początku XX w. 
Do 1906 r. Wilder pracował w Bibliotece Krasińskich jako kierownik działu grafi ki i rycin, w latach 
1906-1932 prowadził w Warszawie słynny antykwariat, w którym zajmował się przede wszystkim 
działem rycin. W pracy „Grafi ka” omawia najważniejsze techniki grafi czne (m.in.: drzeworyt, drzeworyt 
japoński, miedzioryt, staloryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, litografi a), wskazuje ich cechy i róż-
nice. Każda technika zilustrowana jest ryciną. Wśród ilustracji znajdują się 2 autolitografi e Leona 
Wyczółkowskiego oraz 2 oryginalne drzeworyty Władysława Skoczylasa i Józefa Holewińskie-
go. Praca zawiera także bibliografi ę, polsko-francusko-niemiecko-angielski słowniczek grafi czny oraz 
wiele praktycznych porad dotyczących kolekcjonowania grafi ki. Otarcia opr., blok lekko poluzowany, 
poza tym stan dobry.

 874. Zakrzewski Stanisław Zenon. Reklama. Cele. Środki. Rodzaje. Warszawa 1942. 
Staraniem Instytutu Reklamy. Wydawnictwo Polskie, s. 159, [1], liczne ilustracje 
w tekście (w tym kolorowe), 23 cm, oryg. opr. wyd., pap. 150,-
Podręcznik przedstawiający monografi czne ujęcie reklamy – jej technik, rodzajów, kosztów, psycho-
logii klientów. Praca przygotowana przez Stanisława Zenona Zakrzewskiego (1890-1976) dziennikarza, 
działacza społecznego, żołnierza, uczestnika I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, pracow-
nika wywiadu II RP, pełniącego kierownicze funkcje w Polskiej Agencji Telegrafi cznej. W czasie oku-
pacji autor był więziony przez Gestapo po odmowie prowadzenia PAT dla okupanta. Piękne 

876. Wielka encyklopedia francuska (plansze). 1964-1966.
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wydanie na kredowym papierze z kolorowymi ilustracjami. Zachowana oryg. opr. wyd. Stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz.

 875. [Encyklopedia Diderota – tekst]. Encyclopédie di Diderot e d’Alembert. T. 13-18 
(w 6 wol.) Parma 1977-1980. Franco Maria Ricci, 41 cm, oryg. opr. wydawni-
cze, pł. 2800,-
Monumentalny reprint tekstu słynnej pierwszej encyklopedii powszechnej, pomnikowego dzieła oświe-
cenia, największego osiągnięcia naukowego i kulturalnego epoki. Wydrukowano 3000 egzemplarzy, 
oferowany nosi nr 2785 (tomy 1-12 w tym wydaniu zawierały plansze z rycinami). Znana w Polsce 
także pod tytułem „Wielka encyklopedia francuska” „Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des scien-
ces, des arts et des métiers” ukazywała się w latach 1751-1766. Jej głównymi redaktorami byli Denis 
Diderot (1713-1784) fi lozof, pisarz oraz Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783) fi lozof, fi zyk i matema-
tyk. Oprócz nich hasła redagowali m.in. Helwecjusz, Monteskiusz, J. J. Rousseau, Wolter. Encyklo-
pedia mająca w założeniu zbierać całość wiedzy o świecie stała się kompendium poglądów oświece-
niowych i uzyskała wielkie społeczne, polityczne i kulturowe znaczenie. Badacze wskazują, że 
popularyzując oświeceniowe ideały przyczyniła się do wybuchu rewolucji francuskiej i przekształcenia 
ówczesnego społeczeństwa. Reprint przygotowała specjalizująca się w ekskluzywnych edycjach ofi -
cyna Franco Marii Ricci’ego. Opr.: czerwone i brązowe płótno z bogatymi złoceniami na grzbietach. 
Stan bardzo dobry. 

 876. [Encyklopedia Diderota – ilustracje]. Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné 
des Sciences, des Arts et des Métiers. Recueil de planches, sur les sciences, 
les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication. T. 1-6 (w 6 wol.) 
Paris (Paryż) 1964-1966. C. Tchou. Cercle du Livre Précieux, plansz 3129 (fac-
simile), kilkaset stron z tekstem (paginacja nieciągła), 39 cm, jednolita opr., skóra 
z szyldzikami na grzbietach. 8000,-
Wydrukowano 3000 egzemplarzy, oferowany nosi nr 59. Ekskluzywny reprint plansz ilustracyjnych 
słynnej pierwszej encyklopedii powszechnej Diderota, pomnikowego dzieła oświecenia (patrz poz. 
powyżej). W oferowanych tomach zebrano facsimile ponad 3000 tablic ilustracyjnych, przydając im 
strony z oryginalnym komentarzem. Opr.: jasnobrązowa skóra marm., na grzbiecie szyldzik z tytula-
turą, na wyklejkach pap. marm. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry. Efektowny komplet.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)
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 877. [Strumiłło Józef]. Dyplom Cesarskiego Moskiewskiego Towarzystwa Rolnicze-
go pod patronatem cara Aleksandra I dla Józefa Strumiłły jako rzeczywistego 
członka. Dat. 5 luty 1823 r. Dyplom drukowany w Typografi i Seliwanowskiego, 
ozdobiony klasycystyczną roślinną bordiurą i orłem carskim. Odciśnięta wyraź-
nie pieczęć opłatkowa Towarzystwa z orłem i narzędziami rolniczymi. Wym. 
52 x 69,5 cm. 3200,-
Z odręcznym podpisem prezydenta Towarzystwa ks. Dymitra Golicyna (1771-1844), generała i guber-
natora Moskwy, dyrektora Gotthelfa Fiszera (właściwie – Fischer von Waldheim) żyjącego w l. 1771-
1853, wybitnego niemiecko-rosyjskiego entomologa i anatoma, założyciela trzypokoleniowej rodziny 
botaników rosyjskich, a także sekretarza rady Stefana Masłowa. Dyplom wystawiony dla tytularnego 
radcy Józefa Strumiłły z Litwy (1774-1847), wybitnego botanika, właściciela zakładu ogrodniczego 
w Wilnie, autora wielokrotnie wznawianego dzieła „Ogrody Północne”. Dokument po konserwacji. 
Ślady składania, poza tym stan dobry. Piękny grafi cznie dyplom i cenna pamiątka po wybitnym bota-
niku. Rzadkie. 
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 878. [Strumiłło Józef]. Akt urodzenia Józefa Strumiłły (1774-1847), wybitnego botanika, 
wydany 12.IV.1837 r. przez proboszcza parafi i Bolniki k. Wiłkomierza, Augustyna 
Baczewskiego, z pieczęcią parafi i. Bifolium, 35,5 x 22 cm. 600,-
Dokument wydany do celów legitymacji szlachectwa. Wypis po łacinie, potwierdzenia po polsku, z pie-
częciami dziekana wiłkomirskiego oraz konsystorz w Wilnie. Dokument nie podaje miejsca urodzenia 
Strumiłły, którym były Kurkle w pow. wiłkomirskim (PSB błędnie podaje Kurkliszki). Strumiłło został 
ochrzczony 21.IX.1774r. w pobliskich Bolnikach, nie będących parafi ą rodziny, posiadających jednak 
bardziej reprezentacyjny kościół. Sam chrzest był bardzo uroczysty, wymieniono sześć par rodziców 
chrzestnych – członków szlachty litewskiej wraz z podaniem ich tytułów i godności, np. „podczaszy 
żmudzki”, „skarbnik słonimski” itp. Najcenniejszą informacją w dokumencie jest podanie nieznanego 
dotychczas nazwiska matki Strumiłły, Urszuli Erdman, której rodzina od kilku pokoleń mieszkała na 
Litwie oraz określenie tytułu jego ojca regenta wiłkomirskiego. Ślady składania, poza tym stan dobry. 

 879. [Slaski Jan] – Zawieszka pamiątkowa z okazji 1 Zjazdu Ogrodników Polskich. 
Warszawa, 1917 r. 680,-
Miedź srebrzona; 3,0 x 2,0 cm, z uszkiem do zawieszenia.
Zawieszka z napisem: „1 Zjazd Ogrodników Polskich. 16-17 i 18 Lut. 1917. Organizowany przez 
T.O.W. [Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie]“ . W zwieńczeniu Orzeł pod koroną królewską 
(restytuowano wówczas Królestwo Polskie). Na odwrocie wygrawerowany napis: „Jan Slaski“. Za-
wieszka należała do profesora Akademii Rolniczej w Poznaniu Jana Slaskiego (1893-1984), kierow-
nika katedry sadownictwa, autora podręcznika „Szkółkarstwo polskie“ oraz „Podstawowych wytycznych 
dla zakładających i właścicieli sadów“, wyd. w 1936 r. Jego imię nosi jedna z ulic w Krakowie. Prze-
tarcia srebrzenia, poza tym stan dobry.
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 880. [Agronomia]. La petite maison rustique, ou, Cours théorique et pratique 
d’agriculture, d’économie rurale et domestique [...] T. 1-2 (w 2 wol.) Paris 
(Paryż) 1802. Chez la veuve Devaux, frontispis (miedzioryt), k. [2], s. 361, 
tabl. ryc. 6 (miedzioryty rozkł.); k. [2], s. 408, tabl. ryc. 6 (miedzioryty 
rozkł.), 20,5 cm, jednolita opr. z epoki, skóra z szyldzikami na grzbiecie, brzegi 
k. marm. 600,-
Z księgozbioru Potockich w Chrząstowie. Podręcznik agronomiczny zawierający wiadomości za-
równo z teorii rolnictwa, jak i praktyki prowadzenia gospodarstwa. W t. 1. zawarto wiadomości z hi-
storii rolnictwa, biologii roślin i ich chorób oraz uprawy i jej rozmaitych technik. Na t. 2. złożyły się 
informacje o hodowli zwierząt i ich wykorzystaniu w gospodarstwie, przetwórstwie produktów rolnych 
(produkcja win, cydru, serów etc.) oraz o polowaniu na ptaki i łowieniu ryb. Dzieło ilustruje 12 tablic 
miedziorytowych, na których wyobrażono m.in. sprzęty i narzędzia gospodarskie oraz budowę zwierząt 
hodowlanych. Opr.: jasnobrązowa skóra marm., na grzbietach szyldziki z tytulaturą i numeracją tomu 
oraz tłocz. i złoc. ozdobniki. Ubytki k. przedtytułowych i drobne otarcia opr., pieczątki majątku Chrzą-
stów wycięte (proweniencja ustalona na podstawie źródła pochodzenia egzemplarza), poza tym stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 881. André Rudolf. Krótko zebrana nauka o pielęgnowaniu owiec, dla owczarza i jego 
owczarczyków łatwym do pojęcia sposobem ułożona. Warszawa 1827. Nakładem 
i drukiem Józefa Pukszty, s. 79, 19,5 cm, opr. pap. z epoki. 300,-
E. I, 27. Wydanie drugie. Przetłumaczony z języka niemieckiego praktyczny podręcznik hodowli owiec. 
Egz. częściowo nierozcięty i nieprzycięty. Nieliczne plamki. Stan dobry. Rzadkie. 
(Patrz ilustracja)

877. Dyplom dla Józefa Strumiłły. 1823.
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 882. [Apteka]. 1.Ustawy dla farmaceutów i aptek. 2. Dla materialistów. 3. Dla kupców 
ukwalifi kowanych do sprzedawania wszelkiego rodzaju towarów farbiarskich. 
Warszawa 1844. W Drukarni Rządowej przy ulicy Miodowej Nr 482, s. [8], 175, 
wzory formularzy, ksiąg i deklaracji, 23 cm, opr. wyd. brosz. 150,-
Treść nowych ustaw dotyczących aptek i sklepów chemicznych. Rozdziały dotyczą m.in. osób zatrud-
nionych w aptekach, zakładania i urządzania aptek, ekspedycji leków, sprzedaży trucizn, roty przy-
sięgi dla aptekarzy, itp. Na końcu formularze, wzory ksiąg, deklaracji itp. Nieaktualne pieczątki własn. 
na opr. i wewnątrz. Naderwania opr., blok poluzowany, poza tym stan dobry. 

 883. Barciński Antoni. Arytmetyka przemysłowo-handlowa (Edycya druga) zupełnie 
przerobiona. Warszawa 1835. W Drukarni Józefa Węckiego, s. [4], 311, [5], 21 cm, 
opr. z epoki płsk. ze złoc., brzegi kart marm. 400,- 
Egzemplarz z księgozbioru Stanisława hr. Krasińskiego (pieczątka). Jeden z pierwszych w litera-
turze polskiej podręczników księgowości, napisany przez Antoniego Feliksa Barcińskiego (1803-1878) 
– nauczyciela matematyki w gimnazjum gubernialnym w Warszawie i Instytucie Agronomicznym w Ma-
rymoncie. Tom zawiera m.in. rozdziały: O wagach i miarach; O bankach; O kredycie prywatnym; 
O wekslach; O zamianie monet zagranicznych; O zwyczajach handlowych. Oprawa z epoki: półskó-
rek brązowy, grzbiet ze złoconą tytulaturą i kwiatowymi zdobnikami. Nieaktualne pieczątki własnościo-
we. Karta przedtytułowa po konserwacji, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 884. Bayer Julian. Astronomia popularna. Warszawa 1861. W Drukarni Banku Pol-
skiego, s. [4], V, [3], 287, [23, w miejsce 25], tabl. ryc. 1 (drzeworyt), liczne ryc. 
w tekście (drzeworyty), 20 cm, opr. z epoki płsk. 220,-

880. Podręcznik agronomiczny. 1802. 881. Hodowla owiec. 1827. 
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Bogato ilustrowany popularny wykład astronomii opracowany przez Juliana Bayera (1806-1872) – 
matematyka i statystyka. Praca składa się z trzech zasadniczych części: Przygotowanie się do wy-
cieczki w przestrzeń nieba; Opisanie świata słonecznego (tu m.in.: Słońce; Ziemia; Księżyc; Planeto-
idy; Komety); Opisanie nieba gwiaździstego. Na końcu „Wymiary świata słonecznego i innych ciał 
niebieskich”. Przed tekstem drzeworyt przedstawiający Mikołaja Kopernika w otoczeniu m.in. Isaaca 
Newtona, Johannesa Keplera i Tycho Brahe. Brak rozkładanej mapy nieba i jednej karty nieliczbowa-
nej na końcu, wewnątrz stan dobry.

 885. Brehm Alfred. Życie zwierząt. Przekład polski w oprac. Gustawa Dehnela z 1090 
ilustracjami w tekście oraz wieloma tablicami barwnemi. T. 1-2 (w 2 wol.). War-
szawa [1936]. Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, s. XXVII, [1], 
442, tabl. ilustr. 8 (kolor.), 504 ilustr. w tekście; XVIII, [2], 531, [1], tabl. ilustr. 10 
(kolor.), 586 ilustr. w tekście, 29 cm, opr. z epoki płsk. z tłocz. i złoc. na grzbiecie, 
górne obcięcie kart złoc. 1200,-
Omówienie świata zwierzęcego od pierwotniaków po ssaki naczelne, autorstwa niemieckiego zoologa 
A.E. Brehma (1829-1884), popularyzatora wiedzy o przyrodzie. W założeniu autora „dzieło, pomimo 
naukowego swego charakteru, przysłonionego niejako żywymi i barwnymi opisami prawdziwych wy-
darzeń słynnych podróżników i badaczy przyrody” miało stać się „ciekawą i poczytną książką”. „Życie 
zwierząt” opublikowało sławne wydawnictwo TEM, specjalizujące się w dziełach albumowych i ency-
klopedycznych, przeznaczonych do reprezentacyjnych bibliotek i salonów. Luksusowa oprawa z epo-
ki, szerokie zielone półskórki, zwięzy wypukłe, grzbiety sześciopolowe, w polu 2-gim tytulatura, w po-
zostałych ornamenty złoto-czerwone. Minimalne przetarcia opr. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 886. Czarnota Jan Kazimierz. Kuchnia jarska. Nakład piąty niezmieniony. Lwów 
i Warszawa 1931. Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, s. [8], 223, 
19 cm, opr. wyd. ppł. 120,-

883. A. Barciński. Księgowość. 1835. 885. A. Brehm. Życie zwierząt. 1936.
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Bogaty zbiór przepisów na potrawy wegeteriańskie, które „mają uzdrowić żołądki ludzkie, popsute 
w różnych jadłodajniach”. Zawiera m.in. przepisy na zupy z dodatkami, budynie, jarzyny, sałaty, sosy, 
kompoty, leguminy i torty. Stan dobry. 

 887. Ćwierczakiewiczowa Lucyna. Jedyne praktyczne przepisy konfi tur, konserw, 
soków, marynat, wędlin, wódek, likierów, win owocowych, ciast itp. Wydanie 
dziewiętnaste. Warszawa 1903. Jan Fiszer, k. [2], s. 463, XI, 17,5 cm, opr. z epoki, 
skóra. 280,-
Książka kucharska autorstwa Lucyny Ćwierczakiewiczowej (1829-1901) słynnej autorki poradników 
kulinarnych i domowych, publicystki i redaktorki. W oferowanej pracy autorka zebrała przepisy na 
wszelkiego rodzaju przetwory, desery i alkohole: konfi tury, kompoty (konserwy owocowe), owoce kan-
dyzowane, galarety, soki i syropy, lody, konserwy wytrawne, sery i twarogi, wędliny, wódki, nalewki 
i likiery, ciasta i pieczywo. Opr. ciemnobrązowa skóra, na grzbiecie bogate tłoczenia i złocenia. Stan 
bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 888. Darwin Karol. O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli 
o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Przełożył Szymon Dick-
stein. Dzieła Karola Darwina t. I. Warszawa 1884. Wydawnictwo Przeglądu 
Tygodniowego, s. 437, XVI, tabl. ilustr. 1, 25 cm, opr. z epoki płsk. z tłocz. i złoc. 
na grzbiecie. 280,-
E. I, 294. Jedna z najważniejszych książek w historii nauki. Podstawowe dzieło, obok napisanej 
później teorii „O pochodzeniu człowieka” autorstwa Karola Darwina (1809-1882) – angielskiego przy-
rodnika, twórcy teorii ewolucji. Istotę swojej teorii doboru naturalnego przekazuje autor we wstępie: 
„Ponieważ w każdym gatunku rodzi się daleko więcej osobników, aniżeli ich wyżywić się może i po-
nieważ w ten sposób powstaje pomiędzy nimi walka o byt, więc osobnik, który pod wpływem skom-
plikowanych i nieraz zmiennych warunków zewnętrznych zmieni się nieznacznie, lecz w sposób ko-
rzystny dla niego, będzie miał więcej widoków na utrzymanie się przy życiu i w ten sposób naturalnie 
dobranym zostanie. A wskutek energicznego działania dziedziczności, każda taka dobrana odmiana 
dążyć będzie do przekazania potomstwu swej nowej zmodyfi kowanej postaci”. Niewielkie przetarcie 
grzbietu oprawy, 1 k. przestawiona przez introligatora. Stan bardzo dobry.

 889. Dyakowski Bohdan. Wędrówki zwierząt i roślin. Wydanie drugie przejrzane 
i uzupełnione z 25 rycinami w tekście. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 
1925. Nakład Księgarni św. Wojciecha, s. 230, 18,5 cm, opr. wyd., ppł. 80,-
Praca poświęcona migracjom zwierząt i roślin napisana przez Bohdana Dyakowskiego (1864-1940) 
biologa, przyrodnika, współzałożyciela Ligi Ochrony Przyrody. Opr. zielone ppł., na papierze przedniej 
okładziny wizerunek żubra. Stan bardzo dobry.

 890. [Giżycki Franciszek Ksawery]. O przyozdobieniu siedlisk wieyskich. Rzecz 
zastosowana do Polski. T. 2. Warszawa 1827. Nakł. i druk. N. Glücksberga, k. [2], 
s. 206, k. [2], tabl. ryc. 3 (litografi e), 19,5 cm, opr. późniejsza, pł. 300,-
Tom drugi pracy poświęconej budownictwu wiejskiemu oraz zakładaniu parków i ogrodów w wiejskich 
siedliskach autorstwa Franciszka Ksawerego Giżyckiego (1786-1850) fi zjografa, wydawcy, ziemianina. 
Na ilustracjach schematy rozplanowania skupisk roślin i ścieżek w parkach i ogrodach. Opr. zielone 
pł. Nieaktualny wpis własnościowy. Wzmocnienia kilku kart bez szkody dla tekstu, drobne przebar-
wienia, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

– Z superekslibrisem biblioteki Potockich w Łańcucie –

 891. [Gospodarstwo wiejskie i domowe]. Encyclopédie domestique, recueil de 
procédés et de recettes, concernant les arts et métiers, l’économie rurale et dome-
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stique, etc. Nouvelle édition. Atlas. Paris (Paryż) 1830. Chez Salmon, s. 61, tabl.
ryc. 15 (miedzioryty), 21 x 25,5 cm, opr. z epoki, płsk. brzegi k. barw. 800,-
Egzemplarz z Biblioteki Potockich w Łańcucie (superekslibris heraldyczny). Tom z planszami do 
francuskiej „Encyklopedii domowej”. Na tablicach przedstawiono m.in. rozmaite narzędzia gospodarskie, 
rośliny uprawne, osprzęt wędkarski, pułapki i wnyki myśliwskie, schematy szczepienia i przycinania 
drzew i krzewów. Wszystkie ryciny ze szczegółowymi objaśnieniami. Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie 
tłocz. i złoc., na okładzinach i wyklejkach pap. marm. Na obu okładzinach tłoczone superekslibrisy 
heraldyczne z herbem Pilawa Potockich. Biblioteka w Łańcucie powstała w końcu XVIII w. na zle-
cenie księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej; wybudowano wówczas piętrowy pawilon biblio-
teczny według projektu architekta królewskiego Piotra Aignera. Obecny kształt otrzymała na przełomie 
XIX i XX w., kiedy nadano jej charakter angielski. Miejscami drobne zaplamienia, poza tym stan 
bardzo dobry.

 892. Jankowski Mieczysław. Kwiaty w ogrodzie. Z 236 ilustracjami. Warszawa br. 
(ok. 1920). Nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków – G. Gebethner i Spółka, s. [2], 
315,[6], ilustr. w tekście, 22,5 cm, opr. ppł. 90,-
Podręcznik kwiaciarstwa gruntowego. Nauka o kwiatach z podziałem na kwiaty jednoroczne, dwulet-
nie, byliny i rośliny cebulkowe, pod kątem ich zastosowania przy zakładaniu ogrodów kwiatowych. Na 
końcu pożyteczny skorowidz roślin darniowych, obwódkowych, grzędowych, grupowych, kwitnących 
w pierwszej połowie lata, w drugiej itd. Stan dobry.

– Z dedykacją dla arcyksięcia Ferdynanda –

 893. Jaroszewski Zygmunt. Dąbrowski Ludwik. Przegląd Wystawy Powszechnej 
Wiedeńskiej z 1873 r. w zakresie przedmiotów rolnictwa i przemysłu rolniczego. 
200 drzeworytów w tekście. Kraków 1874. Nakładem Ludwika Dąbrowskiego, 
w Drukarni Leona Paszkowskiego, s. [4], 244, ilustracje w tekście, 30 cm, opr. 
wyd. skóra. 2200,-

887. Książka kucharska. 1903. 893. Wystawa rolnicza w Wiedniu. 1874.
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Na k. przedtyt. dedykacja (odciśnięta z płyty) od nakładcy, L. Dąbrowskiego dla arcyksięcia 
Ferdynanda Rainera, przewodniczącego wystawy. Przegląd wystawy rolniczej, która odbyła się 
w Wiedniu w 1873r. jako 5-ta tego typu impreza organizowana w Europie (po Londynie 1851, 1862 
i Paryżu 1855, 1867). Wystawa prezentowała osiągnięcia rolnictwa we wszystkich jej działach: pro-
dukcji płodów rolnych, zwierząt, mechaniki rolniczej (w tym lokomotywy i lokomobile), jedwabnictwa, 
rybołówstwa, leśnictwa, pszczelnictwa, gorzelnictwa i piwowarstwa. Kilka fragmentów książki dotyczy 
rolnictwa polskiego (z terenów Galicji i Królestwa Polskiego). Na wstępie krótkie podsumowanie wy-
stawy z wieloma uwagami krytycznymi, głównie związanymi z nieobiektywną dominacją Austrii i Nie-
miec. Luksusowa oprawa wydawnicza sygn. ślepym tłokiem „Introligatornia Artura Boka w Kra-
kowie”, czerwona skóra, okładziny fazowane, dwie tłoczone ramki, złocona i czarna z bogatą 
dekoracją kwiatową w narożnikach. W zwierciadle tłoczony złotem tytuł. Grzbiet podzielony szlaczka-
mi na pięć pól, w każdym złocone ornamenty, tyt. w polu centralnym. F. Rainer (1827-1913), arcy-
książę z dynastii Habsburgów, premier Austrii, mecenas sztuki. Niewielkie pęknięcie i wygięcie grzbie-
tu opr., poza tym stan dobry. Rzadkie. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 894. [Kalendarz]. Powszechny lwowski kalendarz domowy i gospodarski na rok po-
wszechny 1846 zawierający 365 dni wyrachowany na południk lwowski. S. 368, 
kart czystych 9, 24 cm, opr. współcz. pł. 240,-
„Kalendarz dla Katolików, Greków i Żydów, zawiera przepowiednie odmian powietrza, wiadomości 
astronomiczne, meteorologię rolniczą czyli o zjawiskach atmosferycznych w stosunku do rolnictwa, 
zbiór wiadomości potrzebnych w gospodarstwie domowem i ogrodniczem, rocznik gospodarski”. Od-
ręczne zapiski z 1846r. na 12 stronach pustych kart dotyczące prowadzenia folwarku, na jednej ze 
stron przepis na zupę rumforcką na 50 osób. Ślad po zalaniu narożników kart, niewielkie przybru-
dzenia pap., poza tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 895. Kneipp Sebastian. Kodycyl do mojego testamentu dla zdrowych i chorych. 
Przetłumaczył J. A. Łukaszewicz. Drugie wydanie. Kempten 1902. Nakład i Druk 

894. Kalendarz domowy i gospodarski. 1846. 896. S. Kneipp. Atlas roślin leczniczych. 
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Księgarni J. Kösel, s. XV, 400, tabl. ilustr. 9, liczne ilustr. w tekście, 18,5 cm, opr. 
z epoki, płsk. 120,-
Druga część popularnego poradnika medycznego autorstwa księdza Sebastiana Kneippa (1821-1897), 
wielkiego zwolennika i propagatora hydroterapii, ziołolecznictwa, zdrowego odżywiania i higieny oso-
bistej. Znalazły się w nim opisy chorób i sposoby ich leczenia, instrukcje zakładania opatrunków, 
nastawiania złamań etc., jak również zasady profi laktyki, m.in. zalecenia odnośnie codziennej higieny 
osobistej, gimnastyki i rekreacji. Książka jest bogato zdobiona ilustracjami w tekście i na osobnych 
tablicach (w tym kolorowych). Opr. ciemnobrązowy płsk., na okładzinach płótno. Nieaktualna piecząt-
ka. Zabrudzenia opr., poza tym stan dobry.

 896. Kneipp Sebastian. Zielnik czyli atlas roślin leczniczych znachodzących się 
w Kneippa „Aptece domowej” Oprac. i tłum. Julian Antoni Łukaszewicz. Kempten 
(Bawarja) 1892. Nakład księgarni J. Kósla, s. XII, [92], tabl. ryc. 20 (światłodruki) 
18,5 cm, opr. wyd. pł. 240,-
Wydanie 1. Część II dzieła „Moje Leczenie wodą”. Zawiera opisy i dokładne wizerunki roślin 
leczniczych, stosowanych w medycynie ludowej. Opr. niebieskie pł, tłocz. i złoc. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 897. Kołodziejczyk January. Ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego 1818-
1918 (z trzema planami). Warszawa 1918. Nakładem Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, s. 103, [1], plany 3 (w tym 1 rozkł.), 22,5 cm, 
oryg. okł. brosz. 150,-
Historia Ogrodu Botanicznego w Warszawie założonego w 1818 r. z inicjatywy wybitnego botanika 
i pierwszego dyrektora Ogrodu, Michała Szuberta. Na końcu trzy plany ogrodu z 1824, 1887 i 1918 r. 
J. Kołodziejczyk (1889-1949) – botanik, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, współinicjator utworzenia
parku narodowego w Górach Świętokrzyskich. Egzemplarz nierozcięty. Niewielkie naddarcia okładki, 
poza tym stan dobry.

 898. Księga pamiątkowa XII Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w roku 1925. 
T. 1-2. Warszawa 1926. Wydana staraniem Komitetu Redakcyjnego XII Zjazdu, 
s. [4], VI, [1], 8-401, tabl. ilustr. 9; [2], 417, [3], 42, 24 cm, oryg. okł. brosz. 150,- 
Księga wydana dla upamiętnienia zjazdu zorganizowanego w Warszawie w dniach 12-16 lipca 1925 r. 
Zawiera informacje ogólne, wykład inauguracyjny Michała Siedleckiego „Morze jako przedmiot badań”, 
wykład końcowy Pawła Gantkowskiego „O znaczeniu leczenia siłami przyrody” oraz sprawozdania 
sekcji (m.in.: medycyny, nauk farmaceutycznych). Na końcu wykaz alfabetyczny uczestników. Niewiel-
kie zaplamienia okładek, pieczątki własnościowe, wewnątrz stan dobry.

 899. [Leczenie wódką – rękopis]. Lee William. Sposób leczenia francuzką wód-
ką y kuchenną solą. W 1835 roku objawiony a następnie w 1840 w Anglii 
w publicznem piśmie ogłoszony. Ok. 1856, s. [76], 17,5 cm, opr. z epoki, płsk. 
czerwony. 360,-
Praca Williama Lee poświęcona domowym sposobom leczenia. Poradnik był wydany we Lwowie 
w 1856 r., z którego odręcznie spisano oferowany egzemplarz. Staranne, dziewiętnastowieczne pismo. 
Na k. tyt. podpis własnościowy – „Feliks Kontrym”. Pieczątki własnościowe. Drobne otarcia opr., poza 
tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

 900. Majewski Erazm. Doktór Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. 
Ozdobione licznemi rysunkami Juliana Maszyńskiego (Z Dziwów Przyrody. III). 
Warszawa 1890. Nakładem Gebethnera i Wolffa, s. [4], 372, ilustr. w tekście, 
22,5 cm, opr. późniejsza pł. 90,-
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Wydanie 1. Przeznaczona dla dzieci i młodzieży, wielokrotnie wznawiana książka Erazma Majewskie-
go (1858-1922) z pogranicza nauki i literatury, barwnie opisująca świat owadów, roślin i zwierząt. 
Książka ozdobiona ilustracjami Juliana Maszyńskiego (1847-1901) – malarza, rysownika, ilustratora, 
ulubionego ucznia Wojciecha Gersona. Niewielkie zaplamienia płótna oprawy, na kartach miejscami 
zaplamienia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 901. Mianowski Mikołaj. Nauka sztuki położniczey. Wydanie powtórne. Wilno 1825. 
Józef Zawadzki własnym nakładem, s. XII, [2], 474, 20,5 cm, opr. z epoki płsk. 
ze złoc. 280,-
Wydanie drugie przerobione i znacznie poszerzone (wyd. 1 ukazało się w 1818 r.). Podręcznik dla 
położnych opracowany przez Mikołaja Mianowskiego (1780-1843) – profesora fi zjologii i położnictwa, 
jednego z najbardziej cenionych lekarzy praktyków na Litwie, członka Towarzystwa Szubrawców, 
rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Brak karty przedtytułowej, na początkowych kartach blade ślady 
zawilgocenia, zaplamienia tylnej wyklejki. Rzadkie. 
(Patrz ilustracja)

 902. Molicki Franciszek. Najnowsze bartnictwo czyli zakładanie i prowadzenie pasiek 
sposobem najlepszym, [...] Warszawa 1895. Księgarnia Teodora Paprockiego 
i S-ki, s. VI, 424, (2), ilustracje w tekście, 21,5 cm, opr. płsk., zach. oryg. okł. 
brosz. 280,-
Bogato ilustrowany (255 rysunków w tekście) poradnik pszczelarski, przeznaczony dla szerokiego 
grona użytkowników – od uczących się sztuki pszczelarstwa do prowadzących już pasieki. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

901. Podręcznik dla położnych. 1825. 902. F. Molicki. Poradnik pszczelarski. 1895.
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 903. Moszkowski Aleksander. Einstein. Rzut oka na świat jego myśli. Przystępne 
rozważanie o teorii względności i o nowym systemie świata wysnute z rozmów 
z Einsteinem przez… Przełożył z niemieckiego Tadeusz Dropiowski. Łódź, War-
szawa, Poznań 1922. Nakładem Księgarni Ludwika Fiszera, s. 216, 22,5 cm, opr. 
wyd. pł. 120,-
Tłumaczenie z języka niemieckiego. Jedna z pierwszych prób popularyzacji teorii względności 
A. Einsteina (pierwsze wydanie niemieckie ukazało się w tym samym roku). Praca autorstwa nie-
mieckiego pisarza A. Moszkowskiego (1851-1934) jest przystępnym omówieniem tej teorii, opraco-
wanym w latach 1919-1920 w wyniku rozmów autora z A. Einsteinem, który był jego serdecznym 
przyjacielem. Nieaktualne pieczęcie własnościowe. Ślady po zalaniu marginesów kilkunastu kart. 
Stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 904. Oczapowski Michał. Gospodarstwo wiejskie obejmujące w sobie wszystkie 
gałęzie przemysłu rolniczego teoretyczno-praktycznie wyłożone. T. VIII. Zasady 
ogólne hodowli bydląt domowych. Warszawa 1840. Nakł. S.H. Merzbacha, s. 354, 
[6], tabl. ryc. 2 (litografi e), 21,5 m, opr. z epoki płsk. 280,-
Na karcie tyt pieczęć: „Gembarzewski”. Tom ósmy pionierskiego podręcznika rolniczego autorstwa 
dyrektora Instytutu Agronomicznego na Marymoncie. Całość obejmowała dziesięć tomów wydanych 
w latach 1835-1844. Niniejszy tom zawiera ogólne zasady chowu bydła domowego, a także szcze-
gółowe instrukcje i wskazówki dotyczące hodowli owiec. Przybrudzenia ostatniej karty, poza tym 
stan dobry.
(Patrz ilustracja)

903. Teoria względności A. Einsteina. 1922. 904. M. Oczapowski. Hodowla bydła. 1840. 
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 905. [Petersburskie Towarzystwo Mineralogiczne]. Teka map, schematów 
i rycin o tematyce geologicznej. Petersburg b.r. Towarzystwo Mineralogiczne 
w Petersburgu, tabl. ryc. 17 (litografi e, w tym kolorowe), 26,5 cm, opr. z epoki, 
płsk. 450,-
Zbiór map, schematów, profi li geologicznych i rycin poświęconych geologii i budowie mineralogicznej 
ziem Cesarstwa Rosyjskiego opracowanych przez petersburskie Towarzystwo Mineralogiczne. Towa-
rzystwo zostało powołane w 1817 r. przy Górniczym Korpusie Kadeckim (Instytut Górniczy) w Peters-
burgu, wyższej uczelni i znanym akademickim ośrodku badań geologicznych i górniczych. Zamiesz-
czone w tece materiały poświęcone są m.in. geologii okolic Petersburga. Opr. zielony płsk, na licach 
pap. marm. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 906. Piast czyli Pamiętnik Technologiczny. T. 15. Warszawa 1830. W Drukarni przy 
ulicy Mazowieckiej N°1349, s. 187, [5], 16,5 cm, opr. z epoki, płsk., brzegi 
k. prósz. 240,-
Miesięcznik techniczno-rolniczy, w którym drukowano liczne pożyteczne porady gospodarskie i domo-
we. Tu m.in.: O pszczelarstwie, O stanie chowu koni w Królestwie Polskim, O chodowaniu wina nad 
Wisłą, liczne przepisy (np. na ciasto sabaudzkie), Zaprawianie farb wodnych i olejnych, Sztukatorstwo, 
Wyrabianie szkła, Błyskawice w pokoiu naśladować. Nieaktualne pieczątki. Ślady po owadach na opr., 
zabrudzenia i przebarwienia kart. Stan ogólny dobry.

 907. Pietruski Stanisław Konstanty z Siemuszowej. Historya naturalna i hodowla pta-
ków zabawnych i użytecznych, czyli dokładne opisanie wszystkich śpiewających, 
naśladujących mowę ludzką, pięknie ubarwionych, drapieżnych, domowych i uży-
tecznych ptaków, z podaniem najnowszych sposobów i doświadczeń jak takowe 
łowić, przyswajać, chować, karmić, rozmnażać, od chorób chronić i w tychże leczyć.
Kraków 1860. Czcionkami „Czasu”, s. 237, [2], 21,5 cm, opr. płsk. 360,-

905. Geologia i mineralogia ziem Cesarstwa Rosyjskiego (atlas). 
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Przewodnik opisujący występujące w Galicji ptaki śpiewające połączony z poradnikiem ich hodow-
li. Oprócz opisów poszczególnych gatunków zamieszczono w nim informacje o łowieniu ptaków, oswa-
janiu złowionych, o budowaniu właściwych klatek i ptaszarni. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 908. Rohlwes Johann Nicolaus. Nowy lekarz czyli sposoby leczenia koni, bydła, owiec 
i innych domowych zwierząt, tudzież karmienia i rozmnażania onych; tłumaczenie 
uwieńczonego dzieła przez Towarzystwa ekonomiczne w Marchii. Warszawa 1836. 
B.w., k. [7], s. 314, 19,0 cm, opr. z epoki, płsk., brzegi k. barw. 600,-
Czwarte wydanie polskie (pierwsze w 1818). Niezwykle popularny w ówczesnej Europie poradnik 
weterynaryjny z wiadomościami na temat leczenia zwierząt gospodarskich i domowych autorstwa 
Johanna Nicolausa Rohlwesa (1755-1823) nadwornego weterynarza pruskiego. Opr. ciemnobrązowy 
płsk., na licach pap. marm. Brak ryciny. Oprawa oraz początkowe k. nlb. po fachowej konserwacji. 
Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 909. Schmidt Józef. Kuchnia polska, czyli dokładna i długą praktyką wypróbowana 
nauka sporządzania potraw mięsnych i postnych, jakoto: zup, pasztecików, sztuki 
mięsa, sosów, auszpików, majonesów, jarzyn, potraw z jaj, potraw mięsnych, 
garnitur do jarzyn i innych potraw, legumin gorących i zimnych, pieczystego, ryb, 
farszów, kremów, galaret, musów, blamanżów, mleczek i marmelad, pieczenia 
ciast, tortów i cukrów; robienia lodów i kompotów; smażenia soków i konfi tur, 
tudzież przysposabiania rozmaitych zapasów spiżarni, pojedynczo, najtaniej 

907. Hodowla ptaków śpiewających. 1860. 908. J.N. Rohlwes. Poradnik weterynaryjny. 
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i najzdrowiej. Przemyśl 1893. Nakł. Jelenia i Langa, s. [2], XXXI, [1], 287, 22,5 cm, 
opr. oryg. pł. z tłocz. grzbiet współcz. 120,-
Dzieło jednego z najznakomitszych i renomowanych kucharzy polskich XIX w., wznawiane w Galicji 
od 1855 r. Zawiera m.in. przepisy na 80 rodzajów zup mięsnych i postnych, 31 rozmaitych potraw 
z mięsa, ponad 40 rodzajów sosów, 44 rodzaje jarzyn, przeszło 100 rodzajów potrawek, 60 dań 
rybnych. Przybrudzenia opr. i kart. 
(Patrz ilustracja)

 910. Spoerlin. Rahn. Wartheim. Sposób przyklejania obić papierowych tudzież korzyści 
w używaniu takowych, środki zachowania tychże przez czas długi w stanie świe-
żym; osuszania ścian wilgotnych i wyniszczania owadów w szparach murów się 
gnieżdżących. Warszawa 1831. Nakładem S. H. Merzbacha Księgarza przy ulicy
Miodowej w Domu Lessla Nr 486, s. [4], 51, [4], 19 cm, opr. brosz. wyd. 150,-
E. III, 325. Podręcznik sztuki pokrywania ścian tapetami papierowymi napisany przez patentowanych 
fabrykantów obić papierowych w Warszawie. Przybrudzenia pap. opr., poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 911. Teodorowicz Feliks. Dziwy świata grzybowego. Z 50 rysunkami według akwarel 
z natury artystów malarzy: Adama Ciompy i Zygmunta Wierciaka. Warszawa 1928. 
Wydawnictwo M. Arcta, s. 107, [1], ilustr. w tekście 50, 19 cm, opr. współcz., skóra 
z szyldzikiem na grzbiecie. 90,-
Ilustrowana praca na temat grzybów autorstwa Feliksa Teodorowicza (1878-1944). Zawiera rozdziały: 
O mocarnej pieczarce; Owady a my; O grzybie dziwaku (smardz cuchnący); Mądre łabędzie; Wizyta 
u muchomorów. Stan bardzo dobry.

909. J. Schmidt. Książka kucharska. 1893. 910. Podręcznik klejenia tapet. 1831.
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 912. Tyzenhauz Konstanty. Zasady ornitologii albo nauki o ptakach. Obejmujące rys 
postępu jej literatury, taxonomią, glossologią i terminologią. Wilno 1841. Drukiem 
Józefa Zawadzkiego, s. 165, k. [1], tabl. systematycznych 2 (rozkł.), tabl. ryc. 5 
(litografi e), 22,5 cm, opr. płsk. 500,-
Heraldyczna pieczątka własnościowa z h. Prawdzic Hieronima Kuczalskiego. Dzieło hr. Konstantego 
Tyzenhauza (1786-1853) ornitologa, malarza, członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor omówił 
najważniejszą literaturę ornitologiczną, przedstawił różne układy systematyczne ptaków oraz zestawił 
fachową terminologię (po polsku i łacinie). Pracę wzbogacają rozkładane tablice systematyczne oraz 
litografowane ryciny z anatomicznymi przedstawieniami ptaków. Na wyklejkach napisy. Brak 1 kolo-
rowej tabl., miejscami przebarwienia, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 913. Weyssenhoff Jan. Sztuka gry w piłkę nożną wraz z najnowszemi przepisami gry 
i licznemi ilustracjami. Lwów, Warszawa 1926. Wydawnictwo Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, s. XVI, 408, liczne ilustr. w tekście, 17 cm, opr. wyd. ppł. z tyt. 
na licu i grzbiecie. 90,-
Podręcznik gry w piłkę nożną autorstwa Jana Weyssenhoffa (1889-1972), profesora fi zyki, autora prac 
z dziedziny teorii względności i mechaniki kwantowej. Autor był zamiłowanym sportowcem, piłkarzem 
i działaczem klubów sportowych Cracovii i Wisły (pracował na rzecz poprawnych stosunków obu 
klubów), odznaczonym w 1931r. Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia na polu wychowania fi zycz-
nego i rozwoju sportu. Przybrudzenia okładek, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 914. Witwicki Mikołaj. O chowie pszczół w prowincjach polskich. T. 2 (z dwóch). 
Warszawa 1829. Nakładem autora, W Drukarni K.R.W.R.I.O.P., s. VIII, 362, tabl. 
ryc. 1 (miedzioryt rozkł.), 22,5 cm, opr. wyd. brosz. 400,-

912. K. Tyzenhauz. Zasady ornitologii. 1841. 913. Sztuka gry w piłkę nożną. 1926.
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Tom 2-gi historii pszczelarstwa w Polsce zatytułowanej „Pszczolnictwo krajowe czyli o środkach i spo-
sobach podniesienia pasiek do tego przynajmniej stopnia, na którym dawniej w Polsce były”. Autor 
przekazuje cenne rady dotyczące tworzenie pasieki, analizuje korzyści płynące ze stosowania nowo-
czesnych metod hodowli pszczół. Nakłania właścicieli pasiek do robienia różnego rodzaju własnych 
trunków w postaci miodów pitnych, wiśniaków, maliniaków i dereniaków w celu podtrzymania pięknych 
staropolskich tradycji, kiedy to miód i wosk były ważnym produktem eksportowym. Tom zawiera informa-
cje na temat metod pielęgnowania pszczół w ulach powszechnie u nas używanych, jak również w ulu 
wynalezionym przez autora. Mikołaj Witwicki (1780-1853) – prekursor nowoczesnego pszczelarstwa 
polskiego i rosyjskiego, konstruktor tzw. magazynowej odmiany ula. Od 1849 roku prowadził pasieki 
w okolicach Połtawy (Koczubeja), w których było około 4 tys. pni pszczelich. Nieaktualne pieczątki 
własnościowe. Niewielki ubytek pap. ryciny, rdzawe plamki, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 915. Wodzicki Kazimierz. Bocian. [Z serii:] Zapiski ornitologiczne. Wydanie drugie 
poprawne. Kraków 1877. Nakładem i czcionkami drukarni „Czasu”, s. XV, 91, 
20 cm, opr. wyd. brosz., etui kart. 200,-
Szczegółowa monografi a bociana napisana przez Kazimierza hr. Wodzickiego (1816-1889) – ziemia-
nina galicyjskiego, ornitologa, autora serii monografi i ptaków polskich „Zapiski Ornitologiczne” i słynnej 
pracy „Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty”. Praca napisana w sposób gawędziarski („nauko-
wo nienaukowy”), z dużym poczuciem humoru, przytaczająca wiele podobieństw życia ptaków i ludzi. 
Okładka podniszczona, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 916. Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem w Krakowie. MCMXII. 
30 rycin. [Kraków 1912]. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem 
J. Filipowskiego, tabl. ilustr. 15, 32,5 cm, opr. z epoki pł. z tłocz. 150,-

914. O chowie pszczół. 1829. 915. K. Wodzicki. Bocian. 1877.
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Teka 30 reprodukcji związanych z wystawą, zorganizowaną w Krakowie w maju-październiku 1912 r. 
Na ilustracjach m.in. plan sytuacyjny wystawy, zdjęcia i plany pawilonu głównego, placu i pawilonu 
orkiestry, hali wstępnej, gospody, dworku podmiejskiego, domku rękodzielniczego, pergoli, domku 
robotniczego, teatru, kawiarni, restauracji, zagrody włościańskiej. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

KONIE. HODOWLA. JEŹDZIECTWO

 917. Grabowski Jan. Warunki rozmieszczenia typów, poziom i okręgi hodowli koni 
w Polsce. [Warszawa] 1933. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, 
s. IX, [2], 267, map rozkł. 7, 24 cm, oryg. okł. brosz. 120,-
Praca charakteryzująca całokształt hodowli koni w przedwojennej Polsce. Znalazły się w niej zesta-
wienia dużych hodowli, a także opisy działalności drobnych i indywidualnych hodowców. Dołączono 
kilka rozkładanych map, w tym niektóre kolorowe. Blok luźny. Zaplamienia, zabrudzenia papieru. Stan 
ogólny dobry.

 918. [Konie]. Runge Stanisław. Zewnętrzny wygląd konia (Exterieur konia). Warszawa 
1920, s. 58, V; oraz: Rau Gustav. Die Beurteilung des Warmblutpferdes. Berlin 
1936, s. 64; oraz: Steckiewicz Jerzy. Podręcznik wyhodowania konia wojsko-
wego przez drobnego gospodarza rolnika. Wilno 1935, s. 46; oraz: Skorkowski 
Edward. Systematyka konia i zasady jego hodowli. Z 53 rycinami. Kraków 1946, 
s. 24; oraz: XI Międzynarodowe Ofi cjalne Zawody Konne Warszawa. Pro-
gram. Sobota 4 VI 1938. [Warszawa 1938], k. [20]; wszystkie egz. z zach. oryg. 
okł. brosz. 180,-
Zbiór czterech prac poświęconych hodowli koni zawierających informacje o ich biologii i anatomii, wła-
ściwym karmieniu, pielęgnacji oraz chorobach i ich leczeniu. Dodatkowo program międzynarodowych

916. Architektura i ogrody. 1912. 918. Hodowla koni. 1920-1938.
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zawodów hippicznych, które odbyły się w Warszawie w 1938 r. (z notatkami dotyczącymi przebiegu 
zawodów). Miejscami zaplamienia i przebarwienia. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 919. [Konie]. Współczesne zagadnienia polskiej hodowli koni. Warszawa 1937, 
s. 79; oraz: Olbrycht Tadeusz. Hodowla i trening koni wyścigowych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa 1930, s. 80; oraz: Grabowski 
Jan. Najważniejsze błędy gospodarskiej hodowli koni i sposoby jej podniesienia. 
Wykład popularny. 16 rycin w tekście. Warszawa 1927, s. 58; oraz: Mockus Zyg-
munt. Badania osteometryczne nad końmi litewsko-żmudzkimi. Warszawa 1935, 
s. 67; oraz: Sołtysiński Józef. Charakterystyka państwowego stada ogierów 
w Sierakowie. Praca Zakładu Szczegółowej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Po-
znańskiego. Poznań 1938, s. 123. Dwie pierwsze prace opr. ppł., pozostałe oryg. 
okł. brosz. 180,-
Zbiór prac poświęconych zagadnieniom hodowli koni w Polsce i na świecie, ich układaniu oraz bada-
niom zoologicznym. Stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 920. Królikiewicz Adam. Jeździec i koń w terenie i w skoku. Metody przygotowania 
i zaprawy. Warszawa 1936r. Główna Księgarnia Wojskowa, s. XIV, 280, [1], tabl. 
ilustr. 1, liczne ilustr. w tekście, 20 cm, opr. z epoki pł. z tyt. na licu i grzbiecie, 
zachow. okł. wyd. brosz. 150,-
Podręcznik jeździectwa dla kawalerzysty zatwierdzony do użytku służbowego przez Ministerstwo Spraw 
Wojskowych. Książka napisana przez mjr. A. Królikiewicza, żołnierza pierwszego pułku szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego, któremu praca jest zadedykowana. Wstęp napisał „stary kolega po beliniackiej 
i szwoleżerskiej chwalebnej służbie” – gen. B. Wieniawa-Długoszowski. Duża, rozkładana tablica 
przedstawia fazy zachowania się jeźdźca i konia w skoku. Stan bardzo dobry.

919. Hodowla koni. 1927-1938. 921. Hodowla koni wyścigowych. 1898.
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 921. Lowe Bruce. Hodowla koni wyścigowych podług systemu liczbowego. Kraków 
1898. Nakładem Zarządu Stajen Książąt Lubomirskich, s. 262, VI, tabl. rozkł. 1, 
25 cm, opr. z epoki, pł. 150,-
Wykład teorii hodowli koni pełnej krwi angielskiej opracowanej przez Australijczyka Bruce’a Lowe’a, 
podług której jakość i użyteczność konia można było przewidzieć analizując żeńskie linie jego przod-
ków. Opr. bordowe pł. z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licu. Stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja na stronie poprzedniej)

 922. Stolpe Kazimierz. Koń pełnej krwi angielskiej w Polsce. Warszawa 1924. Nakładem
autora, s. 95, 40, [1], ilustracje w tekście, 25 cm, oryg. okł. brosz. 90,-
Historia hodowli koni tej rasy na ziemiach polskich, z podaniem rodowodów klaczy i ogierów znaj-
dujących się w polskich hodowlach. Blok poluzowany, miejscami zabrudzenia i zaplamienia, poza 
tym stan dobry.
(Patrz ilustracja)

 923. Sumiński Stefan. Klacz stadna. Jej exterieur, pochodzenie, właściwości dziedzicz-
ne, oraz inne problemy hodowlane. Opracował do użytku praktycznego hodowców 
podług nowoczesn. teorji. Poznań 1923. Tłoczono czcionkami Drukarni „Poradnika 
Gospodarskiego”, s. XI, 208, tabl. ilustr. 31, 24 cm, oryg. okł. brosz. 120,-
Rozprawa dotycząca hodowli koni, poświęcona w szczególności klaczy stadnej i koniom półkrwi. 
Ciekawy rozdział o wnioskach płynących z doświadczeń okresu I wojny światowej odnoszących się 
do koni pełnej krwi angielskiej. Blok luźny, poza tym stan dobry. 

922. Konie pełnej krwi. 1924. 925. J. Delmont. Przygody łowieckie. 1933.
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MYŚLISTWO. ŁOWIECTWO

 924. Bieniasz Józef. W puszczy nad Salatrukiem. Powieść. Ilustracje Romana Gna-
edingera. Warszawa-Lwów [1935]. Książnica Polska „Leopolia”, s. 298, ilustr. 
w tekście, 19 cm, opr. współcz. ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie, zach. przednia 
okł. brosz. 60,-
Wydanie 1. Powieść przyrodnicza Józefa Bieniasza (1892-1961) – prozaika, autora baśni dla dzieci 
i powieści o przyrodzie i zwierzętach. Stan bardzo dobry.

 925. Delmont Joseph. Przygody łowcy zwierząt egzotycznych. Z oryginału niemiec-
kiego p. t. 20 lat łowów na grubego zwierza przełożył Włodzimierz Topoliński. 
Lwów – Warszawa [1933]. Książnica – Atlas, s. 229, k. [1], tabl. ilustr. 4, 20 cm, 
oryg. opr. wyd. 90,-
Książka poświęcona chwytaniu dzikich zwierząt, polowaniom i egzotycznym podróżom autorstwa Jo-
sepha Delmonta (1873-1935) austriackiego pisarza, reżysera, aktora i podróżnika. Opr. brązowe ppł., 
okładka projektu K. Sopoćki, dodatkowy futerał ochrony. Odcięty wąski pasek u góry k. tyt., poza tym 
stan bardzo dobry.
(Patrz ilustracja)

 926. Dygasiński Adolf. Wielkie łowy. Przygody myśliwskie. Warszawa 1914. Nakład 
Tow. Akc. Wydawniczego „Świat”, s. 214, [1], 17,5 cm, opr. wyd. pł. 80,-
Przeznaczone dla młodzieży opowiadania o polowaniach autorstwa Adolfa Dygasińskiego (1839-1902) 
powieściopisarza, jednego z głównych przedstawicieli naturalizmu w polskiej literaturze, autora 21 
powieści i ponad 130 nowel, z których większość dotyczyła zwierząt i przyrody. Ładna oprawa wy-
dawnicza z motywami secesyjnymi na licu. Stan dobry.

 927. Kalendarz myśliwski ilustrowany na rok 1908. Wydany pod redakcją „Łowca 
Polskiego”. Warszawa. Nakładem Warszawskie Spółki Myśliwskiej, s.[6], LVI, 150, 
ilustr. w tekście; dołączono:

  [Katalog]. Warszawska Spółka Myśliwska 1907/8, s. 106, [3], 22 cm, opr. wyd. 
brosz. 180,-
Poz. 1. Kalendarz uzupełniony zasadami postępowania myśliwego w odniesieniu do zwierzyny na 
każdy miesiąc roku. Poza tym przepisy o polowaniu w guberniach Królestwa Polskiego, przykazania 
myśliwego, przyczynki do hodowli saren, w sprawie wyżłów, strój myśliwego, kronika roku. Poz. 2. 
Katalog broni myśliwskiej Warszawskiej Spółki Myśliwskiej (dawniej B. Ronczewski) wraz z cenami, 
liczący 316 pozycji. Naddarcia i przybrudzenia okładki, poza tym sta dobry.
(Patrz ilustracja na stronie następnej)

 928. Kamocki Stanisław. Podręcznik łowiectwa. Z 84 ilustracjami w tekście 
i ustawą o prawie łowieckiem. Instytut Łowiectwa, s. 240, 22,5 cm, oryg. opr. 
wyd., pł. 120,-
Podręcznik napisany przez dyrektora Instytutu Łowiectwa Stanisława Kamockiego. Obejmuje proble-
matykę urządzania terenów łowieckich, hodowli bażantów i kuropatw, tropienia drapieżników, wyko-
rzystania psów myśliwskich oraz opis gatunków zwierzyny łownej i jej chorób. Jako dodatek zamiesz-
czono ustawę o prawie łowieckim z 1927 r. Oryginalna opr. pł. po konserwacji, futerał kartonowy. Stan 
dobry.

 929. Korsak Włodzimierz. Pieśń puszczy. Powieść myśliwska z rysunkami autora. 
Warszawa 1924. Nakładem Księgarni i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka, 
s. 285, [3], portret 1, winietki i fi naliki w tekście, 19,5 cm, oryg. okł. brosz. 90,-
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Wydanie 1. Powieść myśliwska Włodzimierza Korsaka (1886-1973) – myśliwego, podróżnika, autora 
cenionych i lubianych książek przyrodniczych (m.in. „Rok myśliwego”, „Na tropie przyrody”, „Puszcza 
Rudnicka”). Akcja powieści rozgrywa się przed I wojną światową w lasach w okolicach Kutna. Każda 
strona ozdobiona winietką ze sceną myśliwską. Stan dobry.

 930. Mazanowski Mikołaj. Duch puszczy podlaskiej. Powieść z niedawnej przeszłości 
dla młodzieży. Warszawa-Kraków [1924]. Nakładem Księgarni J. Czerneckiego, 
s. 156, [2], ilustr. w tekście, 24,5 cm, opr. wyd. ppł. z barwną ilustr. na licu. 90,-
Opowieść o życiu zwierząt i roślin puszczy podlaskiej, napisana przez Mikołaja Mazanowskiego (1861-
1944). Stan dobry.
Lit.: Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 4867. 
(Patrz ilustracja)

 931. Mniszek Albert. Jarząbek (Bonasia Betulina). Monografi a myśliwska. Lwów 1925. 
Nakładem Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego, s. 39, tabl. kolor. 1, 23,5 cm, 
opr. współcz. pł. 70,-
Odręczna dedykacja z 1959 r. „ Na pamiątkę wspomnień Karpackich z przed dawnych lat”. Monogra-
fi a jarząbka zakończona życzeniem autora, aby „piękne te ptaki łowne pod troskliwszą niż dotąd 
pozostawały opieką, aby były nadal jedną z tych ozdób, któremi się szczycą nasze góry i knieje”. 
Stan bardzo dobry.

 932. Reumann Mikołaj. Gospodarstwo łowieckie z historyą starożytną łowiectwa pol-
skiego. Warszawa 1845. W Drukarni S. Orgelbranda, s. [8], s. 645, [10], tabl. ryc. 6
(z 8, w tym rozkł., różne techniki), ilustr. w tekście, 20 cm, opr. płsk. 900,-
Dzieło autorstwa Mikołaja Reumanna (1801-1856) inspektora lasów rządowych Królestwa Polskiego, 
autora opracowań z dziedzin leśnictwa, ekonomiki leśnej, łowiectwa. Wykład historii łowiectwa 

927. Kalendarz myśliwski. 1908. 930. M. Mazanowski. Puszcza podlaska. 1924.



377GOSPODARSTWO WIEJSKIE I DOMOWE. NAUKI PRZYRODNICZE. ZDROWIE

w Polsce (od czasów słowiańskich do XVIII w.) i charakterystyka zmieniających się regulacji prawnych 
z wiadomościami na temat biologii, hodowli i ochrony zwierzyny łownej. Miejscami zażółcenia pap., 
poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 933. Rocznik Korpusu Leśnego Królestwa Polskiego na rok 1828. R. II. War-
szawa 1828. Druk. N. Glücksberga, s. [16] (kalendarz), [3], 4-32, tabl. ryc. 1 
(akwaforta), 22,5 cm, opr. płsk. 400,-
Rocznik wydawany w latach 1827-1834 (z przerwą w r. 1831). Zawiera stan osobowy Królewskiego 
Korpusu Leśnego z urzędnikami leśnymi i leśniczymi lasów rządowych podług województw. Akwafor-
ta z konnymi wizerunkami ofi cjalistów korpusu leśnictwa. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 934. Trześniak Piotr. Podręcznik łowienia wyder, kun, tchórzy, nurek, lisów, borsuków, 
źbików i wilków. [Gdynia] 1933. Nakładem autora, s. 87, [1], ilustr. w tekście, 
17,5 cm, opr. późniejsza ppł., zach. oryg. okł. brosz. 70,-
Ilustrowany podręcznik polowań na zwierzęta futerkowe, zawiera m.in.: Wydra – najciekawsze zwierzę 
na świecie; Kuna domowa lub kamionka; Tchórz; Sposoby łowienia kun i tchórzy; Łowienie borsuka; 
Łowienie lisa; Żbik; Wilk. Stan dobry. Rzadkie.

 935. Weyssenhoff Józef. Soból i panna. Cykl myśliwski. Ozdobiony 85 barwnymi 
i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenhoffa. Warszawa-Lublin-Łódź 1913. 
Nakład Gebethnera i Wolffa, s. [4], 228, [3], tabl. ilustr. 15 (w tym 7 kolor.), liczne 
ilustr. w tekście, 29,5 cm, opr. współcz. ze złoc. na grzbiecie. 600,-

932. M. Reumann. Historia łowiectwa. 1845. 933. Rocznik Korpusu Leśnego. 1828.
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Egzemplarz nr 614 na welinie. Pięknie wydana klasyczna powieść literatury myśliwskiej, jedna z naj-
ważniejszych powieści Józefa Weyssenhoffa (1860-1932), poety, krytyka literackiego. Nastrojowe 
opowieści myśliwskie z Litwy (głównie z guberni kowieńskiej i wileńskiej), ozdobione ilustracjami we-
dług obrazów i rysunków brata autora, Henryka. Efektowna oprawa w szeroki brązowy półskórek, 
grzbiet sześciopolowy podzielony zwięzami wypukłymi, w drugim polu tytulatura. Niewielkie przybru-
dzenia pap., poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz ilustracja)

 936. Wróblewski Konrad. Żubr Puszczy Białowieskiej. Monografja. Poznań 1927. 
Wydawnictwo Polskie. Nakładem Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, s. XV, [1], 
232, tabl. ilustr. 1, tabela 1 (rozkł.), 24 cm, opr. wyd. pł. 120,-
Szczegółowa monografi a żubrów występujących w Puszczy Białowieskiej oparta na dwuletniej obser-
wacji autora. Na końcu rozkładana „Tabela porównawcza wymiarów żubrów według wieku i płci”. Opr. 
wyd. pł. niebieskie ze złoc. na licu i grzbiecie, górny brzeg kart barwiony, zachowane oryg. okł. pro-
jektu Ernesta Czerpera. Niewielkie zaplamienia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

 937. Zaborowski Stanisław. W sercu kniei. Obrazy myśliwskie. Wydanie drugie, 
powiększone. Warszawa 1930. Dom Książki Polskiej, s. 243, [2], 19 cm, oryg. 
okł. brosz. 90,-
Wspomnienia myśliwskie Stanisława Zaborowskiego (1865-1939). Zawiera m. in.: W Rojstach litew-
skich; Na niedźwiedzia; Na łosie; Fałat i Polesie. Okładka z kolorową sceną myśliwską wg projektu 
Józefa Świrysz-Ryszkiewicza jr. Podklejony górny narożnik karty przedtytułowej, stan dobry.

 938. Zeydler-Zborowski Józef [Paweł Szumilas pseud.]. Z tropu w trop. Lwów [1938]. 
Nakładem Księgarni A. Krawczyński, s. 156, [3], tabl. ilustr. 19, 20,5 cm, oryg. okł. 
brosz. 80,-

935. J. Weyssenhoff . Soból i panna. 1913. 939. Oprawa z wizerunkiem psa myśliwskiego.
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Zbiór 11 opowiadań myśliwskich Józefa Zeydler-Zborowskiego (1880-1950), wydanych pod pseudo-
nimem Paweł Szumilas. Na tablicach reprodukcje zdjęć wykonanych przez autora, Mieczysława Dą-
browskiego i Maurycego hr. Zamoyskiego, a także rysunki Weroniki Ostrowskiej. Nieznaczne zabru-
dzenia okładki, miejscami na kartach ślady zawilgocenia, stan dobry.

--------------------

 939. Oprawa z motywami myśliwskimi – Album, 40 x 41 cm, skóra. 400,-
Album będący majstersztykiem – pracą wykonaną w ramach rzemieślniczego egzaminu mistrzowskie-
go („Meisterstück” i gmerk – tłoczone na wewnętrznej stronie tylnego skrzydła oprawy). Ciemnobrą-
zowa skóra marm., na przedniej okładzinie wypukły wizerunek psa myśliwskiego ze zdobyczą. We-
wnątrz kartonowe karty do przyklejenia fotografi i. Stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja)

 940. Grafi ka „Wilki. W lutym na Litwie”. Ryt. I. Łopieński. 1893 r. 300,-
Akwaforta, akwatinta na bibułce; 21,5 x 31,0 (pl. 30,0 x 39,5)
Sygnowana na płycie – rycina powstała według obrazu Alfreda Wierusz-Kowalskiego (1849-1915), 
jednego z głównych przedstawicieli szkoły monachijskiej. Rytował Ignacy Łopieński (1865-1944) – 
grafi k, malarz, wykształcony w Warszawie, Paryżu, Monachium i Wiedniu. Rycina odbita i wydana 
w Wiedniu. Drobne uszkodzenia marginesów, stan dobry.
(Patrz ilustracja)

940. I. Łopieński. Wilki. W lutym na Litwie. 1893.
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 941. Chopin Fryderyk. Second concerto. Pour le piano avec Accompagnement de 
l’Orchestre ou avec Quintuor. Dédié à Madame la Comtesse Delphine Potocka 
née de Komar par Fréderic Chopin. Oeuv. 21. Leipsic [Lipsk], b.r. [1836]. Chez 
Breitkopf & Härtel, s. 37, 30 cm, poszyt. 400,-
Pierwodruk. Drugi koncert fortepianowy f-moll op. 21, z akompaniamentem orkiestry symfonicznej, 
dedykowany Delfi nie z Komarów Potockiej (1802-1877), muzie wielu artystów. Skomponowany od 
jesieni 1829 r. do wiosny 1830 r., prawykonany w Warszawie 17 III 1830 r. Zbrązowienia, zwłaszcza 
na krawędziach, poza tym stan dobry.

 942. Chopin Fryderyk. Krakowiak. Grand rondeau de concert pour le pianoforté avec 
accompagnement d’orchestre. Composé et dedié à Madame la Princesse Adam 
Czartoryski née Princesse Sapieha par Fréd. Chopin. Oeuvre 14. Leipsic [Lipsk], 
b.r. [po 1840]. Fr. Kistner, s. 23, 32 cm, poszyt. 300,-
Rondo a la Krakowiak F-dur op. 14, na fortepian i orkiestrę, skomponowane w Warszawie w 1828 r., 
pod okiem Józefa Elsnera. Dzieło dedykowane ks. Annie z ks. Sapiehów Adamowej Czartoryskiej 
(1799-1864). Wykonane po raz pierwszy publicznie 18 VIII 1829 w Kärtertorheater (Teatr przy Ka-
rynckiej Bramie) w Wiedniu, w Warszawie rok później. Zbrązowienia, poza tym stan dobry. 

 943. Chopin Fryderyk. Grand concerto. Pour le pianoforte avec Accompagnement 
d’Orchestre ou de Quintuor ad libitum. Composé et dedié à Monsieur Fréd. 
Kalkbrenner par Fréd. Chopin. Oeuvre 11. Leipzig [Lipsk], b.r. [1841-1857]. Fr. 
Kistner, s. 44, 30 cm, poszyt.  300,-
Koncert fortepianowy na orkiestrę symfoniczną e-moll op. 11. Skomponowany przez Fryderyka Cho-
pina w 1830 r., prawykonany 11 X 1830 r. w Warszawie, a po raz pierwszy zaprezentowany w Pary-
żu w 1832 r. Zadedykowany Friedrichowi Kalkbrennerowi (1785-1849), niemieckiemu pianiście i kom-
pozytorowi. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Znaczne zbrązowienia, poza tym stan dobry. 

 944. [Eibl]. „Modrooka. Polka przez P. Eibl.”. B.m. [Warszawa], b.r. [ok. 1875 r.]; k. [2], 
28,0 cm, opr. karton. 300,-
Dwie karty z rękopiśmiennymi nutami polki p.t. „Modrooka” – opublikowanej drukiem w zbiorze „Kar-
nawał warszawski” przez F. Hoesicka w 1875 r., odbitym w litografi i J. Mękarskiego. Biblioteka Naro-
dowa jako autora podaje Henryka Eibla – prawdopodobnie kompozytorem był Piotr Eibl (zm. 1886 r.), 
fagocista Teatru Wielkiego w Warszawie, uczeń Stanisława Moniuszki, popularny dzięki muzyce ta-
necznej (głównie mazurkom). Na okładce dedykacja dla Maryi Mieczkowskiej. Okładka z tekstem 
napisanym ręcznie, okolonym bogatą litografowaną dekoracją kwiatową, wykonaną w technice tłocze-
nia. Po konserwacji, przedarcie podklejone. Efektowne i dekoracyjne.
Lit.: A. i J. Spózowie, Katalog polskich druków muzycznych 1801-1875, Warszawskie Towarzystwo 
Muzyczne, poz. 127
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 945. Jenike Emil. Caroline-Valse. Valse élégante pour piano composée et dédiée 
à madame Caroline Friedlein par … Varsovie [Warszawa], b.r. [ok. 1845-1850]. 
R. Friedlein, s. 11, 23x32 cm, poszyt. 120,-
Emil Jenike (1815-1852) był kompozytorem warszawskim, związanym podobnie jak wydawca ze spo-
łecznością ewangelicką stolicy. Zbrązowienia, grzbiet podklejony. Na kartach dodatkowa numeracja. 
Poza tym stan dobry. 

 946.  Kurpiński Karol. Wykład systematyczny zasad muzyki na klawikord. Dzieło 
ofiarowane Towarzystwu Królewskiemu Warszawskiemu Przyjaciół Nauk 
przez Karola Kurpińskiego Dyrektora Muzyki Teatru Narodowego, Nauczyciela 
w Rządowej Szkole Muzyki, Członka Tow. Król. Warsz. Warszawa 1818. Wy-
dane kosztem Fr. Klukowskiego, s. VIII, 64, nuty w tekście, 21,5 x 33 cm, opr. 
z epoki płsk.  600,-
Wydanie 1. K. tyt. i zasadniczy tekst w całości sztychowane. Podręcznik gry na klawikordzie opraco-
wane przez Karola Kurpińskiego (1785-1857), wybitnego kompozytora, dyrygenta i pedagoga, autora 
muzyki do słynnej „Warszawianki”. Oprawa podniszczona, brak karty ze str. 61/62, część kart z nie-
wielkimi podklejeniami na marginesach, gdzieniegdzie przybrudzenia. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 947.  Kurpiński Karol. Polonez. Kompozycyj i układu na fortepian… Warszawa, b.r. 
[ok. 1905-1907]. Nakł. Gebethnera i Wolffa, s. 6, 31 cm, poszyt. 90,-
Polonez Karola Kurpińskiego (1785-1857), polskiego kompozytora okresu klasycyzmu, dyrygenta i dy-
rektora orkiestry opery narodowej. Zbrązowienia, grzbiet podklejony, poza tym stan dobry. 

946. K. Kurpiński. Podręcznik gry na klawikordzie. 1818.
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 948. Max Józef. Mazur skomponowany na fortepian grywany w Teatrze Rozmaitości 
na Maskaradach i w obu Resursach. Warszawa, b.r. [1849]. W Cynko.(typii) 
F. Brykner, s. 3, 30 cm, poszyt. 80,-
Mazurek na fortepian. Zbrązowienia, grzbiet podklejony, poza tym stan dobry. 

 949.  Peters Karl. Wieniec ulubionych melodyj narodowych w łatwym stylu ułożonych 
na fortepian. Z. 4-5. Leipzig [Lipsk 1898]. Gebrüder Hug & Co., s. 14; 3-16, ilustr., 
nuty, 32 cm, oryg. okł. brosz. 90,-
Zawiera 13 aranżacji fortepianowych tańców (m.in. krakowiak, kujawiak, mazur i polonez), popularnych 
pieśni, ludowych i arii operowych (m.in. Moniuszki) oraz pieśni religijnych, ułożonych przez Wilhelma 
Richlinga. Wspólna okł. dla obydwu zeszytów. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Drobne zabru-
dzenia okł., grzbiet podklejony, poza tym stan bardzo dobry. 

 950. [Strauss Johann]. Ulubiony walc Xięcia Reichstadt na Piano Forte. Warszawa 
[1830]. W Składzie Ig. Klukowskiego, s. [3], 22 x 32 cm. 180,-
Dzieło Johanna Straussa, ojca (1804-1849), poświęcone Napoleonowi II Bonaparte (1811-1832), 
synowi cesarza Francji, zwanemu „księciem Reichstadt”. W czasie powstania listopadowe-
go utwór ten stanowił ulubiony taniec, zwany przez „Kurier Polski” (nr 398/1831) „tańcem księ-
cia Zakupskiego”. Zbrązowienia, egzemplarz reperowany (podklejony) na krawędziach, poza tym 
stan dobry. 

 951. Tarnowski Adam. Trzy śpiewki z komedio opery Warszawiacy i hreczkosieje. 
Ułożone z towarzyszeniem Forte-Pianu. Warszawa, b.r. [ok. 1870-1880]. Nakł. 
Litografi i J. Müller, s. 7, 31 cm, poszyt. 90,-
Polonez, mazurek i marsz autorstwa Adama Tarnowskiego (1817-1890), kompozytora, ucznia Józefa 
Elsnera do komedii „Warszawiacy i hreczkosieje” Antoniego Wieniarskiego (1823-1869), prozaika, 
obserwatora życia towarzyskiego Warszawy. Akcja sztuki, wystawionej po raz pierwszy w 1857 r. 
w warszawskim Teatrze Rozmaitości, rozgrywa się na wsi pod Warszawą. Naturalne zbrązowienia 
i ślady zalania narożników, grzbiet podklejony, poza tym stan dobry. 
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 952. Wroński Adam. Lutnia polska. Zbiór pieśni narodowych na fortepian. Op. 62. 
Kraków (ok. 1910). Nakł. i własność Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, s. 17, 
34 cm, oryg. okł. brosz. 120,-
Zbiór utworów patriotycznych w układzie fortepianowym, m.in.: Warszawianka; Krakowiaki; Wstańcie 
bracia wraz; Z dymem pożarów; Za Niemen; Mars z Żuawów; Sygnały Wojenne: Trzeci Maj; Jeszcze 
Polska… Okładka litografowana z wizerunkiem Orła Białego. Drobne zażółcenia dolnych krawędzi 
i lekkie zagięcie narożnika, poza tym stan bardzo dobry. 
(Patrz ilustracja)

 953. Ku pamięci uroczystego obchodu 125-ciolecia Konstytucji w Polsce 3-go 
Maja. Marsz na fortepian ułożył H. Brzeziński. Op. 203. Warszawa 1916. Nakła-
dem Księgarni Mazowieckiej, Warszawa, ul. Senatorska 32, Lit. J. F. Konarzewski 
i J. Mękarski, Nowy Świat 47 w Warszawie, s. 4, 33,5 cm, składka wyd.  100,-
Zapis nutowy. Marsz skomponowany przez H. Brzezińskiego z okazji uroczystych obcho-
dów w Warszawie 125-lecia Konstytucji 3 Maja. Dekoracyjna k. tyt. z symbolami narodowymi, 
z napisem na wstędze: „Uczestnikom uroczystego obchodu 125-cioletn. rocznicy Konstytucji”. 
Stan dobry.
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 954. Marsz Zuchowatych Berbeckiego. Ułożył Stanisław Madeyski. Warszawa 
br. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, lit. J. F. Konarzewski, J. Mękarski 
w Warszawie, s. 6, 32,5 cm, składka wyd. 120,-
Nuty i tekst (na ostatniej stronie broszury) rozpoczynający się dedykacją: „Niniejszą pracę ofi aruję 
swemu Ukochanemu Komendantowi Pułku. Stanisław Madeyski kapelmistrz 5-go pp. I Brygady”. 5 Pułk 
Piechoty Legionów Polskich pod dowództwem kpt. Leona Berbeckiego otrzymał od marszałka J. Pił-
sudskiego nazwę Zuchowaci za wielką waleczność w boju pod Ożarowem (później pułk walczył m.
in. pod Konarami). Dekoracyjna karta tytułowa sygn. KB. Na okładce pieczątka własnościowa, stan 
dobry.
(Patrz ilustracja)

 955. Marsz żałobny poświęcony cieniom bohaterów poległych w bojach za wolność oj-
czyzny. M. Kodejszko. Op.7. Na fortepian. Dubno 1929. Skład Główny Mieczysław 
Kodejszko- Dubno (Wołyń). Sztych, Druk i Reprodukcja C. Przytulski. Sosnowiec, 
s. 4, 35 cm, składka wyd. 80,-
Zapis nutowy. Dekoracyjna karta tytułowa przedstawiająca legionistów stojących ze zniczami przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Niewielkie przedarcia marginesów, poza tym stan dobry.

 956. Pieśń Legionów 1914 – 1915. Słowa Michał Lityński. Muzyka Józef Wełeszczuk. 
Dochód na skarb Legionów. [Wiedeń b.r.] Musikaliendruckerei Brüder Mändl, 
Wien VII, s. 6, 34 cm, składki wyd. 100,-
Nuty i tekst. Pieśń legionowa rozpoczynająca się słowami: „Zbudź się narodzie ze snu niewoli, wie-
kowe potargaj pęta…”. Stan dobry.

 957. Pieśni obozowe ułożone na polu walki w 1914 – 1915 r. przez Legionistów Pol-
skich. Zebrał i ułożył na fortepian Adam Szlendak. Cz. 1-2 w dwóch zeszytach. 

952. A. Wroński. Lutnia polska. Ok. 1910. 954. Marsz Zuchowatych Berbeckiego.
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Lublin 1915. Nakład i własność autora. Drukować pozwolono K.u.K. Kreiskomando 
10.12.1915r., s. 12; 12, 30,5 cm, 2 składki wyd. 150,-
Nuty i tekst pieśni. 2 zeszyty z 10 utworami, m. in.: „Jak to na wojence”, „Jadą ułany”, „Tam na błoniu”, 
„O mój rozmarynie” i inne. Dekoracyjne karty tytułowe, sygnowane, przedstawiające legionistów. Za-
plamienia marginesów zeszytu drugiego, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz ilustracja)

 958. Piosenki strzeleckie. Zbiór 6 druków ulotnych z nutami. Drukarnia Państwowa 
pod zarządem Departamentu Wojskowego N.K.N., Br. [1915], broszury, bifolia, 
23 cm. 120,-
Zbiór sześciu broszur z nutami i tekstami pieśni legionowych: O mój Rozmarynie, Przyjechali trzej 
ułani z wojny, Piosnka o Belinie, Hej tam pod Warszawą, Haniś moja Haniś, Hymn strzelecki. Każdy 
utwór z dekoracyjną kartą tyt., ozdobnym zapisem nutowym (sygn. K. Z.) i tekstem piosenki. Niewiel-
kie zbrązowienia 1 k.tyt., poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

 959. Ułani, ułani malowane dzieci… Warszawa b.r. [ok. 1920]. J. Rzepecki. Litografi a 
J.F. Konarzewski i J. Mękarski, s. [3], 33 cm. 160,-
Piosenka nieznanego autora, śpiewana początkowo w I Korpusie Polskim Józefa Dowbor-Muśnickie-
go w latach 1917-1918, z ludową melodią. Okł. barwna z ułanem na koniu na tle Zamku Królewskie-
go w Warszawie, projektu Bogdana Nowakowskiego (1887-1945), grafi ka i karykaturzysty, znanego 
ilustratora wielu polskich pism humorystycznych i projektanta plakatów. Drobne uszkodzenia przy 
krawędziach, zwłaszcza na odwrocie, poza tym stan dobry. 
(Patrz ilustracja)

958. Piosenki strzeleckie. 1915.957. Pieśni Legionistów Polskich. 1915.
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– Projekt okładki –

 960. Nowakowski Bogdan (1887-1945) – „Marsz 2go Pułku Ułanów Legionów Polskich”
(projekt okładki). Ok. 1917 r. 600,-
Akwarela, tusz, ołówek; 36,4 x 29,5 cm
Sygnowana ołówkiem: „Rys. Bogdan Nowakowski”. Projekt okładki nut „Marsza 2go Pułku Ułanów 
Legionów Polskich”, ze słowami i muzyką Michaliny Makowieckiej (1895-1973), aktorki i śpiewaczki, 
która zdobyła popularność w czasie I wojny światowej, wykonując podczas koncertów dobroczynnych 
utwory własnego autorstwa. Okładka z przedstawieniem ułana na wspiętym koniu, projektu Bogdana 
Nowakowskiego, grafi ka, ilustratora i karykaturzysty, znanego m.in. dzięki projektom plakatów z okre-
su walki o niepodległość. Nuty ukazały się w 1917 r. nakładem Gebethnera i Wolffa (litografi a J. Mę-
karski). Na odwrocie stempel kolekcji Zdzisława Nowakowskiego z Gąbina (twórcy i wieloletniego 
prezesa tamtejszego Związku Piłsudczyków). Po konserwacji (ubytki papieru uzupełnione), drobne 
zabrudzenia i naderwania. Rzadkość. 
(Patrz ilustracja)

959. Ułani, ułani malowane dzieci… Ok. 1920. 960. B. Nowakowski. Projekt okładki. Ok. 1917.
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(zestawiła Katarzyna Chmielewska)

Aa Peter van der 251
Abraham Roman 438
Acedański Zygmunt 285
Adam Albert 224
Adam Paul 245, 347
Adam Victor 223
Adamczyk Józef 814
Adamkiewicz Filip 416
Afanasjew Jerzy 327
Affaita Izydor 250
Aigner Piotr 29, 891
Aksamitowscy, ród 527
Albertrandy Jan 65
Albrecht Hohenzollern 32
Alcyato Jan 528
Aleksander I  Romanow 254, 

335, 361, 543, 877
Aleksander II Romanow 335
Aleksandrowicz Dominik 64
Alembert Jean Le Rond d’ 94, 

875
Allard Hugo 177
Alth Alojzy 753
Alvarez Emanuel 1
Ammann Joost 264, 265
Anastasewicz Bazyli 649
Anczyc Władysław Ludwik 753
Anders Władysław 428
André Rudolf 881
Andriolli Michał Elwiro 282, 328, 

662, 677, 709
Andrysowicz Łazarz 64
Andrzej Bobola, św. 81
Andrzejewski Jerzy 467, 472
Angelus Ludwik 144
Anna Habsburżanka 81, 246
Anna Jagiellonka 81
Antommarchi Francesco 580
Antoniewicz Jan Bołoz 846
Apianus Petrus 2
Arcichiewicz Michał 416

Arcymowicz Władysław 599
Armengaud J.-G.-D. 333
Armstrong John 5
Arystoteles ze Stagiry 3, 4
Aschenbrenner Henryk 335, 541
Askenazy Szymon 529
Asnyk Adam 633
Aubert J.B.L. 232
Auer Karol 221
August II Mocny Wettin 15, 40, 

78, 103-109, 174, 180, 181, 
488, 490, 529

August III Wettin 54, 110, 529, 
541

Augustynowicz Aleksander 172
Autenrieth Christian Friedrich 

258
Axentowicz Teodor 166, 172, 

868

Bacciarelli Marcello 519
Bacciarelli, ród 519
Bachelier Charles Claude 233
Baczewski Augustyn 878
Bagiński Henryk 530
Baird Tadeusz 469
Baliński Michał 595, 778
Bałucki Michał 173
Bandkie Jerzy Samuel 531, 532
Bandtkie Stężyński Kazimierz 

Władysław 520, 532
Bar Adam 706
Baranieccy, ród 527
Barciński Antoni Feliks 883
Barszczewscy, ród 527
Bartłomiejczyk Edmund 286, 

287, 403, 697, 872, 853
Bartoszewicz Julian 335, 343, 

573
Bartsch Henryk 581
Batory Jan 476

Baworowscy, ród 701
Bayer Julian 884
Bazewicz Józef Michał 201
Bazylik Cyprian 64
Beck Józef 533
Beczkowicz Zygmunt 428
Bednarowscy, ród 527
Bednarski Henryk 37, 628
Bednarski Mateusz 37
Behr Stanisław 796
Bekierscy, ród 60
Belina-Brzozowscy, ród 527
Belina-Prażmowski Władysław 

144, 150, 438, 958
Belizariusz (Flavius Belisarius) 

90
Bellangé Hippolyte 329
Bellarmine Robert 29
Belliard Zéphirin 236
Bełdowski Władysław 390
Bełza Władysław 173, 716, 838
Bem Józef 498
Benazech Charles 253
Benda Władysław Teodor 374, 

376, 383, 384
Bendrat Artur 210
Berbecki Leon 134, 427, 954
Bergmann Christian 218
Berman Mieczysław 624
Bernati Antonio 263
Bernatowiczowie, ród 527
Bernhardt Sara 447
Beyzymowie, ród 527
Białozorowie, ród 522
Bianca Maria 717
Biegeleisen Henryk 806
Bieliński 532
Bieliński Franciszek 93
Bieliński Józef 790
Bieliński Stanisław 35
Bielscy, ród 60
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Bielski Marcin 343
Bielski Szymon 713
Bieniasz Józef 924
Biesiadecki Franciszek 695
Biester Johann Erich 40
Bieżanowski Stanisław Józef 7
Biliński Leon 141
Biretowski Paweł Jan 8
Birkenmayer Alfred 654
Biskupski Stanisław 146
Blaeu Willem 96, 187, 192
Blome Richard 280
Błeszczyński Julian 522
Bnińscy, ród 527
Bobrowicz Jan Nepomucen 636, 

685
Bobrowscy, ród 527
Bobrowski Florian 707
Bodenehr Moritz 54
Bodo Eugeniusz 794
Bodyński Maksymilian 203
Boelcke Józef Ignacy 14
Bogaczyk Romuald 348
Bogusław X Wielki Gryfi ta 63
Bogusław XIV Gryfi ta 63
Bogusławska Maria (pseud. Ma-

ryan Jastrzębiec) 815
Bogusławski Edward 791
Bogusławski Wojciech 343
Boguszowie, ród 527
Bohdanowicz Julian 382, 852
Bohomolec Franciszek 84, 343
Boilly Louis 273, 274
Bok Artur 893
Bolesław I Chrobry 248, 520
Bolesław V Wstydliwy 17
Bombekowie, ród 527
Bona Sforza d’Aragona 81
Bonne Rigobert 185
Bonte Gregorius de 2
Bończa-Uzdowski Władysław 

139
Bońkowski Hieronim 409
Borch Jan Andrzej 115, 116
Borch Ludwika Anna z Zyberków 

115
Borchowie, ród 116, 522
Borejko Wacław 562
Borgo Pietro Battista 79
Borowiecki Stefan 348
Borowski Wacław 559
Boruciński Michał 697
Borys Władimirowicz Romanow 

433
Borzęcki Marian 428
Boucher François 275

Bouchu Étienne-Jean 70
Bourdelle Antoine 499
Bowbelski Adam 603
Bowyer Robert 330
Bożerianow. J.N. 537
Brahe Tychon 176, 884
Brandel Konstanty 852
Brandel Konrad 234
Brandt Józef 171, 868
Braniccy, ród 522, 527
Branicka Anna 851
Braun Georg 190, 209, 220, 

222, 227, 230
Brehm Alfred E. 885
Brendel Karol 416
Breszko- Breszkowski Nikołaj 

160
Brezowie, ród 527
Brodziński Kazimierz 343, 412, 

667
Brooke Frances 11
Brossig Alfred 348
Brückner Aleksander 606, 708
Brunet Bernard 98
Brzechwa Jan 476, 675
Brzescy, ród 527
Brzostowscy, ród 522
Brzozowski Kazimierz 378
Buczacki Jan Murza Tarak 573
Budzyńscy, ród 527
Buffon Jean-Louis Leclerc 12, 13
Bujnicki Kazimierz 759
Bukarowie, ród 527
Bukowski Jan 867
Bukowski Molly 720
Bukowski Ryszard 166
Bułhak Jan 462, 463, 866
Bunsch Adam 288
Burbonowie, dynastia 372
Burhardt-Bukacki Stanisław 139
Buszczyńscy, ród 527
Butlerowie, ród 522
Bystroń Jan Stanisław 366, 606

Callier Edmund 536
Carré Albert 803
Carroll Lewis 718
Cegliński Julian 233
Cembrzyńska Iga 478
Cetner Mikołaj 69
Cetnerowie, ród 69
Chakirow Nikita 538
Chaleccy, ród 522
Chałubiński Tytus 736, 746, 747
Charewiczowa Łucja 760
Chaudon Louis-Mayeul 14

Chełmińscy, ród 527
Chęciński Sylwester 483
Chlamtacz Marceli 770
Chlebowski Stanisław 283
Chłędowski Kazimierz 539
Chłopicki Józef 236, 409, 629
Chmieleński Zygmunt 608
Chmielnicki Bohdan 249, 762
Chmielowski Benedykt 90
Chmielowski Piotr 616, 641, 709
Chocimierscy, ród 527
Chodkiewicz Jan Karol 50, 

588
Chodkiewiczowie, ród 522, 767
Chodowiecki Daniel 40
Chodźko Aleksander 639
Chodźko Ignacy 639
Chodźko Leonard 670
Cholewicz Józef 215
Cholewiński Ignacy 573
Chopin Fryderyk 155, 165, 444, 

448, 693, 796, 941-943
Choromański Michał 578
Chrostowski Stanisław Ostoja 

289, 852
Chrzanowski Wincenty 820
Chwalewik Edward 847
Ciecholewski Michał 24
Ciechomski Feliks 598
Ciecierscy, ród 635
Cieślewski Tadeusz syn 162, 

695, 852, 868
Ciompa Adam 911
Cleghorn George 5
Clinchant Roger 347
Colbert Jean-Baptiste 33
Complak Karol 153
Conrad Christoph 6
Coronelli Vincenzo Maria 188
Cotty Jan 270-272, 296, 306, 

356, 403
Coulon Eric de 391
Courtivron Gaspard 70
Covens Johannes 183
Csombor Marton 367
Curicke Georg Reinhold 15
Custos Dominik 246
Cybulski Zbigniew 467, 471, 

478, 480, 482
Cynk Florian 169, 171, 173
Czaccy, ród 522, 527
Czachowski Kazimierz 641
Czachórski Władysław 171
Czacki Tadeusz 520
Czaja Antoni 149
Czajkowscy, ród 527



388 INDEKS

Czajkowski Michał (Sadyk Pa-
sza) 556, 782

Czaplicki Władysław Ferdynand 
540

Czapscy, ród 522, 527
Czarniecki Stefan 250, 291, 621, 

640
Czarnota Jan Kazimierz 886
Czarnowski Jan Nepomucen 

541
Czarski Czesław 853
Czartkowski Adam 542, 591
Czartkowski Julian 342
Czartoryscy, ród 7
Czartoryska Anna z Sapiehów 

942
Czartoryska Izabela z Flemin-

gów 331, 542, 832
Czartoryska Maria Zofi a z Sie-

niawskich 114
Czartoryski Adam Jerzy 543
Czartoryski Adam Kazimierz 

115, 245, 331, 361, 409, 
497

Czartoryski August Aleksander 
114

Czartoryski Witold Kazimierz 52
Czechowski Aleksander 826
Czeczelowie, ród 527
Czeczot Andrzej 349
Czeczot Piotr 349
Czeczott Jan 645
Czekalski Eustachy 764
Czermański Zdzisław 868
Czarnecki Józef 761
Czerper Ernest 936
Czerszyk Maria 719
Czeszko Bohdan 466
Czetwertyńscy, ród 522
Czyniowski Edmund 428
Czyżewska Elżbieta 478
Czyżewski Tytus 157
Czyżowski Kazimierz 312, 313

Ćwierczakiewiczowa Lucyna 
887

Daffry de la Monnoye 328
Dahlbergh Erik Jönsson 174, 

214
Damirski Cyprian 99
Danckerts Cornelis III 177
Danguin Jean-Baptiste 661
Darwin Karol 449, 888
Daszyński Ignacy 135, 397, 404, 

432

Daudet Alphonse 701
David d’Angers Pierre-Jean 372, 

497
Dawski Stanisław 290, 293, 294
Daziaro Franciszek 223, 233
Dąbrowska Maria 158
Dąbrowski Henryk 211
Dąbrowski Jan 544
Dąbrowski Jan Henryk 118, 120, 

257
Dąbrowski Ludwik 893
Dąbrowski Mieczysław 938
Debucourt Philibert Louis 242, 

255, 256, 266, 267, 269
Dehnel Gustaw 885
Delamarche Charles François 

186
Delavigne Kazimierz 410
Delmont Joseph 925
Delord Taxile 334
Delpech François-Séraphin 273, 

274
Dembowski Edward 820
Dembowski Leon 17
Demby Stefan 163
Demidow Anatolij Nikołajewicz 

332
Denhoffowie, ród 522
Dębiński Henryk 629
Diagilew Siergiej Pawłowicz 849
Dickinson William 245
Dickstein Szymon 888
Diderot Denis 94, 875, 876
Dietlab Dieter 259
Dietrich Adolf 843
Dietrich Fryderyk 346
Dinces L.A. 848
Disderi André Adolphe Eugène 

460
Dittmers Gerd 292
Długosz Jan 17
Dmochowski Franciszek Salezy 

646
Dmochowski Mariusz 481
Dmowski Roman 159, 557
Dobrzański Henryk Hubal 167
Dobrzyński Stanisław 601
Domeyko Ignacy 545, 573, 655, 

839
Doré Gustave 282, 328
Dostojewski Fiodor 634
Dowbor-Muśnicki Józef 142, 

546, 959
Drążkiewicz A. 522
Drohojowscy, ród 522
Dropiowski Tadeusz 903

Drucki-Lubecki Franciszek Ksa-
wery 409, 529

Drużbaccy, ród 527
Drużycki Jerzy 162
Drzewieccy, ród 527
Du Bourg Antoine 76
Dubiecki Marian 762
Duchnowski Hieronim 796
Dufour Piotr 14
Dulac Edmond 365
Dulęba Adam 547
Dulscy, ród 527
Dupont Henri 661
Dwerniccy, ród 527
Dwernicki Józef 125, 409
Dworzak L. 202
Dyakowski Bohdan 720, 735, 

808, 889
Dybowska Irena 852
Dygasiński Adolf 721, 926
Dygat Stanisław 480
Dymitr Michajłowicz Golicyn 877
Dymny Wiesław 483
Dymsza Adolf 794
Dzieduszycka Anastazja 722
Dziedzina Julian 482, 483
Dziekoński Tomasz 548
Dzierożyński Damazy 572
Dziewanowski Władysław 535, 

551
Dzwonkowski Włodzimierz 598

Ebert David Georg 21
Eibl Henryk 944
Eibl Piotr 944
Einstein Albert 903
Eleonora Maria Józefa Habsbur-

żanka 239
Eljasz-Radzikowski Stanisław 

744
Eljasz-Radzikowski Walery 291
Elsner Józef 942
Elżbieta II Windsor 365
Elżbieta Rakuszanka 116
Este, dynastia 539
Estkowski Ewaryst 723
Eugeniusz de Beauharnais 224
Eygerd Christoph 249

Faber du Four Christian Wilhelm 
von 258

Fajans Maksymilian 219, 226, 
240, 338-340, 344

Falck Jeremiasz 292
Fałat Julian 172, 868
Fedorowicz Zdzisław 809
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Felińscy, ród 527
Feliński Alojzy 343
Fer Nicolas de 182
Fielding Henry 16
Fijewski Tadeusz 481
Filipowicz Jan 30
Filipowicz Jerzy 764, 795
Finkiel Ludwik 770
Fiszer (właśc. Fischer von Wald-

heim) Gotthelf 877
Fitte Vladimir de la (pseud. Piotr 

Artamov) 333
Fitzmaurice George 454
Flammarion Ernest 353
Flatt Oskar 810
Flisak Jerzy 260
Flörke Jobst Hermann 33
Foch Ferdinand 437
Fogg Mieczysław 794
Fontenelle Bernard 98
Franciszek Józef I Habsburg 

216
Frankowicz (Frankowic) Marcin 

Ignacy 17
Frąckiewicz Gedeon 104
Fredro Aleksander 349, 784
Fredro Andrzej Maksymilian 553, 

635
Fredro Jakub Maksymilian 102
Fredro Maksymilian 667
Fredro-Boniecka Maria 568
Frey Jan Zachariasz 225, 331
Friedenberg Johann Anton von 

18
Friedlein Caroline 945
Frisius Gemma 2
Frola Petro Antonio 67
Fryderyk August I Wettyn 335, 

570
Fryderyk II Wielki Hohenzollern 

175, 445, 529, 666
Fryderyk (III) I Hohenzollern 189
Fürst Paulus 213

Gaboriau Émile 702
Gadon Lubomir 543, 554
Gagarin Jurij Aleksejewicz 223
Galica Andrzej 135
Gall Anonim 248, 373, 532
Gantkowski Paweł 898
Garczyński Stefan 19
Gardowski Ludwik 853
Garrel Jean 52
Gaszyński Konstanty 410, 683
Gavarni Paul 262
Gawiński Antoni 311

Gawroński Andrzej 58
Gawroński Franciszek Rawita 

556, 763
Gazzotto Vincenzo 263
Gedroyciowie, ród 522
Gembarzewski Bronisław 535, 

560, 606, 904
Gérard François 245
Gérard Jean Ignace Isadore 

(pseud. Jean-Jacques Gran-
dville) 334

Gerlach Stanisław 559
German Marcin 208
Gerson Wojciech 343
Getritz Aleksander 662
Geysmer Gerard 796
Gibasiewicz Mikołaj 121
Gielniak Józef 293, 294
Gierowski Włodzimierz 134
Giller Agaton 417, 418
Giżycki Franciszek Ksawery 890
Gliński Mateusz 603
Gloger Zygmunt 560, 811, 812, 

826
Głowacki Wacław 511
Gmachowski Antoni 159, 160
Gnaedinger Roman 924
Gocel Ludwik 411
Godebski Cyprian 168
Goetel Walery 744
Golc Ryszard 466
Golczewski Paweł 37
Gołębiowski Łukasz 792
Gombrowicz Witold 675
Gomulicki Juliusz Wiktor 665
Gonet Gabriel de 334
Gordon Anthony 849
Gorecki Antoni 411
Gorecki Leonard 553
Gorki Maksym 534
Goryńska Wiktoria 295, 852
Gosławcy, ród 527
Goszczyński Seweryn 364, 556, 

667
Gotz Marcello 198
Gourgaud Gaspard 580
Góra Tadeusz 563
Górski Adam 208
Górski Artur 561
Górski Konstanty M. 819
Grabiankowie, ród 527
Grabiański Janusz 312-315
Grabowski Ambroży 813
Grabowski Jan 917, 919
Grabowski Michał 562
Grabowski Zygmunt 404

Grabski Jan Władysław 836
Gräf Carl 197
Gratta Franciszek 251
Gravelot (właść. Hubert-Franço-

is Bourguignon) 16
Gravina Domenico 29
Grimm Albert Ludwig 724
Gröbel Ignacy 51, 59
Grodzicki Faustyn 30
Gröll Michał 42, 49, 50, 53, 58, 

84, 98
Gronowski Tadeusz 388, 852, 

853
Grońska Maria 162, 164, 165
Grossówna Helena 476
Grote Otto 229
Grund Dawid 855, 856
Gryglewski Aleksander 171
Grzesicki Wiktor 133
Gubrynowicz Władysław 173
Gumowski Marian 525, 606
Gurski Jan 82
Gustaw II Adolf Waza 79
Gustawicz Bronisław 736
Gutowski Tadeusz 140
Gutowski Wiktor Ignacy 563
Gutschmid Eugen von 832
Gwagnin Aleksander 31

Habert François 76
Hadyna Stanisław 165
Hahn Wiktor 770
Haid Johann Elias 275
Haid Johann Jacob 279
Hainzelmann Elias 243
Halecki Oskar 606
Halewicz Juliusz 446
Haller Józef 129-131, 380, 396, 

434, 435
Hallervorden Martin 32
Hanka-Kulesza Stefan 438
Hankewycz Mykoła 432
Hartknoch Krzysztof 32
Hartwig Edward 464, 465, 754-

757
Has Wojciech Jerzy 473, 478, 

479, 481, 483
Hauser-Ruszkowski Ludwik 144
Haye Charles de la 195, 337
Haykowski Stanisław 551
Hecker Konstanty Gabriel 

(pseud. Ernestus Uranophi-
lus) 38

Heidenreich J.D. 277
Heilmann Jean Gaspard 275
Heltman Wiktor 596
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Helwecjusz 875
Hemar Marian 794
Henryk III Walezy 31, 553
Henryk VIII Tudor 90
Herberstein Siegmund von 32
Herliczka Rudolf 390
Hesse Friedrich 854
Hewak Jan Teodor 701-705
Heweliusz Jan 33, 176, 195
Hilscher Gottlob Christian 54
Hirszberg Józef 796
Hiszpańska-Neumann Maria 344
Hitler Adolf 593
Hłasko Marek 470
Hoefnagel Jacob 230
Hoesick Ferdynand 677, 764, 

944
Hoffman Karol Boromeusz 413, 

414
Hoffmann Johann 61
Hoffmanowa Klementyna z Tań-

skich 413, 636, 655, 714
Hogenberg Franz 190, 209, 220, 

222, 227, 230, 798
Hohenzollernowie, dynastia 189
Holewiński Józef 873
Holoubek Gustaw 473, 478
Holst Johann 61
Hołowiński Ignacy 667
Homann Johann Baptist  175, 

176, 180, 181, 189, 235
Home Francis 77
Hondius Henrik 190
Hondius Wilhelm 208
Hooghe Romeyn de 237, 251
Hoppe Joachim 25
Hoppen Jerzy 866
Horacy 663
Hostein Edouard 223
Hugo Viktor 343, 450
Hulewicz Kazimierz 803
Hulka-Laskowski Paweł 578
Hurtig Henryk 342
Hus Jan 156
Hussein Pasza 9
Huyot Jules-Jean-Marie-Joseph 

328
Hylzenowie, ród 522

Ignaciuk Jerzy 316
Iliak Mateusz 106
Illian George (pseud. Illion) 375
Illinicz-Zajdel Ludomir 725
Ilmanowski Krzysztof 101
Iwaszkiewicz Jarosław 674, 675
Iżewska Teresa 470

Jabłczyński Feliks 296
Jabłkowski Mikołaj 121
Jabłonowscy, ród 517, 767
Jabłonowski Józef Aleksander 

36
Jabłonowski Stanisław Wincenty 

30
Jabłoński Marcin 217
Jackowski Ignacy 766
Jacobs Alfred 612
Jacymirski Piotr 102
Jacyna Wacław 615
Jagiellonowie, dynastia 531
Jagmin-Sadowski Jan 139
Jahoda Mieczysław 478
Jahoda Robert 360-363
Jaillot Alexis-Hubert 178
Jakub III Stuart 55, 56
Jakubowicz Antoni 564
Jakubowski Stanisław 350
Jan II Kazimierz Waza 250, 336, 

494, 569
Jan III Sobieski 9, 32, 40, 59, 61, 

73, 83, 195, 237, 251, 252, 
336, 337, 431, 495, 531, 565, 
589, 595, 623

Jan Paweł II, św. 219, 459
Jan z Dukli, św. 99
Janczar Tadeusz 466
Janik Michał 568
Janiszewski Jerzy 385
Jankowska Janina 675
Jankowski Mieczysław 892
Janocki Jan Daniel 864
Janowscy, ród 166
Janowski Stanisław 166
Janssonius Jan 79, 190, 191, 

220
Janssonius van Waesberge Gil-

lis 15
Januszajtis Marian 134
Januszkiewicz Eustachy 125
Janvier Jean 184
Jarecki Henryk 784
Jarmułowicz Jan 428
Jarocki Władysław 387, 868
Jarosy Fryderyk 794
Jaroszewski Zygmunt 893
Jasieński Feliks (pseud. Mang-

gha) 169
Jasiński Jakub 592
Jasiński Władysław 796
Jastrzębowski Wojciech 853
Jaworski Leopold 138
Jaworski Władysław 135
Jedigar Veli bek 579

Jeleńscy, ród 522
Jełowicki Aleksander 372, 655
Jenike Emil 945
Jeziorowski Tadeusz 436
Jeżowski Józef 645
Jędrusik Kalina 480
John Edmund 872
John Fryderyk 297
Józef II Habsburg 59
Judyccy, ród 522
Juliard Alexandre 238
Juliusz Cezar  79
Jung Władysław 146
Jungnicols Carl Friedrich 89
Junius Jean Frederic 57
Jurkiewicz A. 438

Kaczorowski Michał 836
Kaczyński Jarosław 476
Kaczyński Lech 476
Kaden-Bandrowski Juliusz 566
Kahl August 839
Kalabiński Stanisław 139
Kalinowscy, ród 527
Kaliszewski Celestyn 41
Kalkbrenner Friedrich 943
Kamieński Adolf 42
Kamiński Zygmunt 698
Kamocki Stanisław 928
Kantor Adolf 335
Karcz Jan 438
Karczewski Marceli Paweł 416
Karewicz Emil 470
Karlsteen Arvid 33
Karłowicz Jan 710
Karłowicz Mieczysław 737
Karol V Leopold Lotaryński 52
Karol X Gustaw Wittelsbach 621
Karol XII Wittelsbach 174
Karolingowie, dynastia 523
Karpińska Helena 367-371
Karr Alphonse 334
Karwiccy-Duninowie, ród 527
Karwicki Józef Dunin 767
Kasiński Tadeusz 125
Kasparek Franciszek 753
Kasprowicz Jan 680, 855, 861, 

872
Katarzyna II Wielka 46, 59, 223, 

331
Katarzyna Jagiellonka 844
Kawalerowicz Jerzy 471
Kazakow Matwiej Fiodorowicz 

223
Kazanowski Adam 208
Kazimierz II Sprawiedliwy 590
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Kazimierz III Wielki 825
Kątski Apolinary 238
Kempini Szymon 4
Kennard Peter 385
Kepler Johannes 176, 884
Kerre Peter (Petrus Kaerius) 190
Kędzierski Anatol 146
Kęstowicz Zygmunt 470
Kiccy, ród 527
Kicka Natalia z Bispingów 17
Kielbassa Ludwik 301
Kilar Wojciech 481
Kilarski Jan 742, 817, 567
Kinastowski Zygmunt 360
Kinga (Kunegunda), św. 17
Kininger Vinzenz Georg 297
Kircheisen Fryderyk Max 568
Kister Marian 634
Kleczkowska Teresa 345
Kliczkowie, ród 516
Kluba Henryk 475, 483
Kluk Krzysztof 43
Kłobowski Jan 110
Kmicic-Skrzyński Ludwik 438
Knapski Grzegorz 44, 628
Kneipp Sebastian 895, 896
Kniaziewicz Karol 257
Kobiela Bogumił 478
Kobielski Franciszek Antoni 45
Kochanowski Jan 618
Kochanowski Jędrzej 93
Kochowski Michał 46
Kochowski Wespazjan 569
Koczorowski Stanisław Piotr 

163, 360, 695
Kodejszko Mieczysław 955
Kolowca Stanisław 431
Kołłątaj Hugo 75, 247
Kołodziejczyk January 897
Kołodziński Bolesław 818
Kołyszkowie, ród 527
Komeda Krzysztof 468, 472, 475
Komornicki Stefan 737
Komorowscy, ród 522
Komorowski Paweł 482
Konarska Janina 853
Konarski Franciszek 716
Konarski Stanisław 30
Konarski Stanisław Hieronim 47, 

48
Kondratiuk Andrzej 475
Kondratowicz Ludwik (pseud. 

Władysław Syrokomla) 553, 
637, 638, 667

Konopaccy, ród 527
Konopka Józef 551

Konopnicka Maria 725
Konstanty Pawłowicz Romanow 

542, 543, 564
Kontrym Feliks 899
Konwicki Tadeusz 480, 482
Kopera Feliks 606, 819, 860
Kopernik Mikołaj 32, 40, 176, 

605, 884
Korn Johann Jacob 18
Korn Wilhelm Bogumił 331
Korniłowicz M.I. 574
Kornman S. 787
Korsak Julian 639
Korsak Włodzimierz 929
Korwell Karol 595
Korwin-Milewski Ignacy 868
Korwin-Piotrowski Ludwik 521
Korytowski Adam 438
Korzon Tadeusz 576
Kosielscy, ród 527
Kossak Juliusz 171, 667, 669
Kossak Wojciech 136, 137
Kossakowscy, ród 522
Kossakowski Stanisław Kazi-

mierz 522
Kossak-Szczucka Zofi a 314, 315
Kostenko Andrzej 474, 475
Kostrzewski Franciszek 667
Kościuszko Tadeusz 40, 118, 

119, 331, 374, 375, 410, 497, 
567, 576

Kościuszko Władysław 573
Kościuszkowie, ród 576
Kotowiczowie, ród 522
Kowalski Władysław 473
Kownacka Karolina 154
Kozarski Adolf 234
Kozłowski Karol 536
Kozłowski Klemens 111
Koźmian Kajetan 640
Koźmiński Xawery 551
Kraczkiewicz Leopold 424
Krajewski Dymitr Michał Tadeusz 

48
Krasiccy, ród 219
Krasicki Ignacy 49, 50, 65, 321, 

343
Krasińscy, ród 6
Krasiński Aleksander Korwin 6
Krasiński Jan Józef Ignacy Kor-

win 6
Krasiński Stanisław 883
Krasiński Zygmunt 709, 711, 858
Kraszewski Józef Ignacy 338, 

343, 451, 595, 577, 641, 851
Kraus Johann Ulrich 32, 252

Krawczenko Aleksy 852
Krechowieccy, ród 527
Kretschmer Ernst 578
Krępowiecki Tadeusz 596
Krieger Ignacy 443
Kripiakiewicz Iwan 768, 769
Kronbach Emannuel von 751
Król Aleksander 795
Król Roman 349
Królikiewicz Adam 920
Krüger Ephraim Gottlieb 247
Krukowiecki Jan 629
Krupowicz Maurycy 670
Krupski Władysław 519
Kruszyński Jan Pomian 799
Kryński Adam Antoni 710
Krysiński Stanisław 847
Krzeczkowski Jakub 106
Krzyczewski Michał 249
Krzywicka Irena 674, 675
Krzyżewska Ewa 467
Księżopolski Franciszek 775
Kubiak Tadeusz 478, 479
Kucharzewski Jan 141
Kuczalski Hieronim 912
Kukiel Marian 554, 606
Kulej Krystyna 349
Kulisiewicz Tadeusz 298-300
Kunckel Johann 63
Kurek Jalu 642
Kurpiński Karol 262, 652, 946, 

947
Küstner Gottfried 258
Kutz Kazimierz 466
Kuźma Jan (pseud. Kosiński) 

253
Kwiatkowska Hanna 439
Kwiatkowska-Lass Barbara 480
Kwiatkowski Eugeniusz 439
Kwieciński Karol 741, 774, 827

L’Huillier Szymon 58
La Fontaine Jean de 321, 334
La Porte Joseph de 95
Labé Louise z d. Charly 163
Labinger Jakub 45
Labrune Jean de 52
Lafreri Antonio 276
Lago Giovanni Battista 263
Lalande Joseph Jérôme de 53
Lam Stanisław 606, 632, 853
Lam Władysław 348, 872
Lambach Bogusław 476
Langiewicz Marian 421
Langner Elwira 164
Langner Wiktor Zbigniew 164, 351
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Larisch Konrad 796
Las Cases Emmanuel de 580, 

581
Las Cases Emmanuel de (syn) 

581
Laskownicki Józef 842
Laskowski Jan 471, 480
Lasocki Zygmunt 399
Lattre Jean 184
Lauber Emil 796
Le Villain François 236, 244
Lebrun Anne-Charles, diuk de 

Plaisance 122
Lec Stanisław Jerzy 675
Lechoń Jan 643, 674
Lee William 899
Lekant Aliena 599
Lelewel Joachim 125, 412, 497, 

523, 554, 573, 583, 644, 650
Lenartowicz Stanisław 482, 778, 

779, 831
Lenartowicz Teofi l 670
Lengnich Gotfryd 54
Lengnich Karl Benjamin 33
Lenica Jan 487
Leopold I Habsburg 252
Lepszy Leonard 819
Lerchenfeld Jan Fryderyk 24
Lesser Aleksander 335, 337
Leszek Biały 411
Leszner Tadeusz 162
Leśmian Bolesław 674
Levy Armand 589
Lewartowski Henryk 584
Lewicki Jan Nepomucen 336
Lewiński Feliks Łukasz 514
Lichocki Filip 59
Lifar Serge 849
Ligber Jan 663
Limanowski Bolesław 585
Limanowski Mieczysław 866
Linde Samuel Bogumił 44, 710, 

796
Link Tadeusz 327
Lipiński Karol 238, 648
Lipman Jerzy 466, 474
Lipski Jan 108
Litmanowski Janosik Nędza 364
Litwin Józef 524
Lityński Michał 132, 956
Lob Mikołaj 82
Lorentz Stanisław 772, 795
Lotter Tobias 228
Louis Józef Tadeusz 625
Lowe Bruce 921
Löwe Cornelius 204

Lubomirscy, ród 767
Lubomirska Elżbieta (Izabela) z 

Czartoryskich 29, 111, 891
Lubomirska Ludwika 542
Lubomirski Edward 343
Lubomirski Jerzy Sebastian 250
Lubomirski Stanisław 41, 47, 111
Ludovici Jakob Friedrich 22
Ludwik XV Burbon 55, 56, 330
Ludwik XVI Burbon 614
Ludwika Maria Gonzaga 15
Lumilski Marceli 540
Lutowski Jerzy 471

Łapiński Stanisław 146
Łasicki Jan 553
Łazarska Stefania 388
Łazarski Władysław 851
Łazarski Zygmunt 851
Łaziński Aleksander (właśc. Ro-

muald Marian) 814
Łempicka Maria 656
Łętowski Ludwik 341
Łobodowski Józef 674
Łomnicki Tadeusz 466, 472
Łopieński Ignacy 940
Łoski Józef 337
Łoza Mieczysław 469
Łubieński Tomasz 629
Łubieński Władysław 47
Łukasiewicz Juliusz 408
Łukaszewicz Julian Antoni 895, 

896
Łukomski Stanisław 660
Łuskina Stefan 557
Łuszczewska Jadwiga (pseud. 

Deotyma) 368, 670
Łuszczkiewicz Władysław 171

Macfall Haldane 861
Machiavelli Niccolò 586
Maciejowski Wacław Aleksander 

622
Maciesza Adolf 147, 148
Mackiewicz Kamil 379, 575, 871
Madeyski Stanisław 954
Magnus Karol 259
Maitland Richard 280
Majewski Erazm 900
Maklakiewicz Zdzisław 483
Makowiecka Michalina 960
Makowski Tomasz 187
Makuszyński Kornel 319, 322, 

476
Malanowicz Zdzisław 474, 487
Malczewski Jacek 167

Malczewski Rafał 738
Maleszewski Jan 39
Malewski Franciszek 645
Malkiewicz Kazimierz 148
Malo Renault Émile 347
Małachowski Jacek 35, 53, 70
Małachowski Jan 83
Małachowski Kazimierz 629
Mann Conrad Anton 229
Mantelle Edme 232
Manteuffel Edward 674
Mańkowski Henryk 525
Marchlewski Julian 170
Marchocki Kazimierz Ścibor 60
Marczyński Franciszek 121
Maria I Stuart 90
Maria Kazimiera de la Grange 

d’Arquien 565
Maria Wirtemberska z Czartory-

skich 832
Markiel Alek 349
Markiewicz Władysław 753
Marteau Peter 55, 56
Martin Louis 341
Marx Karl 585
Marylski Eustachy 344
Maskiewicz Samuel 588
Masłow Stefan 877
Masłowski Karol 796
Massalski Józef 111
Maszkowski Karol Zyndram 584
Maszyński Jan 812
Maszyński Julian 900
Maśluszczak Franciszek 316
Matejko Jan 167, 171, 341, 452
Mathia Roman 853
Matteis Maria de 717
Matulewicz Jan 519
Matuszkiewicz Jerzy 480
Maurin Nicolas Eustache 244
Max Józef 948
Mayer Tobias 176
Mazade Karol de 543
Mazanowski Mikołaj 930
Mazowiecki Tadeusz 620
Mdiwani Sergo 454
Mehoffer Józef 868
Meissner Janusz 872
Melesander Johann 61
Menin Ludovico 263
Meninski Franciszek 62
Merian Matthäus 249
Merowingowie, dynastia 523
Messal Lucyna 803
Metaxian Sergiusz 803
Meves Johann Ernst 22
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Meyer Stanisław 535
Méyet Leopold 677
Mękicki Rudolf 401, 402, 540
Mianowski Mikołaj 901
Michał Korybut Wiśniowiecki 

239, 336
Michałowski Jarosław 203
Michałowski Władysław 132
Mickiewicz Adam 240, 372, 411, 

492, 497, 499, 513, 545, 556, 
586, 589, 590, 639, 644-662, 
683, 688, 691, 693, 709, 764, 
786, 832, 858

Mickiewicz Władysław 589, 688
Micowski Karol 562
Micraelius Johann 63
Mieczkowska Maria 944
Miedniak Władysław 739
Mielecki Mikołaj 553
Mierosławski Ludwik 424, 536, 

596
Mieszko I 247, 335
Mieszkowski Antoni 409
Mikołaj I Romanow 332, 335, 

409, 412, 529, 612
Mikołaj II Romanow 433, 537, 

538
Mikułowska Dora 142
Milewski Karol 824
Miłkowski Stanisław 703
Miłkowski Zygmunt (pseud. To-

masz Teodor Jeż) 173
Miłosz Czesław 674
Minterowie, rodzina 494-496
Misierowicz Alojzy 338, 339
Misky Ludwik 694, 871, 872
Mitzler de Kolof Wawrzyniec 

Krzysztof 65, 66
Miziewicz Stanisław 626, 683
Mleczkowie, ród 522
Młodożeniec Jan 317-319
Młodzianowski Kazimierz 699
Mniszech Jerzy 47
Mniszek Albert 931
Mochnacki Maurycy 411
Mockus Zygmunt 919
Modrzewski Andrzej Frycz 64
Moes Jerzy 469
Mogielski Jakub 147
Mojecki Przecław 17
Molicki Franciszek 902
Molski Marcin 343
Mond Bernard 438
Moniuszko Stanisław 453, 637, 

949
Monteskiusz 875

Montgolfi er Jacques Étienne 51
Montgolfi er Joseph Michel 51
Moore Thomas 343
Morawska Zuzanna 726
Morawski Kazimierz 825
Morawski Stanisław 591
Moreau Hégésippe 659
Morelowski Marian 772, 866, 

868
Moréri Louis 14
Morgenstern Janusz 480
Mortier Cornelius 183
Mortkowicz Jakub 306, 697, 727
Mortkowicz-Olczakowa Hanna 

(Mortkowiczówna) 727
Moskorzewski Hieronim 82
Mossoczowa Michalina 728
Mostowski Tadeusz 663
Moszkowski Aleksander 903
Mościcki Henryk 524, 591, 592, 

598
Mościcki Ignacy 429, 430
Mościcki Jakub 99
Moullard-Sanson Pierre 179
Mrożek Sławomir 320
Mrożewski Stefan 301, 351, 360, 

852
Muczkowski Józef 650, 651, 819
Müller Johannes 292
Mund Henryk 859
Munk Andrzej 477, 485
Mussolini Benito 593

Nagurczewski Ignacy 93
Napoleon I Bonaparte 121, 122, 

193, 223, 224,  254, 332, 372, 
535, 548, 568, 570, 571, 580-
582, 614, 625, 699, 766, 950

Napoleon II Bonaparte 950
Napoleon III Bonaparte 122
Naruszewicz Adam 65, 247, 

594, 663
Nazielski Zdzisław 642
Neagle James 253
Negri Pola 454, 803
Neron 96, 353, 673
Newton Isaac 176, 884
Niedzielski Józef 862
Niedźwiedzki Władysław 710
Niemcewicz Franciszek Ursyn 

19
Niemcewicz Julian Ursyn 19, 

409, 497, 653, 664, 665
Niemczyk Leon 470, 471, 474, 

487
Niemira Rudolf 146

Niemirowski Adam 843
Niemojowski Bonawentura 412
Niemojowski Wincenty 412
Niewiadomski Eligiusz 853
Niewieski Franciszek Stanisław 

37
Niezabitowski Jan 68
Norblin Jan Piotr 266-269, 302, 

303
Norblin Stefan 386
Norwid Cyprian Kamil 345, 670, 

852
Norwid-Neugebauer Mieczysław 

153
Nowaczyński Adolf 666
Nowakowski Bogdan 381, 959, 

960
Nowakowski Zdzisław 960
Nowicki Czesław 814
Nowicki Władysław 843
Nowogórski Sebastian 69
Nurzyński Antoni 469

O’Mear Barry 580
Obrochta Jacek 740
Ochman Wiesław 165
Oczapowski Michał 904
Odyniec Antoni Edward 639, 

646, 667
Ohnet Georges 703
Okolski Szymon 69
Olbrich Franz Gabriel 18
Olbrychski Daniel 480
Olbrycht Tadeusz 919
Oleszczyński Antoni 372, 677
Oleś Andrzej Zygmunt 352
Oleśniccy, ród 3
Oleśnicki Mikołaj 3
Olombel Philippe 328
Opałka Mieczysław 135, 540
Opieński Antoni 565, 628
Orchowski Paweł 59
Orda Napoleon 219, 226, 338-

340, 410
Ordonówna Hanka 794
Orłowicz Mieczysław 741, 774, 

775, 827
Orłowscy, ród 527
Orłowski Aleksander 346, 591
Ortelius Abraham 194
Osada-Hillenbrand Erwin 597
Osiecimska Helena z Potworow-

skich 455
Osiński Józef Herman 70
Osiński Ludwik 343
Osmańczyk Edmund 349
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Ossecki Wilhelm Wilk 348
Ossendowski Ferdynand Antoni 

160, 742, 776, 777, 828
Ostaszewscy, ród 527
Ostenhauz Marcjan 6
Osterwa Juliusz 803
Ostoja-Zagórski Włodzimierz 

428, 434
Ostrogska Anna z Kostków 101
Ostrogski Aleksander 101
Ostrogski Aleksander Konstanty-

nowicz 101
Ostrogski Janusz Paweł 101
Ostrogski Konstanty Aleksander 

101
Ostrowska Weronika 938
Ostrowski Teodor (krypt. O.P.) 

71
Otto August 750
Otton I 247
Otwinowski Walerian 93

Pac Michał Jan 115
Pacura Sylwester R. 373
Paczosiński Adam 633
Paderewska Helena 396
Paderewski Ignacy Jan 376, 

396, 435
Paganini Niccolò 238
Paliński Piotr 829
Pankiewicz Józef 172, 304, 709, 

721, 868
Parafi ński Tadeusz 153
Pasek Jan Chryzostom 336
Passarotti Aurelius 220
Paszkowski Kazimierz 601, 637, 

638
Pautsch Fryderyk 166
Paweł I  Romanow  567
Pawlikowscy, ród 864
Pawlikowski Adam 467, 469, 

476
Pawliszak Wacław 677
Pecq Adolf 335, 344, 541
Penderecki Krzysztof 478
Pennant Thomas 279
Petelski Czesław 470
Peters Karl 949
Petrovič Karel 743
Petrycy Stanisław 3, 4
Piadyszew Wasilij Pietrowicz 

196
Piastowie, dynastia 246, 532
Piątkiewicz Ludwik 648
Piątkowski Henryk 677, 709
Pichelski Jerzy 469

Pierzchała Jan 158
Pietruski Stanisław Konstanty 

907
Pikiel Witold 430, 437, 440
Pilchowski Dawid 87
Pillati Gustaw 270-272
Pillati Ksawery 843
Piller Antoni 34
Piller Jan Józef 34
Piller Józefa 34
Piller Piotr 221, 401, 402, 752
Pillerowie, ród 34
Piłsudska-Jaraczewska Jadwiga 

439, 440
Piłsudska Wanda 439, 440
Piłsudski Józef 135, 140, 147, 

241, 242, 400, 404, 406, 429-
431, 436-440, 463, 492, 535, 
566, 599-604, 627, 764, 780, 
868, 920, 954

Pini Tadeusz 861
Piotrkowczyk Andrzej 81
Piotrowski Tadeusz 604
Piwarski Jan Feliks 865
Plater Władysław 609
Plater-Zyberk Stefan 439
Platon z Aten 4, 176
Pluche Noël-Antoine 72
Plumelle Georges 347
Plutarch z Cheronei 176
Pobóg Benedykt 704
Pobóg-Malinowski Władysław 

587, 604
Pochmarski Bolesław 584
Pochwalski Kazimierz 171
Pociej Aniela z Zahorowskich 

103
Pociej Ludwik Konstanty 103, 

104
Poczobut-Odlanicki Marcin 73
Podhorski Zygmunt 427, 438
Podoski Wiktor 305
Pogorscy, ród 527
Pol Wincenty 173, 667, 669, 830
Polański Roman 466, 468, 474, 

475, 480, 484, 486, 487
Polkowski Ignacy 605
Poniatowski Józef 118, 120, 255, 

344, 410, 437, 493
Poniatowski Kazimierz 116
Poniatowski Stanisław 114
Pope Alexander 331
Popiel Paweł 526
Popielowie, ród 526
Popławski Stanisław 498
Posmysz Zofi a 485

Potoccy, ród 4, 7, 11-13, 16, 72, 
94, 95, 880, 891

Potocka Charlotte 662
Potocka Delfi na z Komarów 941
Potocka Helena z Radziwiłłów 

433
Potocka Julia z Lubomirskich 

542
Potocka Zofi a 11
Potocki Aleksander 542
Potocki Andrzej 432
Potocki August 29
Potocki Henryk 4
Potocki Ignacy 74
Potocki Jan 478
Potocki Józef 433
Potocki Leon 766
Potocki Marek 662
Potocki Stanisław Szczęsny 11, 

46, 75
Potulicka Elżbieta z Wodzickich 

491
Potulicki Kasper 491
Potulicki Michał Bonawentura 

491
Potworowska Róża 455
Potworowski Adolf Henryk 455
Pozdiejew Dymitr 161
Półtawski Adam 360, 852, 853
Prądzyński Ignacy 629
Pronaszko Zbigniew 868, 871, 

872
Prugar-Ketling Halina 486
Prus Bolesław 481
Prusinowski Jan 670
Pruszak Konstanty 796
Przemysł II Piast 373
Przerwa-Tetmajer Kazimierz 

166, 364, 680, 682, 744
Przesmycki Zenon (pseud. Mi-

riam) 163, 680
Przezdzieccy, ród 527
Przeździecki Henryk 869
Przyborowski Walery (pseud. 

Zygmunt Lucjan Sulima) 607, 
608

Przybylska Sława 473
Przyjałkowski Zbigniew 139
Przyłęcki Stanisław 29
Ptolemeusz 2, 176
Puchalski Stanisław 136, 137
Pudłowski Tadeusz 729
Pufendorf Samuel 174, 214
Puklerzski Jan 369
Pułascy, ród 527
Pułaski Kazimierz 374, 375, 527
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Puszkin Aleksandr 343
Puttkamer Maryla z Wereszcza-

ków 513, 778
Puttkamerowie, ród 513
Puzdrowski Edmund 652
Puzyna Józef 629

Rabelais François 76
Rabska Zuzanna 717
Raciborscy, ród 527
Racine Jean Baptiste 87, 665
Raczyński Edward 336, 565, 

569
Raczyński Kazimierz 35
Radzikowski Walery Eliasz 753
Radziszewski Franciszek Jo-

achim 364-366, 606
Radziszewski Jan Klemens 366
Radziszewski Stefan Marian 366
Radziwiłł Janusz 249
Radziwiłł Karol Stanisław „Panie 

Kochanku” 103, 104, 667
Radziwiłł Michał 409, 410, 629
Radziwiłł Mikołaj 4
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Sie-

rotka” 187
Radziwiłłówna Eliza 542
Raffet Denis 332
Rajchman Bronisław 736
Rajnfeld Józef 674
Rapaccy, ród 803
Rapacki Józef 726
Rasp Carl Gottlieb 248
Rastawiecki Edward 864, 865
Rau Gustav 918
Rawicz-Mysłowski Mieczysław 

139
Recmanik Jan 850, 853
Rej Mikołaj 343, 708
Rembieliński Konstanty 433
Remer Jerzy 780
Renoir Jean 157
Rettel Leonard 586, 589
Reumann Mikołaj 932
Reutt-Witkowska Zofi a 730
Reymont Władysław Stani-

sław166, 671
Reymontowie, ród 871
Ricci Franco Maria 875
Richling Wilhelm 949
Robert de Vaugondy Didier 186, 

193
Robert de Vaugondy Gilles 186, 

193
Rodziewiczówna Maria 362, 363
Rogiński Łukasz 261

Rogowski Józef 106
Rogron Joseph-Adrien 572
Roguski Władysław 348
Rohlwes Johann Nicolaus 908
Roja Bolesław 128, 135
Romanow Mikołaj Michaiłowicz 

361
Romanowowie, dynastia 537, 538
Romey Charles 612
Rosen Jan Henryk 788, 789
Rossellino Bernardo 358
Rossini Gioachino 238
Roszkiewicz Karol 455
Rościszewski Maciej 572
Rottermund Andrzej 795
Rouba Napoleon 781
Rousseau Jean-Jacques 875
Rozier Jean-François Pilâtre de 

51
Rozwadowski Tadeusz 400
Róg Michał 404
Rudnicki Adolf 675
Rulhière Claude-Carloman de 

614
Runge Stanisław 918
Ruszczyc Ferdynand 866
Rutkowski Jerzy (pseud. „Kmi-

ta”) 145
Rutkowski Zdzisław 416
Rybiński Maciej 629
Rybkowski Tadeusz 401
Rychter-Janowska Bronisława 

166
Rydel Lucjan 680
Rydz Śmigły Edward 143, 631
Rymkiewicz Feliks 707
Ryszkiewicz Józef Świrysz 575, 

677, 725
Rytkier Kasper 370
Rzążewski Adam 84
Rzewuscy, ród 527, 767
Rzewuski Wacław 47
Rzyszczewscy, ród 527

Sabała (właśc. Jan Krzeptowski) 
746, 747

Sadowska Katarzyna z Pociejów 
103

Sadowski Rajnold Kazimierz 
103-105

Sales Victor 704
Salmon Thomas 78
Saloni Juliusz 747
Salustiusz 79, 87
Salviani Hippolito 276
Sandmann Franz Joseph 216, 

225
Sanson Guillaume 179, 186
Sanson Nicolas 179
Sapiehowie, ród 219
Sarbiewski Maciej Kazimierz 

663
Sartorius Carl Friedrich 23
Saryusz-Zalescy, ród 527
Saulnier Adam 76
Sawan Zbigniew 652
Sawiczewski Stanisław 380, 677
Sazonow Dmitrij P. 433
Schaffgotsch Johann (Hans) An-

ton 88
Schaffgotschowie, ród 89
Schelwig Samuel 243
Schenk Petrus I 178
Scherer Georg 731
Schiller Friedrich 672
Schindler Jan 821
Schmid Paul Wilhelm 23
Schmidt Józef 909
Schnitzer Lucas 213
Schreiber Thomas Johann 20, 

26
Schröder von Trewen Eliasz 

Konstanty 24
Schubart von Ehrenberg Petrus 

252
Schuster Jacob 54
Schütz Kasper 113
Selim II Osman 553
Semet Marcellin 347
Semkowicz Aleksander 695
Semkowicz Władysław 744
Seutter Matthäus 228
Seydzianka Janina 142
Seyler Georg Daniel 541
Shakespeare William 282, 328, 

343
Sichulski Kazimierz 166, 742, 

776, 828, 872
Siedlecki Franciszek 241, 306-

308, 675, 852, 853, 871
Siedlecki Michał 898
Siedlecki Władysław 654
Siemieński Lucjan (pseud. Grze-

gorz z pod Racławic) 732
Siemiradzki Henryk 753
Sieniawscy, ród 7, 761
Sieniawska Elżbieta z Lubomir-

skich 108
Sieniawski Adam Mikołaj 7, 108
Sieniawski Mikołaj 553
Sienkiewicz Henryk 166, 353, 

371, 456, 457, 673
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Sienkiewicz Karol 410
Sierakowski Wacław 59
Siestrzeńcewicz Stanisław 166
Sikorski Saturnin 616
Sikorski Władysław 126, 133, 

135, 403, 427, 437
Skarbek Fryderyk 616, 617
Skarga Piotr 81, 82
Skarszewski Wojciech 514
Skarżyński Jerzy 473, 478, 481
Skierski Leonard 146
Skirmunttowa Konstancja 362
Skoczylas Władysław 852, 853, 

868, 873
Skolimowski Jerzy 385, 472
Skorkowski Edward 918
Skrzynecki Jan 629
Slaski Jan 879
Słowacki Juliusz 306, 413, 667, 

670, 676-678, 709, 764, 858
Słowaczyński Jędrzej 125, 410
Smokowski Wincenty 343, 649
Smoleński Józef 579
Smolik Przecław 853, 867, 868
Smuglewicz Franciszek 247, 

248
Sobieski Jakub 59
Sobieski Marek 59
Sobieszczański Franciszek Mak-

symilian 343, 798
Sobolewski Julian (pseud. „Ro-

man”) 145
Sobolta Franciszek 147
Sokolnicki Michał 135
Sokołowski Seweryn 337
Solms-Baruth, ród 516
Solski Ludwik 666, 803
Solski Stanisław 83
Sołtan Władysław 428
Sołtyk Kajetan 47, 409
Sołtys Mieczysław 784
Sołtysiński Józef 919
Sopoćko Konstanty Maria 319, 

852
Sowiński Józef 244, 653
Sroczyccy, ród 527
Stachiewicz Wacław (pseud. 

Styk) 127
Stachowicz Michał 813
Stackelberg Otto Magnus von 75
Stadler Franz 211
Stadniccy, ród 517, 527
Stadnicka Józefa z Jabłonow-

skich 517
Stadnicki Antoni 517
Stahlbaum Christian Ludwig 77

Stalin Józef 534
Stanaszek Łukasz Maurycy 833
Stanisław I Leszczyński 40, 54-

57, 78, 174, 181, 193, 541
Stanisław II August Poniatowski 

14, 33, 39, 40, 47, 50, 59, 65, 
111, 225, 226, 253, 335, 494, 
496, 542, 607, 614, 663

Stanisławski Jan 172, 284, 868
Stanny Janusz 321
Starorypińscy, ród 527
Starzyński Henryk 360
Starzyński Stefan 360, 566
Staszic Stanisław 84-87, 830
Stawiński Jerzy Stefan 483
Stażewski Henryk 679, 852
Stech Andrzej 195, 243
Steckiewicz Jerzy 918
Steczkowski Jan Kanty 141
Stefan Batory 31, 107
Steibelt Daniel Gottlieb 155
Stern Anatol 679
Sternfeld Silik 484
Sternklar Leon 845
Stęczyński Maciej Bogusz Zyg-

munt 156, 217, 745, 752
Stobiecki Pierre 122
Stoddard John L. 842
Stollen Johann Zacharias 15, 

21, 38
Stolpe Kazimierz 922
Stowe Beecher Harriet Elisabeth 

733
Strachowski Bartłomiej 5
Stradivari Antonio 238
Straszewicz Józef 236, 244, 523
Straszyński Leonard 667
Strauss Johann ojciec 950
Stridbeck Johann Junior 174
Strojek Stefan 597
Stronczyński Kazimierz 525
Stroobant Franciszek 341
Stroynowski Stanisław 834
Strubicz Maciej 187
Strumiłło Józef 877, 878
Strusowie, ród 527
Struszkiewicz Władysław 132
Stryjeńska Zofi a 161, 354, 852, 

868
Stryjkowski Maciej 343
Strzechowska Marianna 97
Strzemecki Cyryl 563
Stwosz Wit 310, 819
Styfi  Jan 337, 843
Styka Jan 353
Stypułkowska Krystyna 472

Suchodolski Franciszek 104
Sulgostowski Józef Dunin 124
Sumik Roman 479, 481, 482
Sumiński Stefan 923
Surałło Bolesław 382
Sysang Johann Christoph 54
Szajnocha Karol 670
Szczeniowscy, ród 527
Szczepański Jan Julian 647
Szelburg-Zarembina Ewa 360
Szembek Jan 106, 410
Szembekowie, ród 527
Szemioth Kazimierz 165
Szenicówna Stanisława 142
Szlendak Adam 957
Szmaj Stefan 348
Szmurło Jan 807
Szpringer Zygmunt 348
Szubert Awit 753
Szubert Michał 897
Szulc Dominik 835
Szwarcenberg-Czerny Adam 

600
Szweykowski Ludwik 866
Szydłowiecki Krzysztof 116
Szydłowscy, ród 527
Szyk Artur 852
Szymanowska Maria 591
Szymanowski Wojciech 681
Szyszko-Bohusz Adolf 597, 868

Ścibor-Rylski Aleksander 482
Ślaski Jan 367
Ślewiński Władysław 868
Śliwiński Ludwik 803
Śmiotankowie, ród 527
Śniadecki Jan 778
Świdzińscy, ród 527
Świerzyński Józef 141
Świerż Leopold 753
Świeykowski Emmanuel 869, 

870
Święcki Tomasz 618
Święcki Wojciech 494-496
Świrysz-Ryszkiewicz Józef jr. 

937

Tacyt 663
Talko-Hryncewicz Julian 782
Taranczewski Wacław 348
Tardieu Pierre François 232
Tarnowscy, ród 825
Tarnowski Adam 951
Tarnowski Stanisław 173, 711
Tate Sharon 484
Telefusowie, ród 527
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Tenniel John 718
Teodorowicz Feliks 911
Teofrast z Eresos 3
Tepa Franciszek 171
Teslar Józef Andrzej 547, 584
Tessarczyk Antoni 820
Thölde Johann 89
Tichy Karol 162
Tirion Isaak 78
Toeltius Johann Georg 89
Tokarz Wacław 563, 606
Tom Józef 853
Tomanowski Tadeusz 428
Tomaszewicz Walerian 670
Tomaszewska Ewa ze Słupnic-

kich 166
Tomaszewski Bohdan 166
Tomaszewski Jacek 372
Tomaszewski Jerzy 441
Tomaszewski Tomasz 671
Tomkowicz Stanisław 310, 819
Topoliński Włodzimierz 925
Trapszo, ród 803
Traugutt Romuald 425
Trembecki Stanisław 343
Treter Mieczysław 606, 868
Tretiak Józef 545
Tripplin Teodor 843
Trojanowski Mieczysław 139
Trojanowski Wiktor 851
Troszczyński Jerzy 481
Truchanowska Bożena 322
Trusz Iwan 284
Truszkowski Stanisław 140
Trypolska Katarzyna z Przeręb-

skich 107
Trypolski Antoni Jerzy 107
Trzaska Władysław 606
Trzciński Seweryn 611
Trześniak Piotr 934
Tukałło Maciej 116
Turczyński Wojciech Stanisław 

814
Turgieniew Iwan 458
Turnowie, ród 59
Tuwim Julian 675, 794
Twain Mark 324
Tylkowski Wojciech 90
Tyrowicz Ludwik 852
Tyszkiewicz Beata 481
Tyszkiewicz Benedykt Henryk 

460, 461
Tyszkiewicz Benedykt Jan 433
Tyszkiewicz Eustachy 621, 844
Tyszkiewicz Róża z Branickich 

433

Tyszkiewicz Samuel 358, 359, 
852

Tyszkiewiczowa Maryla 358, 359
Tyszkiewiczówna Alicja (właśc. 

Alina) 142
Tyszyński Aleksander 622
Tyzenhauz Konstanty 912

Ulrich Leon 683
Ulrich von Jungingen 32
Umecka Jolanta 474, 487
Unger Johann Friedrich 40
Ungier Józef 335, 337
Uniechowski Antoni 323, 324
Unrug Zygmunt 136, 137
Urbanowicz Wojciech 471

Vasseur Jean-Baptiste 345, 688
Vaugondy Robert de 186
Vayrac Jean de 5
Velten Johann 257
Verne Jules 703
Vernet Horace 242, 255, 256
Vogel Johann Jacob 32, 237
Vogel Zygmunt 225

Wachendorff Adam 209
Waga Teodor 92, 623
Wahl Salomon 25
Wahlen Auguste 342
Wajda Andrzej 466, 467, 469, 

472, 484
Wajwód Antoni 859
Wala Jędrzej 753
Waleron Andrzej 404
Walewscy, ród 767
Walewski Cyprian 37
Walkiewicz Feliks 270-272
Walkiewicz Władysław 335
Waltari Mika 325, 326
Walter-Łomnicka Rita 392
Wańkowicz Melchior 446, 624, 

634
Warnkówna Jadwiga 362
Waruszyński Anastazy Jan 705
Washington George 665
Washington Irving 573
Wasilewski Edmund 667
Wasilewski Leon 135
Wasylewski Stanisław 783
Wasyli Jan 317, 318
Wawel-Louis Józef 625
Wazowie, dynastia 220
Ważniewski Ignacy 262
Wąsowicz Wacław 868
Wąsowiczówna M. 853

Weickhmann Joachim Wilhelm 
26

Weigel Christoph 281
Weigel Hans 264
Weiss Wojciech 868
Wejman Mieczysław 309
Wellisz Leopold 310
Wełeszczuk Józef 956
Wereszczagin Wasilij Andrieje-

wicz 771
Wereszczyński Piotr Aleksander 

564
Wereszyńscy, ród 522
Wergiliusz 93
Werner Friedrich Bernhard 235
Weryho Maria 734
Weselik Jan 758
Wettynowie, dynastia 181
Weyssenhoff Henryk 935
Weyssenhoff Jan 123, 629, Jan 

913
Weyssenhoff Józef 935
Węgierski Tomasz Kajetan 343
Węgorzewska Aniela z Kwilec-

kich 59
Wężyk Marcin 796
Widżgowski Romuald 666
Wieczffi ńscy, ród 527
Wieczorek Antoni 446
Wieleżyński Ludwik 788, 789
Wielobłocki Ignacy 626
Wielopolska Józefa z Potulickich 

491
Wielopolska Maria 491
Wielopolski Aleksander 608
Wielopolski Hieronim 110
Wielopolski Jan Kanty 491
Wieniarski Antoni 951
Wieniawa-Długoszowski Bole-

sław 438, 603, 627, 920
Wieniawski Julian (pseud. Jor-

dan) 684
Wierciak Zygmunt 911
Wierusz-Kowalski Alfred 940
Wierzbicki Daniel 753
Wierzejski Antoni 753
Wigura Stanisław 405
Wilczyński Jan Kazimierz 262
Wild Karol Kazimierz 857
Wilder Hieronim 296, 847, 873
Wilkoń Józef 325, 326
Willenberg Samuel Fryderyk 21
Winnicka Lucyna 471
Winnicki Benedykt 667
Wirzbięta Maciej 31
Wiszniewski Kazimierz 355
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Wiśniak Kazimierz 327
Witkamp P.H. 841
Witkiewicz Kazimierz 695
Witkiewicz Stanisław 746, 747
Witkiewicz Tadeusz 695
Witos Wincenty 397, 398, 404
Witte Józef 11, 409
Wittman Wacław 532
Witwicki Stefan 655
Witwicki Mikołaj 914
Władysław I Łokietek 373
Władysław II Jagiełło 116, 156, 

531
Władysław III Warneńczyk 116, 

665
Władysław IV Waza 40, 102, 

208, 246
Włodek Jan 133
Wodzicki Kazimierz 915
Wodzinowski Wincenty 166
Wojciechowski Aleksander 863
Wojciechowski Stanisław 403, 

437
Wojnarowska Karolina 685
Wojtkiewicz Witold 868
Wolff Bolesław Maurycy 667
Wolska Maryla z Młodnickich 

173
Wolski Chrystyn 97
Wolter 87, 875
Wołłowicz Aleksander 109
Wołodkowiczowie, ród 527
Wołoszyński Stanisław 390
Worcell Stanisław 596
Woś Jan Władysław 358, 359
Woyciechowski Tytus 796
Wójcicki Kazimierz Władysław 

343, 344, 595, 567, 628, 686
Wójcik Jerzy 467
Wroniecki Jan 348
Wroński Adam 952
Wróblewski Konrad 936
Wujek Jakub 712
Wyczółkowski Leon 172, 284, 

310, 348, 350, 356, 777,  868, 
872, 873

Wydżga Tomasz 118, 119
Wyhowska Konstancja 123
Wyhowski Adolf 123
Wyhowski Władysław 123

Wykowski Jan Kanty 116
Wysiekierski Jerzy 120
Wysocka Lidia 473
Wyspiański Stanisław 868

Zabłocki Franciszek 98
Zaborowski Stanisław 937
Zacharewicz Julian 389
Zachwatowicz Jan 575
Zador Stefan (właśc. Istvan) 357
Zahorski Władysław 785
Zajączek Józef 118, 121, 257, 

410
Zajdlic Jan 108
Zak Eugeniusz 868
Zakrzewski Jan 588
Zakrzewski Stanisław Zenon 

874
Zalescy, ród 527
Zaleska Maria Julia 748
Zaleski Antoni 262, 660
Zaleski Bronisław 345
Zaleski Józef Bohdan 655, 667, 

687-693
Zalewski Daniel 494
Zalik Jan 151, 152
Załuska Marianna z Dembiń-

skich 225
Załuski Jan Andrzej 864
Załuski Józef Andrzej 36, 47, 93, 

96
Załuski Teofi l 35
Zamoyska Maria z Potockich 

433
Zamoyska Zofi a z Czartoryskich 

245
Zamoyski Adam 433
Zamoyski Andrzej Hieronim 111, 

115
Zamoyski Jan 4, 84-86, 630
Zamoyski Konstanty 245
Zamoyski Maurycy 938
Zamoyski Stanisław Kostka 245
Zamoyski Władysław 245
Zan Tomasz 645, 830
Zastrzeżyński Wacław 467
Zawada Roman 631
Zawadzki Adam 844
Zawadzki Józef 344, 529, 543, 

626, 645, 683

Zawiliński Roman 744
Zawisza Artur 683
Zawisza-Krasucka Janina 718
Zaydler Bernard 346
Zborowski Samuel 595
Zebrzydowski Mikołaj 4
Zegadłowicz Emil 359, 694-696, 

871, 872
Zeydler-Zborowski Józef (pseud. 

Paweł Szumilas) 938
Zieliński Ryszard 141
Zieliński Zygmunt 128, 133, 134, 

563
Zimińska-Sygietyńska Mira 794
Zimorowic Józef Bartłomiej 99
Zipper Albert 672
Złotkowski Kazimierz 104
Złotnicki Lucjan 598
Zündt Matthias 246
Zwoliński Stefan 749
Zwoliński Tadeusz 749
Zygmunt I Stary Jagiellon 81, 

113
Zygmunt II August Jagiellon 31, 

40, 64, 81
Zygmunt III Waza 4, 81, 101, 

102, 246, 844
Zygmunt Luksemburski 116, 

156

Żabczyc Jan 100
Żdżarski Jan 459
Żebrawski Teofi l 821
Żebrowski Marian Włodzimierz 

579
Żeleński Władysław 784
Żenczykowski Marceli 669, 711
Żeromski Stefan 697-700, 871
Żiżka Jan 156
Żmigrodzki Józef 786
Żołnierkiewicz Michał 475
Żółkiewicz Marcin 124
Żółkiewski Stanisław 493
Żółkiewski Tadeusz 493
Żukrowski Wojciech 469
Żuławski Jerzy 145
Żuławski Wawrzyniec Jerzy 145
Żurowscy, ród 527
Żwirko Franciszek 405
Żylińska Jadwiga 473
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acc. = accessit (współwydane/y)
adl.  =  adligat (współoprawne/y)
akw. =  akwaforta
b.a. = bez autora
b.m. =  bez miejsca wydania
b.r. = bez roku wydania
b.w. = bez wydawcy
bibl. = bibliografi a
bp = biskup
brosz. = broszura
ded. = dedykacja
drzew. = drzeworyt/ów
E.  = Estreicher
egz. = egzemplarz
faksym. = faksymile, faksymilia
fot. = fotografi e
ilustr. = ilustracje
j.w. = jak wyżej
k. = kart/a
k.tyt. = karta tytułowa
kart. = kartonowa/e
kolor. = kolorowany/a/e
litogr. = litografi a
łac. = łaciński/a/e
marm. = marmoryzowany/a/e
miedz. = miedzioryt/y
m.in. =  między innymi
nakł. = nakładca
nlb. = nieliczbowane
obcięty/a = rycina obcięta do odcisku  

  płyty, bez marginesów

okł.  = okładka, okładzina
opr. = oprawa
pap. = papier
perg. = pergamin
pl.  = plansza, karta
pł. = płótno
p.-p. = passe-partout
piecz. = pieczęć
płsk. = półskórek
portr. = portret
ppł. =  półpłótno
pperg. = półpergamin
prow. = proweniencja
reper. = reperowany/a
ryc. = ryciny/a
rys. = rysował
ryt. = rytował
s. = strony/a
supereksl. = superekslibris/y
sygn. = sygnował/sygnatura
szp. = szpalta
t. = tom
tabl. = tablica/e
tłocz. = tłoczenia
wol. = wolumin/y
współcz. = współczesna
współpr. = współoprawny
wyd. = wydanie/wydał
wyk. = wykonał
złoc. = złocenia
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