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Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena
wylicytowana, do której Antykwariat doliczy 10% opłaty organizacyjnej.
W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się
i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji (patrz „Instrukcja uczestnictwa w aukcji
na portalu secretera.pl” znajdująca się na końcu katalogu). Na portalu
www.secretera.pl
można składać zamówienia przed aukcją lub uczestniczyć w aukcji online w sobotę,
22.05.2021 i niedzielę 23.05.2021 od godz. 10.00.
W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie
pisemnego zamówienia faxem, pocztą mailową lub tradycyjną. Druk zamówienia
dostępny jest na stronie www.lamus.pl oraz portalu www.secretera.pl. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz
najwyższą oferowaną cenę (limit) zgodnie z tabelą postąpień zamieszczoną
poniżej. Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu,
NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a także
złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzi Antykwariat, przy zachowaniu zasady stopniowego
wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
Wielkości postąpienia:
Przedział cenowy
Do 50 PLN
50-200 PLN
200-500 PLN
500-1000 PLN
1000-2000 PLN
2000-5000 PLN
5000-10.000 PLN
10.000 – 20.000 PLN
20.000 – 50.000 PLN
Od 50.000 PLN
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Wielkość postąpienia
5 PLN
10 PLN
20 PLN
50 PLN
100 PLN
200 PLN
500 PLN
1000 PLN
2000 PLN
5000 PLN

Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal secretera.pl oraz
pocztą tradycyjną będą uwzględniane dopiero w trakcie trwania licytacji, tak jak na aukcji stacjonarnej (wcześniej, przed rozpoczęciem licytacji nie pojawiają się na ekranie).
W przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się
od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
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Zamówienia prosimy kierować na adres: Antykwariat „Lamus” ul. Sandomierska 23,
02-567 Warszawa.
Zamówienia przyjmujemy również faxem i pocztą elektroniczną, do 21 maja 2021 r.
(piątek) do godz. 18.00 a także bezpośrednio na portalu internetowym www.secretera.pl
do 21 maja do godz. 18.00.
fax 22 848-12-58,
e-mail: info@lamus.pl
W zamówieniu pocztowym i elektronicznym (e-mail) prosimy o podanie sposobu
realizacji zakupu:
– odbiór osobisty zakupionych pozycji po uprzednim dokonaniu przelewu bankowego
lub przy płatności gotówką lub kartą;
– wysyłka obiektów za pobraniem pocztowym;
– wysyłka obiektów po odnotowaniu płatności na koncie bankowym;
– osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o podanie numeru NIP
przed aukcją.
Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00;
pod numerem telefonu: 22 848-16-39 lub pocztą elektroniczną info@lamus.pl
Obiekty aukcyjne można oglądać (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
terminu) w siedzibie Antykwariatu, przy ul. Sandomierskiej 23, od 11 maja 2021 r.
Informacji telefonicznej o wynikach oraz kosztach wysyłki udzielamy od 26 maja
2021 r. (wcześniej telefon nie będzie działał).
Wszystkim osobom, które dokonały zakupu na aukcji wyślemy pocztą elektroniczną
w dniach 25 maja – 1 czerwca 2021 informację o zakupie (wraz ze specyfikacją, ew.
kosztami wysyłki i numerem konta).
Zakupione obiekty aukcyjne wydajemy przy ul. Sandomierskiej 23 w Warszawie
od 25 maja 2021. Warunkiem odbioru (w tym wysyłki) obiektu jest uiszczenie całości
ceny wraz z ewentualnymi odsetkami, a w przypadku wysyłki – także wraz z jej
kosztami. W przypadku nieodebrania zakupionego obiektu w ciągu 2 tygodni, nabywca
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 0,5% (pół procenta) wylicytowanej
przez niego ceny za każdy dzień opóźnienia w odbiorze licząc od 8 czerwca 2021 r.
Na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zakupionego,
a nieodebranego obiektu.
Termin płatności wynosi 10 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane będą odsetki
w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych od kwoty zaległości.
Obowiązuje odbiór osobisty. Na prośbę nabywcy zakupiony obiekt zostanie wysłany
po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Antykwariaty Warszawskie LAMUS
PKO BP S.A. I O/Warszawa, 00-944 Warszawa, Sienkiewicza 12/14
Nr rachunku: 19 1020 1013 0000 0802 0003 5055
Przy płatności kartą kredytową lub płatniczą doliczamy 1,5% do ceny nabycia tj. ceny
wylicytowanej powiększonej o opłatę organizacyjną.
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea
rejestrowane mają prawo pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5
poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne
zakupionych obiektów.
Antykwariat ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
Antykwariat, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania
licytacji.
Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty aukcji.
Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej Antykwariatu LAMUS i podmitów współpracujących.
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STARE DRUKI

1. Aleksandrowicz Łukasz. Meta in porta virtutis et gloriae Oginscianae, nec non
triennalis philosophiae, Sub Fortunatissimis Auspicijs illustrissimi Domini, Domini
Martiani de Koźielsk Ogiński castellani Mscislaviensis publica disceptatione
Terminatae [...] Vilnae (Wilno) 1703. Typis Academicis, folio, k. [11], miedzioryt,
opr. współcz., płsk.
600,E.XXXVI/2, 29. Utwór panegiryczny o charakterze emblematycznym na cześć księcia Marcjana
Ogińskiego (1672-1750), kasztelana witebskiego, późniejszego wojewody witebskiego (od 1730 r.),
kawalera Orderu Orła Białego. Panegiryk przedstawiony przez autora, Łukasza Aleksandrowicza w Akademii Wileńskiej. Na odwrocie k. tyt. miedzioryt sygn. „N.C.”, przedstawiający jeźdźca zdążającego
do bramy będącej heraldycznym nawiązaniem do herbu Ogińskich. Nad jeźdźcem genealogia herbowa Marcjana Ogińskiego. Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap. marm. Rzadki druk wileński
(E. notuje tylko egzemplarz w księgozbiorze Benedykta Tyszkiewicza w Czerwonym Dworze, obecnie
przechowywany w Bibliotece Narodowej). Stan bardzo dobry. Patrz poz. 33.

– Z superekslibrisem śląskiego rodu Nostitzów –
2. Ammirato Scipione. Dissertationes politicae sive discursus in C. Cornelium
Tacitum, nuper ex Italico in Latinorum versi, et cum toto rei politicae studiosorum
orbe communicati quibus praemissa sunt ex eodem Tacito excerpta digressiones
politicae a Christophoro Pflugio [...] Accessere [...] De regis, ac regni institutione libri III. Helenopoli (Frankfurt n. Menem) 1609. Impensis Ioannis Theobaldi
Schönvvetteri, 4°, k. tyt. (miedzioryt), k. [7], s. 45, [17], 193, [25]; 104, [4], opr.
z epoki, perg.
3400,Z księgozbioru Hansa von Nostitz (superekslibrisy). Pierwsze wydanie łacińskie. Przekład traktatu
politycznego w formie komentarza do dzieł Tacyta, autorstwa Scipionego Ammirata (1530-1601), włoskiego historyka, filozofa i myśliciela politycznego. Praca była polemiką z Machiavellim i jego pochwałą
republikanizmu, wyłożoną w „Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”. Szybko zdobyła popularność w Europie i w ciągu kilkudziesięciu lat doczekała się kilku edycji po włosku oraz przekładów na
łacinę i francuski. Z osobną paginacją zamieszczono związaną tematycznie rozprawę „O królach i instytucji królestwa”. Opr.: perg. naturalny. Na grzbiecie zatarta odręcznie wypisana tytulatura, na licach
tłocz. superekslibrisy heraldyczne Hansa von Nostitz (1562-1619), starosty ziemskiego księstwa wołowskiego, właściciela Wilkszyna i Trzcinicy Wielkiej. Drobne zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.

3. Anecdotes diverses des règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, en vers,
prose, lettres, mémoires, chansons et épigrammes, réunis par un écolier de quinze
ans du collège du Plessis-Sorbonne. Paris (Paryż) 1790. B.w., 8°, s. 204, adl.;
Les Amours du bon vieux tems. Vaucluse – Paris (Paryż) 1760. Chez Duchesne, 8°,
s. 76, opr. późniejsza, płsk.
300,-
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STARE DRUKI

1. Panegiryk na cześć ks. M. Ogińskiego. 1703.

2. Z biblioteki Hansa von Nostitz. 1609.

Poz. 1. Zbiór różnych francuskich utworów i fragmentów literackich z XVII i XVIII w. Poz. 2. Kolekcja
francuskich romansów rycerskich, jak podano w przedmowie – z czasów Ludwika Świętego (XIII w.).
Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap. marm., na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura. Drobne otarcia,
poza tym stan bardzo dobry.

4. Barclay John. Argenis. Editio novissima cum Clave hoc est nominum proporiorum
elucidatione et indice locupletissimo. Lipsiae (Lipsk) – Jenae (Jena) 1659. Sumptibus Johannis Bartholomei Oehleri. Typis Caspari Freyschmidii, 12°, frontispis
(miedzioryt), k. [11], s. 848, k. [22], opr. z epoki, perg.
400,Najsłynniejsze i zarazem ostatnie dzieło Johna Barclay’a (1582-1621), szkockiego pisarza, satyryka
i poety, tworzącego po łacinie. Oferowany utwór to alegoryczna opowieść historyczna, której tematem
były wojny religijne toczone w drugiej połowie XVI w. we Francji (konflikt między Henrykiem Walezym, który zbiegł z Polski, i Henrykiem IV Burbonem). Urodzony we Francji autor był świadkiem
części opisywanych wydarzeń. Dzieło mające wymowę rojalistyczną, skierowane przeciw arystokracji
destabilizującej państwo, cieszyło się wielkim uznaniem, przetłumaczono je na wiele języków, w tym na
język polski (przez Wacława Potockiego). Opr.: pergamin naturalny, na przednim licu superekslibris
heraldyczny. Miejscami marginalia, drobne zabrudzenia i zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry.

– Pokój oliwski po potopie szwedzkim –
5. Boehme Johannes Gottlob. Acta Pacis Olivensis inedita. T. 1-2 (2 wol.). Vratislaviae (Wrocław) 1763-1766. Apud Gvil. Theoph. Kornum et Gampertum, 4°, s. XVI,
328, k. [4], s. 336, k. [7]; s. XII, 648, k. [8], opr. z epoki skóra z szyldzikami i złoc.
na grzbiecie.
6500,E.XIII, 200. Zbiór akt i diariuszów związanych z pokojem zawartym w Oliwie między Szwecją a Polską w 1660 r. Tom pierwszy, dedykowany królowi Augustowi III, zawiera diariusz pertraktacji pomiędzy stronami oraz dokumenty leżące u podstaw późniejszych postanowień pokoju oliwskiego (Acta
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4. Wojny Henryka Walezego. 1659.

5. Pokój oliwski. 1763-1766.

Publica Pacificationis Olivensis), opublikowane z zaginionego kodeksu rękopiśmiennego Biblioteki
Załuskich. Tom drugi obejmuje diariusze szwedzkie, duńskie i kurlandzkie, ukazujące pertraktacje
oliwskie ze strony państw obcych. Niewielkie ubytki skóry grzbietu, nieaktualne pieczątki, uzupełniony
dolny róg karty tytułowej w tomie I, ślady owadów na kilku ostatnich kartach, poza tym stan dobry.
Rzadkie.

– Historia Polski –
6. Desfontaines Pierre François Guyot, abbé. Histoire des révolutions de Pologne.
Depuis le commencement de cette monarchie jusqu’à la mort d’Auguste II. T. 1-2
(1 wol.). Amsterdam 1735. Chez François l’Honoré, 8°, s. XXIV, 243, tabl. ryc. 1
(miedzioryt rozkł.), winietka w miedziorycie; [2], 206, [38], tabl. ryc. 2 (miedzioryty rozkł.), winietka w miedziorycie, opr. pperg.
300,E.XV, s. 157-158. Historia Polski od dziejów najdawniejszych do roku 1733. Wariant drugi doprowadzony do śmierci króla Augusta II (inny, z tego samego roku, doprowadzony był do elekcji Stanisława
Leszczyńskiego). Według Queranda prawdziwymi autorami pierwszych edycji tego dzieła byli Georgeon
i Poullin, a tylko wydawcą następnych był Desfontaines. Początkowe dzieje Polski oparte są na rocznikach Długosza. Trzy dekoracyjne rozkładane mapki: mapa Polski (18 x 16 cm), Skandynawii
oraz Rusi Białej. Na wyklejce ekslibris heraldyczny. Stan dobry.

– Prawa miejskie Elbląga XVII-XVIII w. –
7. [Elbląg]. Zbiór 35 druków związanych z prawem, samorządem miejskim i szkołą w Elblągu w XVII i XVIII w. (wilkierze rady miejskiej, ordynacje, porządek
prawny, regulacje postępowania przed sądami i urzędami miejskimi, wskazania
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6. Historia Polski. 1735.

7. Druki elbląskie. XVII-XVIII w.

na czas zarazy, zarządzenia i informacje dotyczące szkoły miejskiej etc.), 4°,
opr. pperg.
4000,1. Berichts- und Process-Ordnung der Stadt Elbing. Revidirt und publicirt anno MDCCLXIX. Elbing
1769. Gedruckt bey Johann Gottlieb Nohrmann, s. 56. 2. Wechsel-Ordnung der Stadt Elbing. Publiciret
Anno 1758. d. 27. Januarii. Elbing 1758. Gedruckt bey Johann Gottlieb Nohrmann, s. 64. 3. Fallitenoder Banqverottirer-Ordnung der Stadt Elbing. Publiciret Anno 1758. d. 4. Octobr. Elbing 1758. Gedruckt bey Johann Gottlieb Nohrmann, s. 31. 4. Willkühr Sämtlicher Dorﬀschaften in der Niederung
sowohl diesseits als jenseits der Nogath Elbingschen Gebieths [...] Elbing 1741. Gedruckt bey Samuel
Gottlieb Preuss, s. 32. 5. Willkühr Sämtlicher Dorﬀschaften in der Höhe Elbingschen Gebieths [...]
Elbing 1741. Gedruckt bey Samuel Gottlieb Preuss, s. 36, [2]. 6. Gesinde-Ordnung auf dem Lande,
so wie dieselbe von E. E. Hochweisen Rath sämtlichen Dorfschaften Elbingschen Gebiets sowohl in
der Niederung diesseits und jenseits der Nogath, als auch auf der Höhe, hinführo in allen darinnen
enthaltenen Punkten fest und unverbrüchlich zu halten verordnet und ernstlich anbefohlen worden.
Elbing 1755. Gedruckt bey Johann Gottlieb Nohrmann, s. 18, [4]. 7. Dorﬀs-Ordnung des Ellerwaldes
[...] Elbing 1754. Gedruckt mit Preussischen Schriften, s. 52. 8. [Obwieszczenie Burmistrza i Rady
Miasta Elbląga], dat. 18.09.1764. B.m., b.w., s. [4]. 9. [Obwieszczenie Burmistrza i Rady Miasta
Elbląga], dat. 18.09.1765. B.m., b.w., s. [2]. 10. [Obwieszczenie Burmistrza i Rady Miasta Elbląga],
dat. 18.09.1765. B.m., b.w., s. [1]. 11. E. Raths der Stadt Elbing Revidirte Kirchen-Verordnung auﬀ
dem Lande. Elbing [1734]. Gedruckt bey Cristian Caspar Preussen, s. [16]. 12. Revidirte Hochzeitund Tauﬀ-Ordnung der Stadt Elbing. Publiciret den 12. Augusti, An. 1709. Elbing 1709. Gedruckt bey
Samuel Preussen, s. 16. 13. Der Stadt Elbing Hochzeit- und Tauﬀ-Ordnung auﬀ dem Lande Publiciret
den 12. Sept., An. 1709. Gedruckt bey Samuel Preussen, s. [8]. 14. E. Hoch-Edlen Raths der Königl.
Stadt Elbing, Obrigkeitliche Anzeige, dass die, unter dem Vorwande der Beförderung des Christenthums, angestellte Versammlungen in Privat-Häusern, nicht sollen geduldet werden etc. Publiciert [...]
8. Junii 1749. [Elbląg 1749]. B.w., s. [4]. 15. Zuverläßige Nachricht von der eigentlichen Verfassung
des Gymnasii in Elbing [...] Elbing 1742. Gedruckt mit Preussischen Schriften, s. [12]. 16. Catalogus
praelectionum et operarum publicarum in Atheneo Elbingensi Deo favente expediendarum [...] [Elbląg]
1742. B.w., s. [16]. 17. Erneuerte und nach den Amständen jetziger Zeit abgefaßte Gesetze des
löblichen Gymnasii zu Elbing. Elbing b.r. Gedruckt bey Johann Gottlieb Nohrmann, s. [12]. 18. Oratio
Scholastica. B.m., b.r., b.w., s. [1]. 19. Catalogus praelectionum et operarum in Gymnasio Elbin-
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gensi advivante Deo expediendarum [...] Elibingae b.r. Litteris Nohrmannianis, s. [8]. 20. E. E. Rahts
der Stadt Elbing Revidirte Ordinantz von Austellung der Bürger-Wache. [Elbląg] 1733. B.w., s. [16].
21. Ordonnance der Stadt Elbing, zur Beforderung der Strassenreinigung. [Elbląg 1761]. B.w., s. [4].
22. Revidirte Feuer-Ordnung der Stadt Elbing, Publiciret den 23. Martii, Anno 1696. Elbing [1696]. Bey
Samuel Preussen zubekommen, s. 24. 23. E. E. Rahts der Stadt Elbing Revidirte Schorstein-Feger
Ordonnance. Anno 1736. den 6. Februarii. Elbing [1736]. Gedruckt bey Cristian Caspar Preussen,
s. 8. 24. Revidirte Quartier-Ordnung derer Vor-Städte der Stadt Elbing. Publiciret den 2. Septembr.
Anno 1720. Elbing 1720. Gedruckt bey Samuel Preussen, s. 24. 25. Revidirte Kleider-Ordnung der
Stadt Elbing. Publiciret den 22. Octobris An. 1708. Elbing [1708]. Gedruckt bey Samuel Preussen,
s. 12. 26. [Obwieszczenie Burmistrza i Rady Miasta Elbląga], dat. 29.04.1761. B.m., b.w., s. [4].
27. E. E. Rahts der Stadt Elbing revidirte Hommel-Ordinance. [Elbląg 1751]. B.w., s. [8]. 28. Born
Ordinantz der Stadt Elbing. Anno 1646. [Elbląg 1646]. B.w., s. [4]. 29. Ordonnance wie sich der
Schleusemann bey der Schleuse zu verhalten. [Elbląg 1755]. B.w., s. [8]. 30. Revidirte WälzerOrdinance [...] Elbing [1764]. Gedruckt bey Johann Gottlieb Nohrmann, s. [14]. 31. E. E. Rahts der
Stadt Elbing revidirte Korn-Messer-Ordinantz. Anno 1733. den 2. Novembr. Elbing [1733]. Gedruckt
bey Cristian Caspar Preussen, s. [16]. 32. Revidirte Vierschäncker-Ordinantz [...] An. 1731. den 4.
Julii. Elbing [1731]. Gedruckt bey Cristian Caspar Preussen, s. [14]. 33. Johann Anton Neefen. Bericht
die schrickliche Seüchen der Pest belangendt. Elbing 1601. Durch Wendel, s. [24]. 34. Kurze Verordnung Wie ein Jedweder sich bey dieser Zeit wegen besorglicher Gefahr der Pest [...] Elbing 1708.
Gedruckt und zubekommen bey Samuel Preussen, s. [16]. 35. Bürger-Eyd. [Elbląg]. B.r., b.w., s. [1].
Opr.: pperg. naturalny, na licach pap. marm. Notatki i wpisy dawną ręką. Drobne zabrudzenia i zaplamienia, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie w takim zespole.

UCZENI GDAŃSKA I ELBLĄGA
8. [Gdańsk]. Czerniewski Jan Dawid. De oscitationis mechanismo [...] Halae Magdeburgicae (Halle/Salle) 1749. Typis Ioannis Godofredi Kittleri, 4°, s. 36, winieta,
inicjał (drzeworyty), brosz.
400,Rozprawa doktorska z zakresu medycyny o mechanizmie ziewania, przedstawiona przed gdańszczanina Jana Dawida Czerniewskiego na uniwersytecie w Halle nad Soławą, pod kierunkiem Andreasa
Eliasa Büchnera (1701-1769), tamtejszego profesora i prorektora. Stan bardzo dobry.

9. [Gdańsk]. Fischer Johann Gottlieb. Dissertatio inauguralis medica De Recto
et non recto vini circa febres usu [...] Jenae (Jena) 1733. Litteris Mullerianis, 4°,
k. [1], s. 27, [3], winieta (drzeworyt), brosz.
400,Rozprawa doktorska z dziedziny medycyny o właściwym i niewłaściwym stosowaniu wina w gorączkach, przedstawiona przez gdańszczanina Johanna Gottlieba Fischera na uniwersytecie w Jenie, pod
kierunkiem Simona Paula Hilschera (1682-1748). Fischer w późniejszym czasie praktykował w Gdańsku, a jego syn (o tych samych imionach) był znanym gdańskim złotnikiem. Drobne przebarwienia
pap., poza tym stan bardzo dobry.

10. [Gdańsk]. Hintz Benjamin Ludwig. Dissertatio inauguralis medica de Fame [...]
Halae Magdeburgicae (Halle/Salle) 1751. Typis Ioannis Christiani Hendelii, 4°,
s. 30, [2], winieta, inicjał (drzeworyty), brosz.
400,E. nie notuje. Rozprawa medyczna o głodzie, przedstawiona na stopień doktorski przez gdańszczanina Benjamina Ludwiga Hintza na uniwersytecie w Halle nad Soławą, pod kierunkiem Andreasa Eliasa
Büchnera (1701-1769), tamtejszego profesora i prorektora. Dawna pieczątka biblioteki Uniwersytetu
Lipskiego. Drobne przebarwienia pap., poza tym stan bardzo dobry.

11. [Gdańsk]. Kehler Gabriel. Christianis. Regis Galiae communionem sub utraque
[...] Wittebergae (Wittenberga) 1686. Prelo Christ. Fincelii, 4°, s. 24, brosz. 400,E. nie notuje. Rozprawa teologiczna przedstawiona przez pochodzącego z Gdańska Gabriela Kehlera
na uniwersytecie w Wittenberdze, pod kierunkiem Johanna Friedricha Mayera (1650-1712), niemieckiego teologa luterańskiego, profesora i rektora wittenberskiej uczelni. Stan bardzo dobry.
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9. O stosowaniu wina w gorączkach. 1733.

10. Rozprawa medyczna. 1751.

12. [Gdańsk]. Meyer Daniel Israel. Positiones iuridicae, de Poenis furiosorum [...] Wittebergae (Wittenberga) 1698. Litteris Martini Schultzi, 4°, s. 17, [3], brosz.
400,E. nie notuje. Tezy z zakresu nauk prawnych przedstawione przez pochodzącego z Gdańska Daniela
Izraela Meyera na uniwersytecie w Wittenberdze, pod kierunkiem Caspara Heinricha Horna (16571718), profesora prawa tamże i asesora w kilku ciałach sądowych. Praca dotyczy kar wymierzonych
osobom obłąkanym. Stan bardzo dobry.

13. [Gdańsk]. Schott Andreas. Dissertatio juridica de Mandatario mandatum excedente [....] Gedani (Gdańsk), b.r. [1728]. Typis Thomae Joh. Schreiber, 4°, k. [2],
s. 42, k. [1], winieta, inicjał (drzeworyty), brosz.
500,E. nie notuje. Rozprawa prawnicza Andreasa Schotta (1707-1764), urodzonego w Gdańsku historyka,
który kształcił się w tamtejszych szkołach (św. Jana i w Gimnazjum Akademickim), a następnie studiował na uniwersytecie w Lipsku. Pełnił również funkcję ławnika Starego Miasta (od 1748 r.). Swoje
zainteresowania naukowe koncentrował przede wszystkim na historii Gdańska i Prus, m.in. zbierając
i publikując materiały źródłowe ich dotyczące. Rozprawa przedstawiona w Gdańskim Gimnazjum
Akademickim pod przewodnictwem Samuela Fryderyka Willenberga (1663-1748), teologa, profesora
prawa i historii w tejże szkole. Stan bardzo dobry.

14. [Gdańsk]. Stock Johann Christian. Barendt Johann Gottfried. De polypo cordis
funesto a perversa febrim quartanam intermittentem veram curandi methodo orto
prolusio inaugurali dissertationi de Febri quartana [...] Ienae (Jena) 1757. Litteris
Marggrafianis, 4°, s. 8, winieta, inicjał (drzeworyty), brosz.
400,E. nie notuje. Tekst wykładu Johanna Christiana Stocka, dziekana wydziału medycyny Uniwersytetu
w Jenie, wygłoszonego jako wprowadzenie do dysertacji doktorskiej gdańszczanina Johanna Gottfrieda
Berendta. Wykład poświęcony jest polipom sercowym. Na koniec przedstawiona przez doktoranta
własna biografia, w której wymienia m.in. szkoły, do których uczęszczał (Gdańskie Gimnazjum Akademickie). Stan bardzo dobry.
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13. Gdańskie Gimnazjum Akademickie. 1728.

14. Rozprawa medyczna. 1757.

– Kwiaty Lewantu –
15. [Grecja i Imperium Osmańskie]. Pitton de Tournefort Joseph. Relation d’un
voyage du Levant fait par ordre du roy. T. 1-3 (3 wol.). Lyon 1717. Chez Anisson
et Posuel, 8°, k. [11], s. 379, [4], tabl. ryc. i map 51 (miedzioryty, w tym rozkł.);
k. [2], s. 448, tabl. ryc. i map 41 (miedzioryty rozkł.); k. [2], s. 404, k. [30], tabl.
ryc. i map 56 (miedzioryty, w tym rozkł.), jednolite opr. z epoki, skóra. 4000,Relacja z ekspedycji badawczej na Bliski Wschód w latach 1700-1702, zainicjowanej przez króla
Ludwika XIV, napisana przez stojącego na czele wyprawy wybitnego botanika francuskiego Josepha
Pittona de Tournefort (1656-1708). Opisano m.in.: wyspy archipelagu greckiego i wschodniego
wybrzeża Morza Śródziemnego, Azję Mniejszą, Syrię, wybrzeża Morza Czarnego. Wielkim osiągnięciem wyprawy było wykonanie dużej liczby nowych map i widoków badanych terenów, a także
przedstawienie na rycinach miejscowej ludności, zwierząt i roślin, w tym wielu nieznanych dotąd
gatunków kwiatów i ziół, odkrycie których zawdzięczamy botanikowi niemieckiemu Andreasowi Gundelsheimowi. Kolejny członek ekspedycji, znakomity malarz kwiatów, Claude Aubriet, wykonał ich
rysunki, na podstawie których przygotowano wysokiej klasy miedzioryty do oferowanego dzieła. Opr.:
ciemnobrązowa skóra, na grzbietach szyldziki z tytulaturą i numeracją tomu, tłocz. i złoc. ozdobniki
z motywami roślinnymi i geometrycznymi, na wyklejkach pap. marm., brzegi k. barw. Brak 5 tabl.
Drobne otarcia opr., zagniecenia i zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.

– Sławna kronika Gwagnina –
16. Gwagnin Aleksander. Kronika Sarmacyey Europskiey, w którey się zamyka
Królestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tudzież
też Wielkie Xięstwo Lithew[skie], Ruskie, Pruskie, Żmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie y część Tatarów. Przez... Pierwey Roku 1578 po Łacinie wydana. A teraz zaś
z przyczynienienm tych Królów, których w Łacińskiej niemasz: Tudzież królestw,
Państw, Insuł, ziem, y Prowinciy ku tey Sarmacyey przeległych: iako Graecyey,
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15. Ekspedycja do Grecji, Azji Mniejszej i nad Morze Czarne. 1717.

ziem Słowieńskich, Wołoszey, Panoniey, Bohemiey, Germaniey, Daniey, Szwecyey, Gotyey, etc. Przez tegoż Authora z wielką pilnością Rozdziałami na X. Ksiąg
krociuchno zebrana: A przez Marcina Paszkowskiego za staraniem Authorowym
z Łacińskiego na Polskie przełożona. Kraków 1611. W Drukarniey Mikołaia Loba,
folio, k. [12], s. 275, [1], [6]; k. [2], s. 116, k. [2]; k. [2], s. 40, k. [1]; k. [2], s. 61,
[1], k. [1]; k. [2], s. 30, k. [1]; k. [2], s. 46, k. [1]; k. [2], s. 87, [1], k. [2]; k. [2],
s. 32, k. [1]; k. [1], s. 1-2, 13-81, [1], k. [1], liczne ryc. w tekście (drzeworyty), opr.
późniejsza płsk.
12 000,E.XVII, 481-483. Wydanie pierwsze w języku polskim. Druk gocki. Jedno z najważniejszych dzieł
historycznych Aleksandra Gwagnina (1534-1614), historyka pochodzenia włoskiego, rotmistrza polskiego, uczestnika wojen z Moskwą. Dzieło jest kronikarskim zapisem dziejów Polski, doprowadzonym do
początków panowania Zygmunta III Wazy. Następnie idą kroniki Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ziemi
Ruskiej, Pruskiej, Inflant, Żmudzi, „Ziem Zamorskich” (Szwecji, Finlandii, Laponii, Grenlandii, Gotlandii,
Islandii, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Alzacji, Bawarii, Frankonii, Westfalii, Czech, Śląska i innych ziem
niemieckich), kronika Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i ziem do niego należących, ziemi tatarskiej
oraz Grecji, Bałkanów, Wołoszczyzny, ziem naddunajskich, opisy Libii, Azji, Syrii, Asyrii, Antiochii,
Medii, Arabii, Mezopotamii, Persji, Babilonii i Tracji. Poszczególne części dzieła dedykowane są przez
autora magnatom (Radziwiłłom, Myszkowskim, Wolskim, Chodkiewiczom, Sapiehom, Dorohostajskim).
Ozdobę dzieła stanowią ryciny. Tytuł każdej z ksiąg znajduje się w bogatej drzeworytowej ramce
zamkniętej u dołu herbem Jagiellonów, na początku kroniki polskiej znajduje się popiersie autora
w zbroi oraz jego herb. W tekście umieszczono 72 portrety (w tym wizerunki królów polskich), 36 rycin
ze scenami batalistycznymi, 55 scen rodzajowych, 2 widoki miast oraz liczne wizerunki herbów. Opr.:
brązowy płsk, na licach pap. Marginalia i notatki dawną ręką. Egzemplarz po konserwacji – jako główną
k. tyt. wykorzystano k. tyt. jednej z części z innego egzemplarza, zastępując tytuł współczesną kopią;
7 k. nlb. przedmowy w starannej kopii; w ks. I s. 1/2, 5/6 we współczesnej kopii, brak s. 3/4; w ks. IX
brak s. 3-12, a s. 27-81 oraz 2 nlb. we współczesnej kopii; brak. ryc. z przedstawieniem sejmu, mapa
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16. A. Gwagnin. Kronika Sarmacyey Europskiey. Wydanie 1. w języku polskim. 1611.
Księstwa Moskiewskiego we współczesnej kopii. Liczne karty wzmacniane i uzupełniane, miejscami ze
szkodą dla tekstu i ryc., zażółcenia. Braki występujące w egzemplarzu wynikają z intensywnego użytkowania dzieła przez dawnych czytelników. Ważna pozycja XVII-wiecznego piśmiennictwa polskiego.
(Patrz tablica V)

– Gdańscy mennonici –
17. Hansen Georg. Ein Glaubens Bericht vor die Jugend durch einen Liebhaber der
Wahrheit gestellt und ans Licht gebracht. B.m. 1671. B.w., 8°, k. [2], s. 271, [1],
opr. z epoki, perg.
3600,E. nie notuje. Z biblioteki kolegium pijarów w Szczuczynie Nowogródzkim (wpis). Przeznaczone
dla dzieci i młodzieży objaśnienie prawd wiary chrześcijańskiej oraz głównych zasad wyznania mennonickiego, opatrzone cytatami biblijnymi. Autorem był Georg Hansen (zm. 1703), szewc, diakon,
a następnie starszy gminy mennonickiej w Gdańsku, autor kilku istotnych prac religijnych i polemicznych związanych z doktryną mennonicką i funkcjonowaniem wspólnot tego wyznania. Opr.: perg.
naturalny. Odręcznie wpisane sygnatury. Na k. tyt. wpis proweniencyjny – „Bibliothecae Szczucinensis
Scholarum Piarum 1709” – biblioteki słynnego kolegium pijarskiego w Szczuczynie Nowogródzkim,
wyróżniającego się w XVIII w. wysokim poziomem nauczania oraz jednym z pierwszych w Rzeczypospolitej ogrodów botanicznych, założonym przez Stanisława Jundziłła, który uczył w szkole w drugiej
połowie lat 80. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Pierwsze wydanie kroniki –
18. Herburt Jan. Chronica, sive Historiae Polonicae compendiosa, ac per certa librorum capita ad facilem memoriam recens facta descripto. Bazylea 1571. Oﬃcina
Oporiniana, 4°, k. [4] (winno być 6), s. 368, [11], portret drzeworytowy Zygmunta
Augusta, inicjały drzeworytowe, opr. z epoki, skóra.
9000,-
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17. O gdańskich mennonitach. 1671.

18. J. Herburt. Kronika. 1571. Wyd. 1.

E.XVIII, 129-130. Wydanie pierwsze (wariant drugi). Ekslibris Adolfa Cichowskiego. Kronika
dziejów polskich napisana przez Jana Herburta (zm. 1577), sekretarza królewskiego Zygmunta Augusta, kasztelana sądeckiego, historyka, wybitnego prawnika, autora m.in. zwodu praw i tłumaczenia
obowiązujących przywilejów, jednego z uczonych prawników odpowiedzialnych za przygotowanie po
śmierci Zygmunta Augusta procedur pierwszej wolnej elekcji. Oferowane kronikarskie dzieło Herburta
było przeróbką słynnej kroniki Marcina Kromera. Napisane przystępnie i obrazowo, miało charakter
popularyzatorski i stało się bardziej poczytne od kromerowego pierwowzoru. Doczekało się kilku
wydań oraz przekładu na język francuski. Pierwsze wydanie drukowane w Bazylei w 1571 roku ma
2 wersje różniące się w szczegółach, np. krój czcionki dedykacji dla Zygmunta Augusta. Na verso
karty tytułowej portret króla Zygmunta Augusta. Opr.: jasna skóra, na licach renesansowa dekoracja
ułożona z koncentrycznych pasów wykonanych radełkiem z przedstawieniami postaci biblijnych. Na
tylnej wyklejce ekslibris heraldyczny z herbem Wąż Adolfa Cichowskiego (1794-1854), uczestnika
wojen napoleońskich, emigranta polistopadowego, współpracownika Adama Jerzego Czartoryskiego,
przyjaciela Fryderyka Chopina, kolekcjonera poloników. Wśród jego zbiorów wyróżniała się zwłaszcza
obszerna kolekcja map i atlasów. Brak 2 k. nlb. dedykacji. Otarcia opr., zabrudzenia. Miejscami na
kartach drobne przebarwienia. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica V)

– Gdańska sztuka wojenna –
19. Jacobi von Wallhausen Johann. Kriegskunst zu Fuß [...] Oppenheim 1615.
Bey Hieronymo Gallero. In Vorlegung [!] Johann-Theod. de Bry, folio, k. tyt.
(miedzioryt), k. [7], s. 154, tabl. ryc. 33 (miedzioryty, w większości rozkładane),
opr. późniejsza, tektura oklejona pap.
4000,Wydanie 1. E. nie notuje. Traktat z dziedziny sztuki wojennej, dotyczący piechoty. Autorem był Johann Jacobi z Wallhausen (1580-1627), dowódca straży miejskiej w Gdańsku, autor licznych prac
z dziedziny wojskowości. Oferowane dzieło jest swoistym podręcznikiem szkolenia piechoty, formowania
oddziałów i dowodzenia nimi. Zawiera opis i schematy (ryciny) musztry i ćwiczeń żołnierzy z bronią,
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19. „Sztuka wojenna” dowódcy straży miejskiej w Gdańsku. 1615.
szyku i manewrowania oddziałami na polu bitwy i w trakcie przemarszów, rozkładania obozów. Praca
zyskała dużą popularność w Europie, w 1649 r. doczekała się nawet przekładu na język rosyjski
(„Uchenie i khitrost’ ratnogo stroeniia pekhotnykh liudeĭ”), stając się pierwszym dostępnym po rosyjsku
podręcznikiem musztry i przyczyniając się do modernizacji taktyki i szkolenia armii rosyjskiej w XVII w.
Opr.: karton oklejony pap. marm. Ekslibris. Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica IV)

– Trybunał Litewski w Grodnie –
20. Janowski Jakub. Kazania, jedne o przyczynach niedoskonałości istotnych obowiązków w narodzie, na Początek Trybunału Gł. W. X. Mit. w Grodnie [...] Drugie,
o przyczynach szczęśliwego rządu dla narodu, na uroczysty dzień Imienin Nayiaśnieyszego Króla Stanisława Augusta d. 8 Maja obchodzony przez JW. Michała
Łopotta [...] Grodno 1788. W Drukarni Jego Królewskiej Mości, 4°, k. [23], opr.
XX w., ppł.
500,E.XVIII, 465. Dwa kazania o tematyce politycznej z ostatnich lat Rzeczypospolitej, odnoszące się
do ówczesnej sytuacji państwa. Pierwsze wygłoszone z okazji inauguracji sesji Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w Grodnie, drugie wygłoszone z okazji obchodów imienin króla
przez Michała Łopota, oboźnego wielkiego litewskiego i marszałka wspomnianego trybunału. Nalepki
i pieczątki biblioteczne. Stan dobry.

21. Junius Melchior. Orationum quae Argentinensi in Academia, exercitii gratia
scriptae at recitatae [...] tomus secundus. Cz. 1-2 (1 wol.). Argentorati (Strasburg)
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21. Z biblioteki Stanisława Szembeka. 1620.

22. Konstytucje sejmu. 1637.

1620. Sumptibus heredum Lazari Zetzner, 8°, k. [4], s. 1504, [152], opr. z epoki,
skóra.
600,E. nie notuje. Na k. tyt. wpis własnościowy Stanisława Szembeka, dat. 1629. Zbiór mów zebranych
przez Melchiora Juniusa (1545-1604), niemieckiego humanistę, profesora retoryki i rektora uniwersytetu w Strasburgu. Całość wydawnictwa liczyła dziesięć tomów, z których oferowany jest drugi (drukowany w dwóch częściach). Tom zawiera mowy znanych osobistości epoki, w tym wielu Polaków, m.in.
Andrzeja Lipskiego (1572-1631), kanclerza wielkiego koronnego, Rafała i Wacława Leszczyńskich,
Jana Jakuba, Sędziwoja, Stanisława Ostrogskich, Krzysztofa Strasza, Jana Wilkowskiego i innych.
Opr.: jasna skóra z późnorenesansową, radełkowaną dekoracją. Zachowane fragmenty klamer. Przetarcia i zabrudzenia opr. Kilkadziesiąt początkowych k. ze śladami po owadach, ubytek marginesu
k. tyt., kilka kart z końca podklejonych częściowo ze szkodą dla tekstu.

22. [Konstytucje sejmu 1637 r.]. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego Roku Pańskiego M.DC.XXXVII. [1637] Dnia III. Miesiąca
Czerwca. Kraków b.r. W Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, Króla J.M. Typographa,
folio. s. [1], 12, bez opr.
400,E. XX. s. 48. Na k. tyt. herb Rzeczypospolitej ze Snopkiem Wazów. Zbiór zawiera m.in.: o powiększeniu liczby wojska, zwłaszcza kwarcianego, o pospolitym ruszeniu, o cłach morskich, o potrzebie
utrzymania pokoju z Moskwą, a także o konieczności utworzenia komisji, która badałaby przypadki „krzywd naszym poddanym od obywatelów Królestwa Węgierskiego, Śląska i Margrabstwa”.
Stan dobry.

23. [Konstytucje sejmu 1641 r.]. Constitucye Seymu Walnego Koronnego sześcioniedzielnego Warszawskiego roku Pańskiego M.D.C.XLI. W Krakowie [1641].
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24. Konstytucje sejmu. 1642.
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25. A. Kordecki. Nova Gigantomachia. 1694.

W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, folio, k. [1], s. 37, opr. pap. wzmocniona
perg.
400,E.XX, 52-53. Druk uchwał sejmowych, zawiera m.in.: Dobra stołu naszego w Koronie i w Wielkim
Księstwie Litewskim; O porządku sądzenia spraw sejmowych; O indigenatach i nobilitacjach; Sygillacja
gdańska; O cłach królewieckich; O Trybunale Wielkiego Księstwa Litewskiego; Cancellaria czerska. Na
k. tyt. winieta drzeworytowa z herbem Rzeczypospolitej pod panowaniem Wazów. Grzbiet wzmocniony
paskiem perg. Stan bardzo dobry.

– Zapłata dla wojsk kozackich –
24. [Konstytucje sejmu 1642 r.]. Constitucie y uchwała Seymu Walnego Koronnego
dwuniedzielnego w Warszawie. Roku M.DC.XLII. [1642] Dnia XI. Miesiąca Lutego.
Kraków b.r. W Drukarniey Andrzeja Piotrkowczyka, Króla J.M. Typographa, folio.
s. [1], 16, bez opr.
400,E. XX. s. 53. Na k. tyt. herb Rzeczypospolitej ze Snopkiem Wazów. Zbiór zawiera m.in. O podatkach,
Deklaracja na zapłatę wojsku. Dużo uwagi poświęcono zapłacie wojsku ukrainnemu „za krwawe
ich zasługi, które w różnych świeżo expedicyach dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej dostojeństwa
Naszego ochotnie y odważnie Nam oświadczyli”. Wypłata pieniędzy Kozakom rejestrowym miała być
dokonana 7 czerwca we Lwowie z podatków zebranych z wszystkich województw, a dopilnować tego
mieli komisarze wybrani z Senatu, m.in.: Stanisław Koniecpolski, Stanisław i Mikołaj Potoccy, Adam
Kisiel Czernichowski, Mikołaj Ostroróg, a także przedstawiciele izby poselskiej, tak „aby te pieniądze
na rzadną inszą rzecz, jeno na zapłatę wojska obracane nie były”. Sześć lat później, m.in. z powodu
nie otrzymywania gwarantowanych pieniędzy od Rzeczpospolitej, Kozacy wywołali powstanie, na czele
którego stanął Bohdan Chmielnicki. Stan dobry.
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– Obrona Częstochowy –
25. Kordecki Augustyn. Nova Gigantomachia, contra Sacram Imaginem Deiparae Virginis a Sancto Luca depictam et in Monte Claro Częstochoviensi apud religiosos patres
Ord.: S. Pauli Primi Eremitae, in celeberrimo Regni Poloniae Coenobio collocatam,
per Suecos et alios haereticos excitata [...] Editio secunda. Częstochowa 1694. Typis
Clari Montis Częstochoviensis, 8°, s. [8], 298, opr. późniejsza, skóra.
2000,E.XX, 87-88. Wyd. 2 (wyd. pierwsze Kraków 1658). Sławne dzieło o obronie Częstochowy ks. Augustyna Kordeckiego (1603-1673), prowincjała zakonu, przeora klasztoru paulinów na Jasnej Górze
i jego bohaterskiego obrońcy w czasie najazdu szwedzkiego. Dzieło opisuje oblężenie klasztoru przez
wojska szwedzkie między 18 listopada a 26 grudnia 1655 r. Pierwsze wydanie ukazało się drukiem
na początku 1658 r., zapewniając trwałe miejsce w historii zarówno autorowi, jak i opisywanym wydarzeniom. Obok działań militarnych i dyplomatycznych Kordecki ukazał zbieżność walki narodowej
z obroną religii. W XIX wieku znaczenie „Nowej Gigantomachii” podniosła entuzjastyczna wypowiedź Adama Mickiewicza w kursie literatury słowiańskiej. Opr.: jasna skóra, na grzbiecie odręcznie
wypisana tytulatura, troki materiałowe. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica V)

26. Kostrzewski Chryzostom Nepomucen. Dissertatio medica in qua vulgatae
de febrium causis hypotheses examini subjiciuntur. Monspelii (Montpellier)
1740. Apud Augustinum Rochard, 4°, k. [3], s. [13], winieta (drzeworyt), opr.
brosz.
440,E.XX, 160. Rozprawa doktorska z zakresu medycyny, poświęcona przyczynom gorączek, obroniona
na uniwersytecie w Montpellier, słynnym zwłaszcza ze względu na tamtejszą szkołę medyczną, która
obecnie jest najstarszym wciąż działającym fakultetem medycznym na świecie. Autorem był pochodzący z Warszawy Chryzostom Nepomucen Kostrzewski, który dysertację przygotował i bronił pod
kierunkiem François Boissiera de Sauvages de Lacroix (1706-1767), francuskiego lekarza, botanika
i przyjaciela Karola Linneusza. Dedykowane przez autora Antoniemu Łabiszewskiemu, spowiednikowi Marii Leszczyńskiej. Na odwrocie k. tyt. rycina heraldyczna. K. tyt. wzmocniona, drobne
przebarwienia pap., poza tym stan dobry.

– Konstrukcja i użytkowanie mikroskopu –
27. Ledermüller Martin Frobenius. Nachleese seiner mikroskopischen Gemüths- und
Augen-Ergötzung. I Sammlung. Bestehend in zehen fein illuminirten Kupfertafeln,
sammt deren Erklärung, und einer getreuen Anweisung, wie man alle Arten
Mikroskope... Nürnberg (Norymberga) 1762. Ch. de Launoy für A. W. Winterschmidt, 4°, s. [16], 94, [2], frontispis ryt. (miedzioryt), tabl. ryc. 50 (miedzioryty
ręcznie kolor.), winietka ryt. (miedzioryt), opr. tektura oklejona pap., brzegi kart
barwione.
2400,Pierwsze wydanie trzeciego, suplementarnego tomu, najpiękniejszego XVIII-wiecznego dzieła poświęconego mikroskopom (Nissen, I, s. 246). Ryciny ukazują konstrukcję mikroskopu oraz dodatkowego oprzyrządowania, a także wizerunki powiększonych za jego pomocą tkanek roślin, owadów, muszli etc. Autor
przyczynił się do powstania nowego określenia obserwowanych w wodzie pierwotniaków, nazywając je
„namoczonymi zwierzątkami”, co w późniejszej terminologii skrócono do nazwy „wymoczek”. Tekst i ryciny w doskonałym stanie. Drobne zaplamienia i otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.

– Techniki walki mieczem, rapierem, sztyletem i halabardą –
28. Meyer Joachim. Gründtliche Beschreibung, der freyen Ritterlichen und Adelichen
Kunst des Fechtens, in allerley gebreuchlichen Wehren, mit schönen und nützlichen figuren gezieret und fürgestellet. Augspurg (Augsburg) 1600. Bey Michael
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26. Ch. N. Kostrzewski. O gorączce. 1740.

27. O mikroskopach.1762.

28. J. Meyer. Renesansowy podręcznik szermierki. 1600.
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Manger. In Verlegung Eliae Willers, 4° (podłużna), k. tyt. (drzeworyt), LXIV; [1],
CVII; XLVII, ryc. w tekście 74 (drzeworyty, w tym w większości całostronicowe
i wielofiguralne), opr. XIX w., płsk.
8000,Egzemplarz ze zbiorów Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorﬀ (heraldyczna pieczęć własnościowa).
Słynny renesansowy podręcznik szermierki wszelkimi rodzajami białej broni. Autor dzieła, Joachim
Meyer (ok. 1537-1571), był zawodowym nauczycielem fechtunku w strasburskiej konfraterni Marxbrueder i uznawany jest za najwybitniejszego renesansowego autora podręczników szermierczych
w krajach niemieckich. Liczne drzeworyty różnych autorów wedle rysunków Tobiasa Stimmera ukazują
ułożenie ciała i sposoby zadawania ciosów w czasie walki. Postacie szermierzy oddane z niezwykłym
realizmem i pieczołowitością. Dzieło podzielono na pięć części tematycznych, z których najobszerniejsza, pierwsza, poświęcona jest technice walki mieczem oburęcznym, kolejne zaś sztuce fechtunku
tasakiem, rapierem, sztyletem i broniami drzewcowymi (halabardy, piki, kije). W częściach dotyczących szermierki rapierem i sztyletem (które dopiero wchodziły do użytku w Niemczech) Meyer
posłużył się dziełami włoskich mistrzów fechtunku takich jak Viggiani czy Di Grassi. Najwięcej uwagi
poświęcił walce mieczem, który wciąż traktowany był jako najważniejsza broń biała. Książka Meyera
zainspirowała wielu późniejszych pisarzy i była wzorcem dla wielu dzieł tego typu wydawanych w Anglii,
Francji i krajach niemieckojęzycznych. Opr.: ciemnobrązowy płsk marm., na grzbiecie tłocz. i złoc.,
brzegi k. barw. Na odwrocie k. tyt. tuszowa pieczątka heraldyczna Zbigniewa Rzeszotarskiego, łódzkiego bibliofila, kolekcjonera ekslibrisów, dzieł heraldycznych i genealogicznych. Dawne marginalia, noty
i podkreślenia atramentem. Brak 7 k. nlb. wstępu (poza głównym tekstem), k. tyt. z niedużymi ubytkami
drzeworytowej ramki uzupełnionej pap. z dorysowaną dawniej kompozycją atramentem, na krawędziach
k. miejscami drobne zażółcenia, niewielkie otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.

– Czołowe osiągnięcie polskiego renesansu –
29. Miechowita (Maciej z Miechowa). Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et
Europiana et de contentis in eis. Kraków 1517. Opera et impensis [...] Joannis
Haller, 4°, k. [34], inicjały oraz k. tyt. (drzeworyty), opr. z epoki, skóra.
38 000,E.XXII, 359. Wydanie 1. Słynne dzieło Macieja z Miechowa (1457-1523), polskiego historiografa,
geografa, lekarza, alchemika i astrologa, kanonika krakowskiego, profesora Uniwersytetu Krakowskiego, następcy Jana Długosza na stanowisku rektora krakowskiej szkoły katedralnej, rajcy miasta
Krakowa, autora znanej Kroniki Polskiej. „Traktat o dwóch Sarmacjach” to pierwszy w renesansowym piśmiennictwie europejskim obraz geograficzno-etnograficzny ziem leżących na wschód
od Wisły, aż po Don i Morze Kaspijskie. Od tego czasu traktat Miechowity stał się podstawowym
źródłem wiedzy dla Zachodu o ukształtowaniu powierzchni, florze, faunie, stosunkach wyznaniowych
i politycznych tego obszaru, a w szczególności państwa moskiewskiego i ziem zamieszkałych przez
plemiona tatarskie. Najważniejszym osiągnięciem autora było obalenie dotychczasowych poglądów
(m.in. Ptolemeusza i pisarzy średniowiecznych) o istnieniu legendarnych Gór Hiperboryjskich i Ryfejskich, skąd rzekomo miały brać początek rzeki wschodnioeuropejskie, m.in. Don. Autor czerpał
informacje od emigrantów rosyjskich oraz z relacji jeńców po bitwie pod Orszą. „Odkrycie” przez
Miechowitę krain wschodnich przyrównywane było przez współczesnych do odkryć nowych kontynentów przez hiszpańskich i portugalskich żeglarzy. „Tractatus de duabus Sarmatiis” jest najważniejszą
pozycją w dorobku pisarskim Macieja z Miechowa, a zarazem jednym z czołowych osiągnięć
nauki polskiej doby odrodzenia. Oferowana pierwsza edycja przygotowana została w zasłużonej
dla początków drukarstwa polskiego krakowskiej oficynie Jana Hallera (ok. 1467-1525) w czasie
jej największej świetności. Przybyły z Niemiec Jan Haller uzyskał przyjęcie do prawa miejskiego w Krakowie i założył pierwszą w Polsce stałą drukarnię (w związku z czym otrzymał przywilej
królewski w 1505 r.), prowadził ją na wysokim poziomie europejskim, zatrudniając wykwalifikowanych
typografów z zagranicy i korzystając z doświadczeń tak wielkich drukarzy jak np. Aldus Manutius
z Wenecji. Wprowadził też do druku pierwsze teksty w języku polskim (słynna „Bogurodzica” w „Statucie” Łaskiego). Ozdobę graficzną traktatu Miechowity stanowią k. tyt. ujęta w drzeworytową bordiurę
z sygnetem drukarskim Hallera (wykorzystywaną wariantowo także w innych jego drukach) oraz kilkanaście drzeworytowych inicjałów. Oprawa: deski obciągnięte jasną skórą z bogatą renesansową dekoracją skomponowaną z wykonanych radełkiem, koncentrycznie ułożonych pasów z przedstawieniami
figuralnymi postaci biblijnych, medalionami, tarczami oraz ornamentami roślinnymi i geometrycznymi.
Starannie uzupełnione ubytki marginesów 4 k., bez szkody dla tekstu. Stan bardzo dobry. Ładny
egzemplarz. Wielka rzadkość!
(Patrz tablica II i V)
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29. Miechowita. Traktat o dwóch Sarmacjach. 1517.

– Opisanie miast i obyczajów mieszkańców Japonii –
30. Montanus Arnold. Denckwürdige Gesandtschaﬀten der Ost-Indischen Geselschaft in den Vereinigten Niederländern an unterschiedliche Keyser von Japan:
darinnen zu finden nicht allein die wunderlichen Begäbnüsse auf der Reyse
der Niederländischen Gesanten; sondern auch eine Beschreibung der Dörﬀer,
Festungen, Städte, Landschaﬀten, Götzengebeue, Götzendienste, Kleider-Trachten, Heuser, Thiere, Gewächse, Berge, Brunnen, als auch der alten und
itzigen Kriegsthaten der Japaner. Amsterdam 1670. J. Meurs, folio, s. [6], 443,
[9], tabl. ryc. 24 (miedzioryty rozkł.), w tekście 66 rycin (miedzioryty), opr.
z epoki, perg.
7000,Opisanie podróży do nieznanej wcześniej Europejczykom Japonii autorstwa Arnolda Montanusa (c.
1625-1683), holenderskiego nauczyciela, autora wielu dzieł geograficznych. Książka stanowi jedno
z podstawowych siedemnastowiecznych opracowań dotyczących tego kraju. Zawiera opisy miast, życia
codziennego, ustroju, rys wierzeń (ciekawy opis świątyni małp zilustrowany miedziorytem) i obyczajów
(w tym tradycyjnego sepuku). Piękne ryciny ukazują widoki miast japońskich (m.in. Osaki, Nagasaki, Tokio, Sakai, Kioto), widoki świątyń i ich wnętrz, przedstawienia katastrof (m.in.: trzęsienie
ziemi i pożar w Tokio) oraz sceny walki (w tym walki sportowej), przedstawienia z życia codziennego,
typy ludzkie oraz tradycyjne stroje japońskie. Ryciny na stronach 310 i 351 ręcznie kolorowane.
Opr.: perg. naturalny, na grzbiecie odręcznie wypisana tytulatura. Brak frontispisu, mapy i s. 72-80.
Zabrudzenia i przetarcia na krawędziach opr., zagniecenia krawędzi kilku kart, kilka tablic nieznacznie
naderwanych i zagniecionych, ubytki marginesów kilku kart bez szkody dla tekstu. Rzadkie.

31. Morawski Jan. Ambona Ducha Ś. do serca mówiącego, pustynia bogomyślna,
abo ćwiczenia duchowne przez dziesięć dni, na wzór tych, które podaie s. Ignacy,
fundator Societatis Jesu. Poznań 1748. Drukarnia Kollegium Societatis Jesu, 4°,
k. [6], s. 168, k. [12], opr. z epoki, płsk.
500,-
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30. A. Montanus. Podróż do Japonii. 1670.

E.XXII, 552. Z księgozbioru kościoła parafialnego w Kłoczewie (wpis). Medytacje religijne opracowane
na wzór rozmyślań Ignacego Loyoli, autorstwa Jana Morawskiego (1633-1700), kaznodziei, wykładowcy
w licznych kolegiach jezuickich, m.in.: w Kaliszu, Poznaniu, Jarosławiu, Krakowie. Na odwrocie k. tyt.
wpis informujący o zakupie książki za 5 zł 15 gr na potrzeby kapłanów kościoła parafialnego w Kłoczewie (dat. 26 stycznia 1753 lub 1759) – miejscowość ob. w woj. lubelskim, pierwotnie w ziemi stężyckiej
woj. sandomierskiego. Podniszczenia opr., ślady zalania, przebarwienia, drobne ślady po owadach.

32. Nomenclator czyli słownik z polskiego na łaciński, z różnych księgopisów zebrany,
a dla wygody młodzi szkolney do druku podany. Kalisz 1771. W Drukarni [...]
Kollegium Societatis Jesu, 8°, k. [40], opr. późniejsza, płsk.
600,E.XXIII, 169. Wyd. 3. Podręczny, szkolny słowniczek polsko-łaciński o rzeczowym układzie haseł.
Poszczególne terminy zostały zebrane w działy tematyczne, np. O niebie; O domostwie; O gotowaniu.
W większości działów są one ułożone alfabetycznie. Niejednokrotnie ciekawsze od łacińskich odpowiedników są dla współczesnego odbiorcy wymienione synonimiczne terminy polskie, dokumentujące
archaiczne lub tradycyjne nazwy roślin, zwierząt, przedmiotów etc. Opr.: brązowy płsk, na licach
pap. marm. Stan dobry. Rzadkie.

33. [Ogińscy]. Annibal ad portam ducalis domita suae de inversa Amoris Roma ...
Vilnae (Wilno) 1733. Typis Academicis Societatis Jesu, folio, k. 13 (winno być 14),
winieta (drzeworyt), opr. współcz., płsk.
500,E.XXII, 293. Druk panegiryczny na cześć Marcjana Ogińskiego (1672-1750), kasztelana witebskiego, późniejszego wojewody witebskiego (od 1730 r.), kawalera Orderu Orła Białego oraz (z osobną
k. tyt.) jego trzeciej żony Krystyny z Abramowiczów. Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap. marm.
Brak k. tyt., zamiast niej położona błędnie k. tyt. drugiej części dedykowanej Krystynie Ogińskiej.
Na odwrocie tejże k. winieta drzeworytowa z herbami Ogińskich i Abramowiczów. Zaplamienia, stan
dobry. Patrz poz. 1.
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32. Archaiczne nazwy roślin i zwierząt. 1771.

34. Panegiryk na cześć L. K. Ogińskiego.

34. [Ogińscy]. Bazylewicz. Portus meritorum et gloriae in avita porta Illustr. ac
Reverendissimi Dom. D. Ludovici Caroli de Kozielsk Ogiński Dei et apostolicae
sedis gratia Episcopi Smolescensis Canonici Vilnensis praepositi etc. observatus
atque inter fortunatissima pontificiae ad easdem Infulas inaugurationis solemnia
e publico Palaemonii orbis voto inter gratulatorios applausus panegyrico stylo
celebratus ab Univers. Academ.Vilnensi Soc. Jesu. Vilnae (Wilno) b.r. [1718].
Typis Academicis Societatis Jesu, folio, k. [15], winiety (drzeworyty), opr.
współcz., płsk.
500,E.XII, 418 (notuje jedną bibliotekę). Druk panegiryczny przygotowany przez jezuicką Akademię Wileńską na cześć Ludwika Karola Ogińskiego (1680-1718), biskupa smoleńskiego. Na odwrocie k. tyt.
winieta z herbem Ogińskich, pod którą epigram. Na odwrocie ostatniej k. podpisy, w tym m.in.
Franciszka Bohomolca (1720-1784), poety, pisarza i wydawcy. Stan dobry.

– Z księgozbioru komendanta Kamieńca Podolskiego –
35. Pas Antoine de, markiz de Feuquières. Mémoires [...] T. 2-3 (2 wol.). Londres
(Londyn) – Paris (Paryż) 1737. Chez Pierre Dunoyer; Chez Rollin, 8°, k. [2], s. 402,
mapy i plany 4 (miedzioryty); k. [2], s. 387, mapy i plany 7 (miedzioryty),
jednolite opr. z epoki, skóra.
480,Z księgozbioru Jana de Witte (podpisy). Dwa z czterech tomów. Obserwacje i wspomnienia dotyczące
wojen za panowania Ludwika XIV, autorstwa Antoine’a de Pas, markiza de Feuquières (1648-1711),
francuskiego wojskowego, generała porucznika, uczestnika m.in. zmagań Francji z Ligą Augsburską.
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35. Z księgozbioru dowódcy Kamieńca.

36. Oprawa z superekslibrisem. 1589.

Na mapkach i planach przedstawiono m.in. przebieg bitew. Opr.: ciemnobrązowa skóra marm., na
grzbietach szyldziki z tytulaturą oraz tłocz. i złoc. ozdobniki. Na k. tyt. wpisy, w tym: „Ex cathalogo
librorum Joannis de Witte”. Jan de Witte (1709-1785), generał, inżynier wojskowy, architekt, komendant
twierdzy w Kamieńcu Podolskim i obrońca pogranicznych fortec podczas konfederacji barskiej,
ojciec Józefa, męża Zofii Potockiej, bibliofil, numizmatyk i kolekcjoner. Drobne otarcia, zabrudzenia
i zaplamienia, poza tym stan dobry.

– Z superekslibrisem Izaaca Phendlera –
36. Pezel Christoph. Pars octava argumentorum et responsionum theologicarum.
Neostadtii (Neustadt) 1589. Apud Matheum Harnisch, 8°, k. [27], s. 880, opr.
z epoki, perg.
800,Z księgozbioru Izaaca Phendlera (superekslibris). Ósma część komentarzy do dzieł Filipa Melanchtona, opracowanych przez Christopha Pezela (1539-1604), niemieckiego teologa protestanckiego,
wprowadzającego i propagującego reformację w Nassau i Bremie. Opr.: perg. naturalny, na licach
i grzbiecie tłocz. i złoc., w centrum przedniego lica tłocz. i złoc. superekslibris heraldyczny Izaaca
Phendlera (XVI/XVII w.), czeskiego urzędnika na dworze cesarza Rudolfa II, który znany jest przede
wszystkim jako autor widoku podziemnego tunelu, którym połączono wody Wełtawy z królewskimi
zbiornikami i stawami. Był to najstarszy na ziemiach czeskich plan rzeki, sporządzony dla cesarza
Rudolfa II w 1593 r. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

37. [Podatek podymnego]. Kommisya Rzeczypospolitej Skarbu Koronnego (...).
Uchwała podatku podymnego pod zarządem podskarbiego Adama Ponińskiego.
Warszawa 2 V 1775 r. k. [2], wym. 32,8 x 21 cm, bez opr.
200,Podatek podymnego czyli od „komina”, dotyczący nieruchomości. Wyłączone z opłat były budynki, gdzie
mieszkali zakonnicy, działały browary, kuźnie, cegielnie oraz opustoszałe zamki i dwory. Stan dobry.
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38. Opis Imperium Rzymskiego. Dzieło w renesansowej oprawie. 1552.

– Pierwszy rocznik wojskowy ze spisem garnizonów –
38. [Rzymskie wojsko i władze Cesarstwa]. Notitia utraque cum Orientis tum Occidentis
ultra Arcadii Honoriique Caesarum tempora... Praecedit aute D. Andreae Alciati
libellus, De magistratib. ciuilibusque ac militaribus oﬃcis... Cui succedit descriptio
urbis Romae... et altera urbis Constantinopolitanae incerto autore... Basileae
(Bazylea) 1552. H. Froben, folio, k. [108], drzeworytów w tekście 106, opr. skóra
z epoki na desce, z tłocz.
4000,Wydanie 1. Opis Imperium Rzymskiego pod względem politycznym, militarnym, a także od strony
życia codziennego w okresie po jego podziale na część wschodnią i zachodnią. Zawiera kompletny
wykaz dworskich, cywilnych i wojskowych urzędów z ich godnościami oraz obrazowo przedstawionymi
godłami. Dokładny przegląd cesarskich sił zbrojnych na przełomie IV i V w. Dzieło uważane przez
niektórych badaczy za przykład pierwszego zachowanego rocznika wojskowego oraz spisu garnizonów wojsk. W przedmowie nawiązano do zasłużonego dla oficyny J. Frobena, zmarłego w 1547 r.
humanisty Beatusa Rhenanusa i jego utworu „Illyrici provinciarum ... descriptio”. Zamieszczono również:
„De magistratibus, civilibusque et militaribus oﬃciis” (Andreas Alcatius), opis Rzymu i Konstantynopola (Publius Victoris), ważny anonimowy tekst „De rebus bellicis” z rycinami przedstawiającymi
machiny wojenne oraz dysputę Hadriana z Epiktetem. Pięknie wydane dzieło ozdobione 106 drzeworytami (w tym liczne całostronicowe), wykonanymi prawdopodobnie przez bazylejskiego malarza i drzeworytnika Konrada Schnitta (dwa sygnowane monogramem „C.S.”). Ryciny przedstawiają:
widoki (Rzymu i Konstantynopola), sceny alegoryczne, rodzajowe, portrety, wojskowe i cywilne godła
omawianych prowincji, oręż, fortece, monety i machiny wojenne. Książka już przez współczesnych
uważana była za wybitne osiągnięcie w dziedzinie łączenia druku z obrazem. Oprawa renesansowa skórzana z tłoczonymi elementami florystycznymi. Grzbiet po konserwacji, pęknięcie skóry
grzbietu, ślady niewielkiego zalania, marginesy ostatnich czterech kart reperowane (bez straty tekstu).
Stan dobry. Rzadkie.
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39. O Orderze Orła Białego. 1730.

40. Dyaryusz Seymu Ordynaryinego. 1776.

– Order Orła Białego –
39. Sapieha Jan Fryderyk. Annotacye Historyczne O Początku, Dawnocsi [!], Zacnosci, Heroicznego Y Wielce Sławnego W Krolestwie Polskim Orderu, Kawalerow
Białego Orła Przez Nayjaśnieyszego Krola JMći Augusta II. z rozmaitych Rewolucyi
Windykowanego Y Około Początkow Teraznieyszego Wieku Do naywspanialszego
przedniey Godnośći splendoru w Polszcze y obcych Krajach Wywyzszonego Pracą
[...] Warszawa 1730. Typus Collegii Regii Soc. Jesu, 4°, k. [3], s. 244, k. [6], tabl.
ryc. 2 (winno być 12, miedzioryty), opr. z epoki, pperg.
2800,E.XXVII, 92. Wydanie 1. w języku polskim (w tym samym roku ukazała się edycja łacińska). Dzieło
poświęcone Orderowi Orła Białego, napisane przez Jana Fryderyka Sapiehę (1680-1751), późniejszego kanclerza wielkiego litewskiego, kawalera Orderu Orła Białego. Sapieha udowadnia starożytność
Orderu, wskazując, że już Władysław Łokietek wskrzeszał jego istnienie w XIV w., więc musiał mieć
on jeszcze dawniejszą metrykę. W ostatnich rozdziałach pisze o restytucji Orderu przez Augusta II
Mocnego oraz daje listę żyjących kawalerów. Zachowane dwie ryciny: rycina z herbem Sapiehów oraz
podobizny insygniów orderów innych państw. Opr.: pperg. naturalny, na licach pap. marm. Podpis
własnościowy Kajetana Niezabitowskiego. Rzadkie.

– Dworski zamach stanu –
40. [Sejm 1776]. Dyaryusz Seymu Ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney Oboyga Narodów agituiącego się. Warszawa 1776. W Drukarni J. K. Mci
y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piar[um], folio, k. [2], s. 471, tabele rozkł.
15, winietka tyt., winietki, inicjały, finaliki (drzeworyty), opr. z epoki płsk z szyldzikiem z tyt.
10 000,-
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E.XV, 429. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy drukowany diariusz sejmowy. Diariusz
Sejmu 1776 roku obradującego od 26 sierpnia do 31 października. Przed tekstem drukowana dedykacja Adama Cieciszowskiego, który diariusz opracował, dla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Adam Cieciszowski (1743-1783), urzędnik państwowy (sekretarz na sejmie warszawskim w 1776 r.),
cieszący się szczególnym zaufaniem króla Stanisława Augusta, kawaler Orderu św. Stanisława, „oddawał się pracy gorliwie, umiejętnie, z uszczerbkiem wątłego zdrowia” (PSB). Dzięki skonfederowaniu
sejmu przeprowadzono reformy ustrojowe: powiększono kompetencję Rady Nieustającej (formy rządu)
i jej Departamentu Wojskowego (Ministerstwa). Pozbawiono jednocześnie znaczenia hetmanów, z tej
racji sejm uważany jest za zamach stanu, przeprowadzony przez króla w celu zwalczenia opozycji
magnackiej, przy wsparciu ambasadora Stackelberga i wojska rosyjskiego, które w czasie sejmu otoczyło Warszawę. Na karcie tytułowej drzeworytowy herb Rzeczypospolitej, w tekście 15 rozkładanych
tabel. Oprawa reperowana, zaklejone ubytki sk. grzbietu. Zbrązowienia górnego marginesu w części
końcowej, ostatnie 5 kart z wycięciami górnego marginesu (uzupełnione pap.). Liczne pieczątki własn.
Rzadkie.
(Patrz tablica IV)

– Oblężenie Gdańska –
41. Seyler Georg Daniel. Schultz Georg Peter. Accurate Nachricht von der Russisch
und Sächsischen Belager- und Bombardirung der Stadt Dantzig. 1735, frontispis
(miedzioryt), k. [3], s. 142, tabl. ryc. 1 (miedzioryt rozkł.); acc: Anhang zu den
accuraten und aufrichtigen Nachricht von der Russisch und Sächsischen Belagerund Bombardirung der Stadt Dantzigs, k. [1], s. 187-333, [1], k. [2], tabl. ryc. 1
(miedzioryt rozkł.), brzegi kart barw., oba dzieła wydane w Kolonii przez Hansa
Paula Meriana, 4º, opr. z epoki perg., oraz:
Kurtzer Auszug Alter un Neuer Pohlnisch = Preussischer Kriegs=Geschichte Als
ein Anderer Theil. 1741, frontispis (miedzioryt rozkł.), k. 5, s. 370-464, tabl.
ryc. 1 (miedzioryt rozkł.), acc:
Ordentliches Tage=Register Von denen Unternehmungen Derer Russen und
Sachsen. 1737, k. 1, 556-671, tabela rozkł. 1, acc.:
Thornische Begebenheiten, welche zu gleicher Zeit der Dantziger Belagerung
1733 und 1734. 1737, k. 1, 740-788, tabl. ryc. 2 (miedzioryty rozkł.), acc.:
Elbingische Geschichte, welche zu gleicher Zeit der Dantziger Belagerung 1734.
1738, k. 1, 924-980, tabl. ryc. 1 (miedzioryt rozkł.), acc.:
Anhang des Kurtzen Auszuges Alter und Neuer Pohlnisch=Preussischen Kriegs=Geschichten. 1740, k. 2, 1106-1424, k. 18; wszystkie poz. wydane w Kolonii
u Hansa Paula Meriana, 4º, opr. w 2 wol., pergamin.
2400,Estr. XV, 50. Zespół publikacji (w dwóch woluminach), dokumentujących wydarzenia związane z oblężeniem i bombardowaniem Gdańska przez wojska rosyjskie i saskie w 1734 r. Miasto udzieliło
schronienia królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu, oczekującemu na pomoc francuską. Król, wobec
konieczności podjęcia przez Radę Miasta rokowań pokojowych, opuścił Gdańsk w chłopskim przebraniu. Po raz pierwszy w historii dumne miasto skapitulowało przed wrogiem, cierpiąc wskutek ogromnych
zniszczeń i nałożonej kontrybucji. Oferowany zespół, o praktycznie ciągłej paginacji, jest świadectwem starań Rady Miasta o pokazanie Europie okropności wojny, której ofiarą padł Gdańsk,
a które nie ominęły też pozostałych tzw. wielkich miast Prus, tj. Torunia i Elbląga. Przytoczone treści
dokumentów, relacje, raporty dzienne nadają tej publikacji charakter źródłowy. W poz. 1 frontispis
z alegorią Gdańska według rysunku Daniela Schulze oraz dwa miedzioryty z wizerunkami medali,
w poz. 2 m.in.: widok twierdzy Wisłoujście oraz duży rozkładany plan Gdańska i Wisłoujścia.
Brak dwóch panoram. Plan Gdańska z niewielkimi ubytkami i licznymi podklejeniami pęknięć, poza
tym stan dobry.
(Patrz tablica IV)
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41. Oblężenie Gdańska w 1734 r. (zespół druków w dwóch woluminach).

41. Oblężenie Gdańska w 1734 r. (z widokiem twierdzy Wisłoujście)
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42. O uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. 1791.

43. Traktat o artylerii. 1676.

– Konstytucja 3 Maja –
42. [Siarczyński Franciszek]. Dzień Trzeci Maia Roku 1791. Warszawa [1791].
Nakładem i drukiem M[ichała] Grölla, Księgarza IKM, 8°, frontispis (miedzioryt), k. [2], s. 260, [14], winietki, inicjały, finaliki (drzeworyty), opr. z epoki pperg.
z szyldzikiem i złoc. tyt.
4400,E.XXVIII, 2. Egzemplarz rzadszego wydania z dodaną kartą z cytatem: „Consilium in providendo,
industria in agendo, celeritas in conficiendo”. Szczegółowy opis uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przed
tekstem efektowny miedziorytowy frontispis sygnowany: „Gröll inv. et fec.”. „Dzieło jest diariuszem
wypadków; podaje o nich dość szczegółów skądinąd nie znanych. Wyszło bezimiennie. Jako autor
bywa podawany Franciszek Siarczyński, ale mam wątpliwość, czy nie był nim raczej Antoni Siarczyński? On bowiem prowadził diariusz sejmu i system kronikarski tu przyjęty lepiej się zgadza z jego
umysłowością jak ze sposobem pisania Franciszka Siarczyńskiego” (Estreicher). Liczne rdzawe plamki
i zbrązowienia, poza tym stan dobry. Rzadkie. Piękny egzemplarz.
(Patrz tablica IV)

– Traktat o artylerii i rakietach –
43. Siemienowicz Kazimierz. Volkommene Geschütz- Feuerwerck- und Büchsenmeisterey-Kunst: Hiebevor In Lateinischer Sprach beschrieben und mit Fleiss zusammen getragen von [...] Cz. 1-2 (1 wol.). Franckfurt am Mayn (Frankfurt n. Menem)
1676. In Verlegung Johann David Zunner. Gedruckt bey Henrich Friesen, folio,
frontispis (miedzioryt), k. [7], s. 232, [4], tabl. ryc. 23 (miedzioryty); frontispis
(miedzioryt), s. 117, [4], tabl. ryc. 25 (miedzioryty), opr. płsk.
3600,-

26

STARE DRUKI

44. W. Skrzetuski. Prawo polityczne. 1784.

45. Sobór trydencki. 1602.

E.XXVIII, 25-26. Traktat o artylerii autorstwa Kazimierza Siemienowicza (ok. 1600 – po 1651), szlachcica z polsko-litewskiego rodu osiadłego na Litwie, inżyniera wojskowego, teoretyka artylerii, zastępcy dowódcy artylerii koronnej. Swój traktat podzielił na pięć części, w których pisał m.in. o działomiarze, czarnym prochu, rodzajach amunicji oraz o urządzeniach pirotechnicznych budowanych i wykorzystywanych
dla rozrywki (na przykład przy pokazach fajerwerków). Fragment poświęcony technice rakietowej
uznany został za najwybitniejsze dzieło w ówczesnej literaturze europejskiej. Traktat „Artis Magnae Artilleriae pars prima” ukazał się w 1650 r., stając się na blisko 200 lat jednym z najważniejszych
dzieł o artylerii i jednym z podstawowych podręczników artyleryjskich w Europie. Ryciny wyobrażają rozmaite narzędzia artyleryjskie, działa, rodzaje amunicji, umocnień etc. Wydawca J. D. Zunners dołączył
do niego drugą część, której napisanie zlecił frankfurckiemu artylerzyście Danielowi Elrichowi. Wszystkie
miedziorytowe tablice w części pierwszej rytowane były wg rysunków wykonanych przez autora. Opr.
mocno zniszczona, skóra otarta, pap. lic zerwany. Ubytek fragmentu frontispisu cz. 1, kilka tablic
podklejonych i wzmocnionych, bez większych strat dla miedziorytów. Stan wewnętrzny dobry. Rzadkie.
Lit.: K. Siemienowicz, Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza, Warszawa 1963; T. Nowak, Kazimierz
Siemienowicz, ok. 1600 – ok. 1651, Warszawa 1969.

44. Skrzetuski Wincenty. Prawo polityczne narodu polskiego. T. 2 (z dwóch). Warszawa 1784. W Drukarni u XX Scholarum Piarum, 8°, s. [4], 432, [4], opr. współcz.,
skóra.
600,E. XXVIII, s. 208. Historyczne kompendium polskiego prawa politycznego oparte na pracy Lengnicha,
uwzględniające rozwój polskiego prawodawstwa za Stanisława Augusta Poniatowskiego. W oferowanym t. 2. m.in. wiadomości o stanach duchownym, miejskim i wiejskim, o orderach polskich,
o sądownictwie. Opr.: jasnobrązowa skóra z bogatymi złoc. na grzbiecie. Stan bardzo dobry.

– Z indeksem ksiąg zakazanych –
45. [Sobór trydencki i indeks ksiąg zakazanych]. Sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini Paulo III, Iulio III, et Pio IV, PP. MM. celebrati canones et decreta.
Quibus accesserunt utilissimae aprobatissimaeque notae marginales. Additus
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praeter duplicem Indicem, Index librorum secundum huius concilii canones
prohibitorum. Coloniae Agrippinae 1602. Sumptibus Bernardi Gualtheri, 12°,
k. [4], 474, k. [3]; s. 155, opr. z epoki, skóra.
800,E. nie notuje. Kanony i dekrety soboru trydenckiego, który obradował w latach 1545-1563 i uważany jest
za początek kontrreformacji. Wśród uchwał soborowych znalazły się m.in. istotne zmiany liturgii, orzeczenia dotyczące zasad wiary i doktryny katolickiej oraz regulacje dotyczące organizacji i administracji
kościelnej. W 1559 r. sobór uchwalił również indeks ksiąg zakazanych, który w oferowanym
wydawnictwie opublikowano z osobną paginacją z uwzględnieniem zmian i uzupełnień wprowadzonych w 1564 i 1596 r. Wśród wymienionych w nim poloników znalazły się dzieła m.in.: Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, Andrzeja Krzyckiego, Andrzeja Wolana, Fausta Socyna. Opr.: brązowa
skóra, zachowane elementy klamer, lica z późnorenesansową dekoracją, na tylnym z wykorzystaniem
radełka z personifikacjami cnót. Pieczątka własnościowa, wpis własnościowy. Strony 282-296 uszkodzone ze znacznym ubytkiem tekstu. Zabrudzenia, przebarwienia, drobne ślady po owadach, poza
tym stan dobry.

46. Tasso Torquato. [Kochanowski Piotr]. Goﬀred abo Jeruzalem wyzwolona.
Przekładania Piotra Kochanowskiego Ie°K. M. sekretarza. Gwoli szlachetnemu
rycerstwu zabawie przedrukowana. Kraków 1687. Druk Franciszka Cezarego, 8°,
k. [7], s. 654, k. [1], 16,5 cm, opr. współcz., skóra.
1500,E.XXXI, 57. Z księgozbioru Jerzego Moszyńskiego (pieczątka). Przełożył Piotr Kochanowski (15661629), poeta, bratanek Jana z Czarnolasu. Wielki poemat epicki Torquata Tassa (1544-1595), wywarł
ogromny wpływ na rozwój europejskiej poezji i był inspiracją dla naśladujących go dzieł tworzonych
w różnych krajach i wspólnotach językowych. Wobec braku własnej epopei bohaterskiej w literaturze
polskiej, poemat ten był dla wielu pokoleń polskiego rycerstwa wzorcem zachowań. Oferowana
edycja dedykowana Franciszkowi i Jerzemu Lubomirskim, których herb Szreniawa wyobrażono w drzeworycie na odwrocie k. tyt. Opr.: brązowa skóra. Jerzy Moszyński (1847-1924), publicysta, polityk
konserwatywny, ziemianin, wydawca. Brak k. przedtyt. K. tyt. wzmacniana i podklejana. Miejscami
zabrudzenia, poza tym stan dobry.

– Dzieło odkrywcy „świętego źródła” w Świeradowie – Zdroju –
47. Thurneysser zum Thurn Leonhardt. Ein Durch Nothgedrungens Außschreiben
Mein: Leonhardt Thurneyssers zum Thurn der Herbrottischen Blutschandsverkeufferey Falschs und Betrugs: Auch der Mir und meinen Kindern zu Basel beschehenen Iniurien Gewaldthat Spolirung und Rechtßversagung halber. [Berlin] 1584.
Leonhardt Thurneysser zum Thurn, 4°, k. [20], CIV, CLXI, [1], CCLXXXI, [2], opr.
z epoki, skóra.
4000,Rzadko spotykany przykład wczesnonowożytnego dzieła autobiograficznego, napisanego przez Leonhardta Thurneyssera (1531-1595/6). Autor był urodzonym w Bazylei złotnikiem, zajmującym się również
mineralogią (odkrył źródła mineralne w Świeradowie-Zdroju), alchemią, astrologią i drukarstwem
(prowadził własną oficynę), choć majątek i sławę zdobył jako lekarz-uzdrowiciel na dworze elektora
brandenburskiego Jana Jerzego Hohenzollerna. W swojej praktyce medycznej kierował się naukami
Paracelsusa, które poznał terminując u bazylejskiego lekarza Johanna Hubera. Publikacja oferowanego dzieła była związana z niefortunnym małżeństwem i dążeniem do jego unieważnienia przed
władzami miejskimi Bazylei. Wydając autobiograficzną obronę, autor nie poprzestał tylko na sprostowaniu fałszywych zarzutów (wedle niego miały być sfabrykowane przez nieuczciwych kontrahentów,
zazdrosnych i chciwych członków rodziny oraz zawistną żonę), lecz wykorzystał też książkę jako
okazję do reklamy swoich umiejętności lekarskich i oficyny wydawniczej. Pisał o chorobie, z której
wyleczyło go zastosowanie nauk Paracelsusa, a które przedstawiał w innych drukowanych przez
siebie dziełach. Opr.: deski obciągnięte jasną skórą z bogatą renesansową dekoracją skomponowaną
z wykonanych radełkiem, koncentrycznie ułożonych pasów z przedstawieniami figuralnymi postaci
biblijnych, medalionami, tarczami oraz ornamentami roślinnymi i geometrycznymi. Pozostałości klamer.
Ekslibrisy. Drobne zabrudzenia, przetarcia i ślady po owadach na opr. Na k. miejscami pojedyncze
ślady po owadach. Stan dobry. Rzadkie.
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47. Oprawa renesansowa. 1584.

48. A. Trębicki. Prawo. 1789.

48. Trębicki Antoni. Prawo polityczne i cywilne Korony Polskiey y Wielkiego Księstwa Litewskiego to iest nowy zbiór praw Oboyga Narodów od roku 1347, aż do
teraźniejszych czasów. T. 1 (1 z 2). Warszawa 1789. Drukarni P. Dufoura, folio,
k. [3], s. 9, 757, płsk, brzegi k. barwione.
1200,E. XXXI, s. 290-291. Alfabetycznie ułożone przepisy prawa politycznego i cywilnego Korony Polskiej
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, przez posła z Księstwa Inflanckiego Antoniego Trębickiego (17641842), posła na Sejm Wielki, członka Kuźnicy Kołłątajowskiej i pamiętnikarza. We wstępie do t. 1
autor omawia myśl prawniczą Monteskiusza. Chociaż autor zapowiadał wydanie kolejnych tomów, to
jednak upadek Polski uniemożliwił mu realizację tego zamiaru. Nieznaczne podniszczenie grzbietu,
miejscami rdzawe plamki, na kartach ślady po owadach (miejscami intensywne), ubytek dolnego
marginesu ostatniej karty, poza tym stan dobry.

49. [Wilno]. Rhodus intra lares Illustrissima Chaleciorum Domus tot solibus quot
praeclariss: nominis haeredibus splendidissima; ad theatrales umbras [...] Vilnae
(Wilno) [1728]. Typis Academicis Societatis Jesu, folio, k. [16], winiety (drzeworyty),
opr. współcz., płsk.
500,E.XIV, 140 (notuje tylko jedną bibliotekę). Sztuka przedstawiająca członków rodu Chaleckich (wystawiona w Akademii Wileńskiej), poprzedzona panegirycznym wywodem genealogicznym rodu. Druk
dedykowany Kazimierzowi Chaleckiemu. Na odwrocie k. tyt. winieta z herbem rodu. Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap. marm. Wpis własnościowy Tomasza Ignacego Kotlińskiego. Ślady
zawilgocenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– 700 wizerunków ubiorów zakonnych –
50. [Zakony]. Hélyot Pierre. Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires,
et des congrégations séculières de l’un et de l’autre sexe, qui ont esté esta-
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50. P. Hélyot. Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires. 1714-1718.

50. Zgromadzenia zakonne. 700 miedziorytów. 1714-1718.

blies jusqu’à present [...] T. 1-7 (7 wol.). Paris (Paryż) 1714-1718. Jean Baptiste
Coignard, 4°, s. xcviii, [6], 399, [23], tabl. 102 (miedzioryty); [6], 436, [28],
tabl. 119 (miedzioryty); xvi, [8], 456, [48], tabl. 120 (miedzioryty); [6], 464,
[42], tabl. 113 (miedzioryty); [4], 488, [20], tabl. 87 (miedzioryty); [6], 446,
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[26], tabl. 100 (miedzioryty); [6], 493, [34], tabl. 71 (miedzioryty), jednolite opr.
z epoki, skóra.
3600,Siedem z ośmiu tomów monumentalnego, publikowanego w ciągu 5 lat, wydawnictwa ilustrowanego 700 miedziorytami z podobiznami przedstawicieli poszczególnych zgromadzeń w strojach
zakonnych. Dzieło prezentuje ich genezę, historię, założycieli oraz specyfikę. Autorem pierwszych
pięciu tomów był Pierre Héylot (1660-1716), znany również jako ojciec Hipolit, tercjarz franciszkański
(należący do Trzeciego Zakonu Regularnego), historyk, wybitny znawca dziejów zgromadzeń zakonnych. Autorstwo kolejnych tomów przypisywane jest powszechnie Maximilienowi Bullot (zm. 1748). T. 1:
wstęp, wiadomości ogólne o narodzinach monastycyzmu w starożytności, zakony wschodnie reguły
św. Antoniego (anachorecka) i św. Bazylego. T. 2: kanonicy i kanoniczki regularne. T. 3-4: wszelkie
inne zgromadzenia stosujące regułę św. Augustyna (zbliżona do reguły kanoników regularnych). T. 5-6:
zgromadzenia posługujące się regułą św. Benedykta i jej wariantami. T. 7: zgromadzenia rodziny zakonów franciszkańskich. Opr.: brązowa skóra, na grzbietach tłocz. i złoc. zdobienia. Wpisy własnościowe.
Defekty opraw, ubytki skóry. Zabrudzenia i przebarwienia. Stan ogólny dobry.
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WIEK XV-XVIII
RĘKOPISY ŚREDNIOWIECZNE
51. Godzinki – składka (ternion) z późnośredniowiecznych, bogato iluminowanych
godzinek. XV w.
12 000,Pergamin, 6 k. o wym. 19 x 13,5 cm, zapisane obustronnie. Język łaciński. Pismo kładzione, kodeksowe
gotyckie. Liczne inicjały i ozdobniki kończące wersety, wykonane czerwonym i niebieskim atramentem oraz
złocone. Na zewnętrznych marginesach kart ozdobne, wielokolorowe i złocone pasy bordiurowe z motywami roślinnymi. Godzinki, poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, to rodzaj modlitewnika, rozpowszechnionego w późnym średniowieczu, zawierającego modlitwy ułożone według godzin brewiarzowych. Często
nadawano tym książeczkom niezwykle bogatą formę, czyniąc je oznaką bogactwa i statusu społecznego
właściciela. Futerał współcz., pł. Na górnych marginesach ślady zalania, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VII)

52. Psałterz – 4 karty z inicjałami z iluminowanego psałterza. XV w.

1500,-

Pergamin, 4 karty o wym. 17 x 11,5 cm, zapisane obustronnie. Język łaciński. Pismo kładzione,
kodeksowe gotyckie. Inicjały i ozdobniki wyróżniające poszczególne wersety wykonane z zastosowaniem barwnego atramentu i złoceń. Na oferowanych kartach tekst kilku psalmów z różnych części
psałterza. Stan bardzo dobry.

53. Sakramentarz – karta z księgi liturgicznej z barwnymi inicjałami. XV w.

3000,-

Pergamin, karta o wym. 34 x 27 cm, zapisana obustronnie. Język łaciński. Pismo kładzione, kodeksowe
gotyckie. Czerwone i niebieskie inicjały oraz rubrykacje wyróżniają poszczególne rodzaje mszy i ich części. Na górnym marginesie dopisek w języku niemieckim. Na oferowanej karcie rytuał do mszy w intencji m.in. marynarzy, podróżnych, przyjaciół, nieprzyjaciół. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

RĘKOPISY KRÓLEWSKIE
54. Bona Sforza (1494-1557), królowa Polski, żona Zygmunta Starego – List do podskarbiego koronnego z poleceniem zapłacenia 18 florenów za beczkę czerwonego
wina dla Zygmunta Starego. Dat.: 18.01.1548 r., b.m. Podpis królowej („Bona
Regina”). Papier, 19 x 17,5 cm.
6000,Z autografem królowej. Język łaciński. Nota dorsalna. Zygmunt I określony jako „senior” (starszy)
dla odróżnienia od Zygmunta Augusta. Urząd podskarbiego koronnego w latach 1532-1550 pełnił
Jan Spytek Tarnowski (ok. 1493-1553), późniejszy wojewoda sieradzki. Na odwrocie podklejenia pap.
Drobne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica VII)
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51. Godzinki. 6 kart pergaminowych. XV w.

52. Psałterz. 4 karty pergaminowe. XV w.

53. W intencji marynarzy. XV w.
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56. Jan Kazimierz. Nadanie ziemi w Ujazdowie pod Warszawą.1659.

– Za zasługi w walkach z Kozakami –
55. Jan Kazimierz (1609-1672), król Polski – Nadanie w dożywocie leżącej w województwie podolskim wsi Oleniszczów [Holeniszczów] Stefanowi Złoczowskiemu,
pokojowcowi królewskiemu (po śmierci dotychczasowego posesora Samuela
Kalinowskiego) za zasługi w trakcie wojen kozackich w bitwach pod Zborowem i Beresteczkiem. Dat.: 20.08.1652 r. w Warszawie. Pieczęć wielka koronna
odciśnięta przez papier, podpisy króla („Joannes Casimirus Rex”) i Wojciecha
Gorajskiego, proboszcza krakowskiego i poznańskiego, regenta kancelarii koronnej. Papier, bifolium o wym. po złożeniu 32,5 x 21 cm.
3000,Z autografem królewskim. Język łaciński. Na karcie odwrotnej nota o aktykacji dokumentu w księgach
grodzkich kamienieckich (Kamieniec Podolski). Stefan Złoczowski herbu Grabie, chorąży halicki w latach 1661-1670, dworzanin pokojowy JKM w 1669 r., elektor Michała Korybuta Wiśniowieckiego z ziemi
halickiej. Mocny i wyraźny odcisk pieczęci. Ślady składania i drobne ubytki papieru z nieznaczną
szkodą dla tekstu (po konserwacji).
(Patrz tablica VII)

– Nadanie ziemi w Warszawie –
56. Jan Kazimierz (1609-1672), król Polski – Potwierdzenie wcześniejszego
o 4 miesiące dokumentu królowej Ludwiki Marii Gonzagi z nadaniem szlachcicowi Dumańskiemu, słudze swojego dworu pustej działki (roli) zwaną Biskupek
w Ujazdowie pod Warszawą, z której miał płacić pół talara cesarskiego czynszu.
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57. Jan III Sobieski. Dokument.1686.

Dat.: Warszawa, 20 października 1659 r. Pieczęć wielka koronna odciśnięta
przez papier. Podpisy: króla („Joannes Casimirus Rex”) i Stefana Hankiewicza,
sekretarza królewskiego i metrykanta kancelarii koronnej. Papier, bifolium o wym.
po złożeniu 47 x 37,5 cm.
5000,Z autografem królewskim. Język łaciński. Na karcie odwrotnej nota o wpisaniu dokumentu w księgach grodzkich nowokorczyńskich przez Marcina Dumańskiego w imieniu ojca Stanisława. Pierwotny
dokument królowej Ludwiki Marii wystawiony w Warszawie 15 czerwca 1659 r. W tekście dyspozycji dokumentu Dumański błędnie nazwany Janem (zamiast Stanisławem). Stefan Hankiewicz (zm. między
1701-1704), sekretarz królewski i metrykant kancelarii, który zasłużył się inwentaryzacją archiwum
koronnego, patron warszawskiej ulicy, przy której znajduje się Archiwum Akt Nowych. Mocny i wyraźny
odcisk pieczęci. Ślady składania, zagniecenia, drobne naddarcia papieru na złożeniu, zaplamienia.
Stan dobry.

57. Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski – Zgoda na arendę tenuty trzcinickiej
(starostwo niegrodowe) w powiecie bieckim woj. krakowskiego wydana Konstantemu Zefirynowi Wapowskiemu, chorążemu sanockiemu i jego narzeczonej Teresie
Stawskiej. Dat.: 7.05.1686 r. w Jaworowie. Pieczęć wielka koronna odciśnięta
przez papier, podpisy króla („Joannes Rex”) i sekretarza królewskiego Krzysztofa
Tarnowskiego. Papier, bifolium o wym. po złożeniu 33 x 19,5 cm.
2800,Z autografem królewskim. Język łaciński. Wśród dóbr tenuty trzcinickiej wymieniono Jareniówkę,
Tarchów, Gądki, Przysieki, Pustą Wolę, Zajączkowice, Siedliska oraz wójtostwo przysieckie. Konstanty
Zefiryn Wapowski, podkomorzy przemyski, chorąży sanocki, miecznik przemyski, egzaktor podatków.
Mocny i wyraźny odcisk pieczęci. Ślady składania, zagniecenia, przetarcia papieru i jego ubytek
z niewielką szkodą dla tekstu (po konserwacji). Stan dobry.

58. Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski – Zgoda na scedowanie starostwa niegrodowego (tenuty) dębowieckiego (pow. biecki woj. krakowskiego) przez Jerzego
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Wandalina Mniszcha, wojewodę wołyńskiego jego synowi Józefowi Wandalinowi
Mniszchowi, staroście sanockiemu. Dat.: 22.01.1692 r. (miejsce nieczytelne).
Pieczęć wielka koronna odciśnięta przez papier, podpisy króla („Joannes Rex”)
i sekretarza królewskiego Franciszka Michała Denhoﬀa. Papier, bifolium o wym.
po złożeniu 32 x 20 cm.
2800,Z autografem królewskim. Język łaciński. Nota dorsalna. Wśród dóbr starostwa dębowieckiego wymieniono m.in. miasto Dębowiec z przedmieściami oraz kilka wsi i wójtostw. Jerzy Wandalin Mniszech
(zm. 1693), wojewoda wołyński, starosta sanocki do 1691 r. Józef Wandalin Mniszech (1670-1747),
syn tegoż, starosta sanocki od 1691 r., marszałek nadworny litewski, marszałek wielki koronny, kasztelan krakowski, kawaler Orderu Orła Białego. Ślady zawilgocenia i składania, zagniecenia, przetarcia
papieru i jego ubytek z niewielką szkodą dla tekstu. Stan dobry.
(Patrz tablica VI)

59. Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski – Karta z odręcznym podpisem: „Jan
Król”. Papier, 12 x 21 cm.
1500,Karta z podpisem króla, zapewne szczątek listu. Prócz autografu na karcie widnieje data 25 grudnia
1684 r. Po konserwacji, stan dobry.

60. Maria Kazimiera (Marysieńka Sobieska) (1641-1716), królowa Polski – Uniwersał o mianowaniu Michała Brodoskiego na sędziego jarmarcznego jarosławskiego,
wydany w trakcie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego. Dat.: 20.07.1697 r.
w Gdańsku. Odcisk pieczęci królowej przez papier, podpis królowej („Maria Kazimira Krolowa”). Papier, bifolium o wym. po złożeniu 33,5 x 20,5 cm.
2600,Z autografem Marii Kazimiery. Język polski. Na okres ważnych jarmarków jarosławskich mianowano osobnych sędziów, których zadaniem było rozstrzyganie wszelkich spraw spornych (wyłączenie
spod sądownictwa miejskiego). Nazwisko nominata wpisano w luki pozostawione w sporządzonym
uprzednio dokumencie. Mocny i wyraźny odcisk pieczęci. Drobne defekty papieru, ślady składania,
poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VI)

– Uwięzienie synów Sobieskiego –
61. Sobieski Aleksander (1677-1714), drugi syn króla Jana III i Marii Kazimiery –
List do nieznanego adresata. B.d. (po 27 II 1704 r.), b.m. Z podpisem nadawcy.
Bifolium pap. 17 x 20,5 cm.
900,Język francuski. List królewicza Aleksandra Sobieskiego do nieznanego z imienia i nazwiska adresata, m.in. o kontaktach z Janem Stanisławem Jabłonowskim, wojewodą ruskim, jednym z najbliższych
współpracowników króla Jana III, przeciwnikiem Augusta II. Syn króla pisze o uwięzieniu przez Augusta II swoich braci, królewiczów Jakuba i Konstantego Sobieskich w zamku Königstein. Jakub
Ludwik Sobieski (1667-1737), książę oławski, szykowany przez rodziców do objęcia tronu polskiego,
po śmierci ojca bezskutecznie ubiegał się o elekcję. Po wybuchu wojny północnej ponownie rozpoczął rozmowy z królem Szwecji Karolem XII. W lutym 1704 r. August II zlecił porwanie i uwięzienie
Sobieskiego (wraz z bratem Konstantym Władysławem (1680-1726), który poparł działania Jakuba),
wyjeżdżającego z Wrocławia do Polski. W niewoli saskiej przebywali dwa lata, uwolnieni przez Karola XII; Jakub porzucił wówczas starania o tron. Po uwięzieniu braci to właśnie Aleksander (dotychczas
niezaangażowany w życie polityczne) stał się pretendentem do korony polskiej z poparciem króla
Szwecji. Nie wyraził wówczas zgody na ten plan, a po uwolnieniu braci w grudniu 1706 r. ponownie
wycofał się z życia politycznego. Stan dobry.

62. August II (1670-1733), król Polski i elektor saski – Nadanie połowy łanu
wójtowskiego we wsi Husne Niżne w ekonomii samborskiej Antoniemu Jelcowi,
podczaszemu przemyskiemu. Dat. 27.01.1702 r. w Warszawie. Pieczęć wielka
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61. Aleksander Sobieski. List o uwięzieniu królewiczów przez Augusta II. 1704.

62. August II. Nadanie ziemi A. Jelcowi, podczaszemu przemyskiemu.1702.

koronna odciśnięta przez papier, podpisy króla („Augustus Rex”) i sekretarza
królewskiego Ossolińskiego. Papier, 2 k., 20,5 x 32,5 cm.
1200,Z autografem królewskim. Język polski. W tekście dokładny opis umiejscowienia łanu poprzez podanie
granicznych właścicieli. Zagniecenia i ślady składania, poza tym stan dobry.
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63. Maria Teresa. List. 1750.
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64. Lubomirski, Radziwiłł. Kontrakt. 1701.

63. Maria Teresa (1717-1780), cesarzowa rzymska, królowa Niemiec, Węgier, Czech,
arcyksiężna Austrii – List do kardynała Agapito Mosca z podziękowaniami za
życzenia bożonarodzeniowe. Dat.: Wiedeń, 28 stycznia 1750 r. Podpis cesarzowej
(„Maria Theresia”). Pieczęć. Papier, 19 x 21 cm (w świetle oprawy).
2600,Autograf cesarzowej Marii Teresy, która w 1772 r. wraz z Prusami i Rosją dokonała pierwszego rozbioru Polski. Język łaciński. Agapito Mosca (1678-1760), włoski kardynał, legat w Ferrarze. Na odwrocie
ozdobnie kaligrafowane adresowanie oraz pieczęć zamykająca list, z paskiem papierowym. Odcisk
pieczęci nieczytelny. Dokument oprawiony w ramę, przeszkloną z obu stron, w sposób ukazujący obie
części listu. Ślady zawilgocenia, stan dobry.

-----------------------------64. [Lubomirski, Radziwiłł] – Kontrakt dotyczący rozliczeń w miejscowościach Palikówka i Łąki pomiędzy przedstawicielami magnaterii – Lubomirskich, Radziwiłłów
i innymi a Żydem Kopelem Jakubowiczem. Dat. Nowy Korczyn 20 IX 1701 r.
Podpisy viceregenta Kazimierza Jana Zagórskiego, kancelisty Stockiego, pieczęć
opłatkowa z herbem Łodzia starosty korczyńskiego Łukasza Opalińskiego. Papier,
6 k., 33 x 20,5 cm.
500,Język łaciński. Bardzo rozbudowany akt prawny dotyczący Palikówki i Łąki, leżących między Rzeszowem a Łańcutem. W dokumencie wymieniono kilkanaście osób, w tym marszałka wielkiego koronnego
Józefa Karola ks. Lubomirskiego, jego żonę Teofilę z ks. Zasławskich, jej przyrodniego brata Karola
ks. Radziwiłła, ordynata nieświeskiego, Kazimierza Jordana, kanonika Wojciecha Jana Olszowskiego
i Kopela Jakubowicza. Palikówka wówczas należała do Lubomirskich, a w XIX w. do Potockich.
Ślady składania, stan dobry.

65. [Chorągiew husarska ks. Lubomirskiego] – Likwidacja (obrachowanie) chorągwi
przez Komisję Wojska Koronnego. Dat.: Warszawa, 15 kwietnia 1774 r. Podpisy
Antoniego Podkańskiego (Potkańskiego), Aleksandra Mycielskiego. Papier, 1 k.,
27,5 x 23,5 cm.
200,-
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65. Chorągiew husarska ks. Lubomirskiego. 1774.

66. Kościół w Drohobyczu. Rękopis. XVIII w.

Język polski. Obrachunek oraz rewizja stanu i finansów chorągwi husarskiej ks. Stanisława Lubomirskiego (1722-1783), marszałka wielkiego koronnego. Zawiera wyliczenie kosztów z uwzględnieniem stanu
liczebnego oddziału. Likwidację przeprowadzali Antoni Potkański (zm. 1782), podkomorzy sandomierski
oraz Aleksander Mycielski (1723-1818), wojskowy, ówcześnie pułkownik, później generał-major, poseł.
Ślad składania, drobne uszkodzenia i zabrudzenia, stan dobry.

66. [Drohobycz] – Jarocki Ignacy (1742-1842), jezuita, profesor retoryki i poetyki w Przemyślu, proboszcz drohobycki. Mowy, listy i materiały do nauki retoryki (ars dicendi).
2 poł. XVIII w. Rękopis, papier, k. [1], s. 72, k. [10], 19 cm, opr. z epoki, płsk. 600,Zbiór skompilowany dla biblioteki kościoła parafialnego w Drohobyczu, zapewne przez samego
Ignacego Jarockiego w czasie, gdy był tam proboszczem. Podzielony na dwie części. Pierwsza zawiera
mowy okolicznościowe i listy Jarockiego z lat 1781-1782, drugą stanowią ćwiczenia zadawane uczniom
na kursie retoryki. Tekst w przeważającej części łaciński, kilka tekstów w jęz. polskim. Opr.: brązowy
płsk, szyldzik, na licach pap. marm. Odręczna paginacja, miejscami zaburzona. Drobne defekty opr.,
poza tym stan bardzo dobry.

67. [Galicja – powiat leski] – Kwitacja wniesienia kontrybucji pańskiej ze wsi Berezka,
Wola Matiaszowa i Średnia Wieś od W. Błońskiego. Dat.: Przemyśl, 6 czerwca
1781 r. Pieczątka z herbem cesarskim. Podpis kontrolera: Tob[ias] Cossenhammer.
Blankiet papierowy drukowany, wypełniony odręcznie, 20,5 x 13 cm.
240,Język polski. Kwit na sumę 66 zł reńskich i 58 krajcarów za część roku 1780 i rok 1781. Blankiet
drukowany dla lat 70., tu dekada poprawiona ręcznie. Kontrybucja pańska była podatkiem płaconym
z dóbr ziemiańskich. W pierwszych latach po włączeniu części ziem polskich do Austrii jej opłacanie
było jednym z warunków utrzymania szlachectwa. Wymienione wsie znajdują się w obecnym pow. leskim (gminy Solina i Lesko) w Bieszczadach. Stan dobry.
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67. Kwitacja wniesienia kontrybucji pańskiej. Przemyśl, 1781.

68. [Kurozwęki Sołtyków – Świętokrzyskie] – Umowa na odnowienie wnętrza
kościoła parafialnego. Dat: Kurozwęki, 1 czerwca 1783 r. Papier, 1 k., 33 x
21,5 cm.
100,Język polski. Kontrakt bez podpisów. Umowa między proboszczem kurozwęckim a malarzem Antonim
Jaredzkim na odnowienie wnętrza, a przede wszystkim wyposażenia kościoła farnego, m.in. malowanie, złocenie ołtarzy, ambony, szafy w zakrystii, namalowanie czterech obrazów według miedziorytów. Kontrakt opiewa na sumę 450 zł (plus wyżywienie i mieszkanie w trakcie robót) i przewiduje
sześciotygodniowy czas wykonania robót. Ślady składania, drobny ubytek papieru w dwóch miejscach
z niewielką szkodą dla tekstu.

69. [Sejmiki woj. sandomierskiego] – Laudum sejmiku przedsejmowego województwa sandomierskiego (16 marca), zatwierdzone przez urząd grodzki na zamku
sandomierskim, zawierające listę posłów wybranych z tegoż województwa. Act.:
Sandomierz, 20 marca 1761 r. Pieczęć z herbem Topór wyciśnięta przez papier,
podpis odręczny Maciejowskiego. Papier, k. 2, 34 x 20,5 cm.
600,Język łaciński, język polski. Decyzją sejmiku na posłów wybrano: stolnika wiślickiego Pawła Popiela,
chorążego wiślickiego Maksymiliana Zborowskiego, starostę budziszowskiego Stefana Wąsowicza,
cześnika ziemi stężyckiej Mikołaja Tretera, starostę opoczyńskiego Mikołaja Małachowskiego, starostę
kiszyńskiego Mikołaja Bajora oraz księcia Stanisława Lubomirskiego (1722-1783), ówczesnego
strażnika wielkiego koronnego, późniejszego marszałka wielkiego koronnego, członka Familii Czartoryskich, kawalera Orderu Orła Białego, który jako jeden z kilkudziesięciu posłów zerwał sejm 1761 r.
Ślady składania, stan dobry.

70. Umowa na wykonanie kolaski ze stelmachem Franciszkiem Kuleszą. Warszawa, 10 sierpnia 1778 r. Podpis odręczny Franciszka Kuleszy. Papier, 1 k., 21 x
30 cm.
240,Język polski. Kontrakt na wykonanie „kolaski nowej podług mody teraźniejszej ostatniej [...] z magazynem, osiami, kołami i z tym wszystkim, co być powinno od drewna drągi pod spód do resorów,
stopnie chowane, wszystko zaś powinno być z drzewa suchego, mocną i gładką robotą”. Umowa
opiewa na 12 czerwonych zł i przewiduje roczną gwarancję na gotowy pojazd. Ślady składania, poza
tym stan bardzo dobry.
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69. Laudum sejmiku woj. sandomierskiego. 1761.

71. Długi Hugona Kołłątaja. 1797.

71. [Hugo Kołłątaj, współtwórca Konstytucji 3 Maja] – Akt opisujący długi finansowe
Hugo Kołłątaja i rozliczenia z przyjaciółmi. Dat. Kraków 27 IV 1797 r. Pieczęć
tuszowa z monogramem FAR – władcy Księstwa Warszawskiego oraz pieczęć
tuszowa z Orłem wartości 8 groszy. Bifolium, s. 2, czterostronnie zapisane, 34 x
19,5 cm.
800,Język łaciński. Autograf Józefa Wyszpolskiego, pisarza aktowego ksiąg ziemskich krakowskich, który
nie wpisał daty sporządzenia tego wypisu z ksiąg. Czas powstania dokumentu to lata 1809-1812, gdy
Kraków należał do Księstwa Warszawskiego. Akt dotyczy długów zaciągniętych w Warszawie przez
H. Kołłątaja (1750-1812), współtwórcę Konstytucji 3 Maja. Pierwsze długi wymienione w dokumencie
datowane są na miesiąc po uchwaleniu Konstytucji. Kolejne długi datowane na drugi miesiąc Insurekcji
Kościuszkowskiej w 1794 r., kiedy powstańcy w Warszawie pod wodzą Kilińskiego zbierali pieniądze
na broń i amunicję. Łączna wartość długów wynosi 1853 zł. W akcie wymieniony jest m.in. brat Kołłątaja – Jan oraz przyjaciel – Wincenty Szczurowski i kolega, profesor UJ – Walerian Bogdanowicz,
a także Roch Chlebowski, znany z tego, że 8 lat wcześniej uwięził wieśniaczki z majątku i poddawał
je próbie wody, a te które nie tonęły, uznawał za wiedźmy. Były to ostatnie tortury na czarownicach
w Rzeczypospolitej. Wymieniona jest też wieś Krzyżanowice koło Pińczowa, gdzie Kołłątaj był proboszczem, a także Michałowice i Krzecławice. Dokument nieznany biografom Kołłątaja. Stan dobry.

WIEK XIX-XX
– Patent oficerski –
72. Aleksander I (1777-1825), cesarz Wszechrosji i król Polski oraz Wielki Książę
Konstanty (1779-1831), naczelny wódz armii Królestwa Polskiego – Patent na
rangę podporucznika dla starszego sierżanta Józefa Skraynowskiego (Skrajnow-
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73. Aleksander II. Nadanie orderu. 1867.
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75. St. F. Potocki, płk armii Ks. Warszawskiego. List. 1807.

skiego) ze starszeństwem od dn. 21 III / 2 IV 1817 r., dat. Warszawa, 28 X/9 XI
1819 r. Autografy wielkiego księcia i naczelnego wodza („Konstanty...”) i p.o.
ministra woyny („Hauke”). Blankiet urzędowy w miedziorycie, ręcznie wypełniany.
Pieczęć królewska odciśnięta przez papier (odcisk opłatkowy). Pergamin, 43 x
51,5 cm (w świetle oprawy).
5000,Z podpisami Wielkiego Księcia Konstantego, jako Naczelnego Wodza armii Królestwa Polskiego
oraz generała dywizji Maurycego Hauke (1775-1830), jako p.o. ministra wojny. Odbiorcą dokumentu
był oficer 2 Pułku Strzelców Pieszych (do r. 1830 awansował na stopień porucznika – dalszych danych brak). W części centralnej panoplia z orłem polskim w koronie i napisem „Woysko Królewsko
Polskie”, w narożnikach monogramy cesarza Aleksandra I w wieńcu z koroną. Pieczęć cesarza jako
króla Polski czytelna. Zbrązowienia, drobne ubytki i zagniecenia, uszkodzony narożnik, poza tym stan
dobry. Oprawiony w ramę 76 x 82,5 cm.
(Patrz tablica VIII)

73. Aleksander II (1818-1881), cesarz Wszechrusi, król Polski i wielki książę Finlandii - Dyplom nadania orderu św. Stanisława 3 klasy dla Ernesta Doré, sekretarza
sądu pierwszej instancji. Dat. Liwadia [Krym] 28 VI 1867 r. Autograf cesarza
(„Aleksander”). Blankiet litografowany, ręcznie wypełniony. Karta, 34,5 x 20,5 cm
(w świetle oprawy).
2400,Z podpisem cesarza Aleksandra II. Język rosyjski. U góry nadruk: „Ukaz kapituły rosyjskich cesarskich
i carskich orderów”, tekst kaligrafowany. U dołu dopisek z numerem urzędowym i datą ogłoszenia
(6 VIII 1867). Nazwisko obdarowanego zapisane cyrylicą i w wersji łacińskiej. Stan bardzo dobry.
Oprawiony w ramę 54,5 x 30 cm.

74. Wiktoria (1819-1901), królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, późniejsza cesarzowa Indii – Patent na rangę majora armii brytyjskiej dla
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Edwarda Penfold Arthura ze starszeństwem od 19 I 1858 r., dat. Dwór św. Jakuba
(Londyn) 26 I 1858 r. Autografy urzędników. Pieczęcie. Blankiet litografowany,
ręcznie wypełniany. Karta, 40 x 30 cm.
400,Z odręcznymi podpisami urzędnika w imieniu królowej („G. Lewis”) i urzędnika ministerstwa wojny
(„Edward Ludgard”). Język angielski. U góry nagłówek: „Wictoria z Bożej łaski królowa”. Ślady składania, drobne przetarcia i zbrązowienia, poza tym stan dobry.

-----------------------------75. Potocki Stanisław Florian (1776-1830), hrabia, pułkownik w armii Księstwa
Warszawskiego, generał w armii Królestwa Polskiego, dowódca wojsk piechoty List do kapitana de Sade, służącego w 2. regimencie piechoty polskiej 1. legii
w sprawie zgody na powrót do Francji. Dat. Warszawa, 4 czerwca 1807 r. Pismo
odręczne Stanisława Potockiego. Pieczęć w laku przez papier. Papier, 2 k., 23 x
18,5 cm.
1200,Język francuski. Na odwrocie 2 karty adres. Stanisław Florian Potocki, syn Józefa Makarego, starosty
halickiego i brat Antoniego. Karierę wojskową rozpoczął w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, służył
jako dowódca oddziałów piechoty w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Postrzelony w Noc Listopadową, gdy próbował uspokoić wybuch powstania, zmarł 30 listopada. Ślady
składania, papier przerwany (na skutek otwarcia zapieczętowanego listu), poza tym stan bardzo dobry.

76. [Opieka nad szkołą żydowską] – Róża z Ogińskich Krasińska (1677-1724).
Akt z 27 IV 1718 r. wniesiony do grodu w Drohiczynie przez Żydów z Sokołowa Podlaskiego, zawierający zobowiązanie magnatki do corocznej wypłaty
pieniędzy na rzecz żydowskiej szkoły przy synagodze. Dat. Drohiczyn 16 V
1808 r. Sucha pieczęć z orłem pruskim i opłatkowa z orłem austriackim, pieczęcie austriackiej i pruskiej opłaty skarbowej, podpisy: „Biały” i „Moczulski”. K. 4,
37 x 23 cm.
600,Język polski i łaciński. W 1718 r. w Krasnem kasztelanowa płocka Róża z Ogińskich Krasińska, żona
Stanisława Bonifacego Krasińskiego, pisemnie zobowiązała proboszcza w Suchożebrach (który był
winien pieniądze za dzierżawę) do wypłacania odsetek na rzecz szkoły przy synagodze w Sokołowie,
uważając, że „Żydzi sokołowscy naturalnej mojej opiece podlegają”. Pismo to w kilka dni potem Żydzi z Sokołowa, m.in. Boym Szmoyłowicz, Matys Idzkowicz, Marek Abrahamowicz – seniorzy
z synagogi, wnieśli do akt ziemskich w Drohiczynie. 90 lat później na polecenie gminy żydowskiej
dokonano wypisu celem zgłoszenia roszczeń do wypłaty na szkołę. Dokument ten jest przykładem
wielowiekowej wartości prawnej aktów z czasów Rzeczypospolitej, kiedy nierzadko wybuchały procesy
oparte o akta sprzed wieków. Ślady składania, drobne zabrudzenia, stan dobry.

77. [Likwidacja tajnych stowarzyszeń w Królestwie Polskim] – Komisja Rządowa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zawiadamia arcybiskupa warszawskiego i prymasa Królestwa o dekrecie carskim zabraniającym działalności
tajnych stowarzyszeń, w tym patriotycznych i masonerii. Dat. 18 V 1822 r. Autograf
i pieczęć tuszowa księdza Sałwińskiego, sekretarza konsystorza metropolitalnego.
Papier, 2 k. czterostronnie zapisane, 34,5 x 21 cm.
300,Język polski. Pismo ministerstwa oświecenia do prymasa S. Hołowczyca o dekrecie namiestnika
Królestwa Polskiego gen. J. Zajączka, zakazującym wszelkich tajnych stowarzyszeń. Ministerstwo
nakazuje, aby poinformować o tym duchowieństwo, urzędników i nauczycieli i aby każdy podlegający
biskupowi własnoręcznie napisał i podpisał deklarację o nienależeniu do tajnych organizacji. W tekście
wymienione jest Stowarzyszenie Wolnych Mularzy. Pierwsza karta to pismo ministerstwa, druga to
wzór wymaganej deklaracji. Pismo wysyłano do administracji kościelnej, oferowany dokument jest
odpisem z epoki, potwierdzonym przez sekretarza arcybiskupa. Stan dobry.
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76. Róża z Ogińskich Krasińska. 1808.
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79. Wielki Książę Konstanty. Rozkaz. 1826.

78. Stanisław Staszic (1755-1826), uczony, filozof, przyrodnik i działacz polityczny Komisja Najwyższa Egzaminacyjna (organ Rady Stanu Królestwa Polskiego).
Odpowiedź na podanie o dopuszczenie do egzaminu na urzędy administracyjne
3. klasy. Dat.: Warszawa, 21.10.1822 r. Podpisy: Stanisława Staszica, sekretarza
Zielińskiego. Papier, bifolium, 32,5 x 21 cm.
1200,Z podpisem Stanisława Staszica. Język polski. Nagłówek kaligrafowany. Odmowa dopuszczenia do
egzaminu urzędniczego 3. klasy p. Bierzyńskiego, sekretarza w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, uzasadniona stażem pracy urzędniczej niewystarczającym do zwolnienia go z egzaminu
urzędniczego 1. klasy, składanego przed Komisją Egzaminacyjną Wojewódzką. Decyzja podpisana
przez Staszica jako radcę stanu w zastępstwie ministra Stanisława Grabowskiego. Najwyższa Komisja
Egzaminacyjna została powołana w 1816 r., a przewodniczyć jej miał minister oświecenia. Sygnatury
urzędowe. Ślady składania, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VIII)

79. Wielki Książę Konstanty (1779-1831) – Rozkaz dzienny do Woyska Polskiego
dany w Kwaterze Głównej w Warszawie dnia 22 maja/3 czerwca 1826 r. K. [1],
oryg. arkusz wyd., 31,5 x 19,5 cm.
240,Z podpisem pułkownika Tomasza Jana Siemiątkowskiego (1786-1830). Rozkaz dzienny wielkiego
księcia Konstantego, dotyczący przyznania urlopów oficerom w wojsku Królestwa Polskiego. W dokumencie wymienieni: porucznik Jerzy Sobolewski, podporucznik piechoty Jan Łazowski, pułkownik
Kazimierz Trębicki, adiutant WK Konstantego, podpułkownik Ksawery Olędzki, podpułkownik jazdy
Neymann, kapitan Franciszek Fryderycy, porucznik Stanisław Świerczewski. Stan dobry. Rzadkie.

80. [Powstanie listopadowe] – Zezwolenie na urlop dla Józefa Aleksego Morawskiego, dyrektora w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, wydane przez prezesa
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80. Rząd Narodowy. Zezwolenie na urlop. 1831.

81. Represje popowstaniowe. 1832.

Rządu Narodowego Adama Jerzego ks. Czartoryskiego. Warszawa 5 III 1831 r.
Autograf sekretarza Komisji Rządowej Przychodów Jana Jakuba Ciechanowskiego. Papier, 1 k., 31,5 x 19,5 cm.
200,Język polski. Józef Aleksy Morawski (1791-1855), senator kasztelan Królestwa Polskiego, dyrektor
w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kawaler Orderu Orła Białego. Za wojnę 1812 r. otrzymał
Virtuti Militari III klasy. Żonaty z Anną Jakubowicz, córką Szmula Zbytkowera. Ich wnuczka, Franciszka
Siedliska została błogosławioną Kościoła katolickiego. Odpis z epoki, potwierdzony przez urzędnika
ministerialnego. Pieczęć tuszowa „Arch. Rodziny I.A. Morawskiego”. Stan dobry.

81. [Represje popowstaniowe] – Konsystorz Generalny Archidiecezji Warszawskiej,
z powodu represji popowstaniowych i wzbudzającego panikę poboru do armii
carskiej żołnierzy niższych stopni, zwraca się do kapłanów, aby odczytali ludowi
uspokojenie i wyjaśnienie cara. Dat. Warszawa 22 VI 1832 r. Autograf Adama
Paszkowicza, wikariusza kapituły archidiecezji warszawskiej, późniejszego biskupa krakowskiego z Kielc. Karta obustronnie zapisana na drukowanym blankiecie
z nagłówkiem Konsystorza, 35,5 x 21 cm.
200,Język polski. Oferowany akt dotyczy prowadzonego po upadku powstania listopadowego poboru
do armii carskiej wojskowych niższego stopni. Wspomina o „płonnych wnioskach, fałszywych wieściach zatrważających spokojność rodzin i wzbudzających postrach pomiędzy osobami”, które nie
będą podlegać tej brance. W tej sytuacji władza kościelna nakazuje odczytać uspokajającą odezwę
cesarską z 8 czerwca 1832 r. Egzemplarz przeznaczony dla parafii w Błoniu pod Warszawą.
Stan dobry.

RĘKOPISY I DOKUMENTY

83. A. Grocholska. Pamiętniki.1845-1847.

45

84. Spadek po warszawskim finansiście.1848.

82. Kłągiewicz Jędrzej Benedykt (przed 1767-1841), biskup wileński – Pismo do Euzebiusza Kisielewicza, przeora klasztoru karmelitów bosych w Kownie w sprawie
wymiany banknotów. Dat. Wilno 2 III 1840 r. Karta papieru zadrukowana tekstem,
podpis odręczny biskupa i wpisane dane przeora; 32,3 x 19,5 cm.
200,Język polski. Drukowane wezwanie do przeorów klasztorów celem niezwłocznego przesłania do zarządu diecezji „biletów bankowych i magistratur” celem wymiany na srebrną monetę. W 1839 r.
wprowadzono w Rosji reformę i niekorzystną wymianę. Biskup chciał zapewne uratować fundusze
klasztorne ulokowane w „biletach bankowych”, pośpiesznie je wymieniając na monety. Stan dobry.

83. Grocholska Aniela z Kosowskich (1819-?), ziemianka, żona Kazimierza
Grocholskiego – Tom IIgi Kopii Dziennika, czyli pamiętników [...] Od 19go Maja
1845 do 17/29 czerwca 1847 r. doprowadzony. Rękopis nieznanego autorstwa
i facsimile. K. 503-995, 22 cm, opr. z epoki, płsk.
600,Pamiętnik zawiera opisy życia codziennego w Borowicach (gubernia wołyńska) oraz okolicy (Rozważ,
Żytomierz, Orłowo, Międzyrzecz, Ostróg, Brody), anegdoty (często o znanych osobistościach), wzmianki
o sytuacji politycznej w kraju i na świecie, m.in. rzeź galicyjska, sytuacja Żydów. Grocholska opisuje także wycieczki po Europie (Włochy, San Marino, Niemcy, Francja, Belgia). Mężem autorki był Kazimierz
Grocholski (1815-1888), działacz gospodarczy i polityk, poseł na Sejm Krajowy Galicji i do austriackiej
Rady Państwa, od 1871 r. pierwszy minister do spraw Galicji. Oprawa z epoki, płsk ze złoc. tyt. na
grzbiecie, sygnowana pieczątką przez introligatora z Kijowa. Strony 507-509 zachowane w połowie,
s. 510 wyrwana. Brak s. 516-519, 521-525, 550-552, 568-569, 597. Od k. 936 facsimile. Na ostatniej
k. zdanie urywa się w połowie. Drobne otarcia, krawędzie kilku kart z zagnieceniami i uszkodzeniami.
Stan dobry.

84. [Warszawski finansista] – Akt ustanowienia reprezentanta spadkobierców warszawskiego milionera Maurycego Koniara, z wyszczególnieniem jego licznych
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interesów. Dat. Warszawa 9/21 III 1848 r. Autograf i pieczęć tuszowa pisarza
aktowego Królestwa Józefa Jeziorańskiego. Pieczęcie opłaty skarbowej. Papier,
k. 16, 32,5 x 20 cm.
600,Język polski. Obszerny dokument wymieniający roszczenia finansowe oraz osoby uczestniczące
w spadku po Maurycym Koniarze [Mojżesz Kohn] (1782-1848), finansiście działającym w Królestwie
Polskim, mieszkającym przy ul. Miodowej i we dworze Szymanów koło Sochaczewa. Koniar posiadał
monopol na produkcję tabaki w Królestwie, był także dzierżawcą kopalni i huty w Zagłębiu Staropolskim. Dopuścił się malwersacji, co doprowadziło do kryzysu w górnictwie Królestwa, a jemu samemu
odebrano dzierżawę rządowych hut. Koniar współdziałał w tym procederze z prezesem Banku Polskiego
Henrykiem hr. Łubieńskim z Guzowa, który został skazany i zesłany. Finansista nie został skazany na
konfiskatę mienia a, jak z oferowanego aktu wynika, długi zaciągnięte przez Łubieńskiego u Koniara
zostały zabezpieczone na dobrach Łubieńskiego w Guzowie i Lubartowie. Do tych pieniędzy na
hipotekach hrabiego rościli pretensje spadkobiercy zmarłego. Rodzina Koniarów oferowanym aktem
ustanawia Hipolita (syna zmarłego) generalnym reprezentantem przed prawem. Autograf frankisty
Józefa Jeziorańskiego, przodka sławnego Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Stan dobry. Bogaty źródłowo
dokument dotyczący finansjery warszawskiej.

WIEK XX
85. Wiktor Emanuel III (1869-1947), król Włoch. Mussolini Benito (1883-1945), ówczesny premier Włoch i minister wojny – Patent na rangę kapitana w korpusie administracji wojskowej dla Leone Ferrariego, dat. San Rossore 7 VII 1927 r. Blankiet druk.,
ręcznie wypełniany. Autografy króla („Vittorio Emanuele”) i premiera („Mussolini”).
Pieczęcie i autografy urzędników ministerialnych. Karta, 36,5 x 24 cm.
4000,Z odręcznymi podpisami króla Włoch Wiktora Emanuela i premiera Benito Mussoliniego, jako
ministra wojny. Język włoski. Nagł.: „Wiktor Emanuel III, z łaski Boga i z woli narodu, król Włoch”.
Dokument podpisany przez króla w San Rossore, miejscowości koło Pizy, będącej posiadłością królów
włoskich. Liczne dopiski i obiegowe pieczątki urzędników ministerialnych. Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VIII)

86. Elżbieta II (ur. 1926), królowa brytyjska – Mianowanie Sir Franka Kenyon Robertsa
ambasadorem brytyjskim w Jugosławii. Dat.: Dwór św. Jakuba (Londyn), 16 listopada 1954 r. Podpisy królowej („Elizabeth R”) oraz ministra spraw zagranicznych
Anthony’ego Edena. Papier 42 x 53 cm.
1500,Autograf królewski. Język angielski. Druk uzupełniany ręcznie. Papier z wyciskiem herbu Zjednoczonego Królestwa (nie jest to formalnie pieczęć). Kredencjały wystawione dla nowego ambasadora
brytyjskiego w Jugosławii. Nominacja podpisana przez Anthony’ego Edena (1897-1977), ówczesnego
ministra spraw zagranicznych i wicepremiera w rządzie Winstona Churchilla, późniejszego premiera
Wielkiej Brytanii (1955-57). Frank Kenyon Roberts (1907-1998), jeden z głównych dyplomatów brytyjskich w początkowym okresie zimnej wojny, ambasador m.in. w Jugosławii, ZSRR i RFN (jeden
z architektów ułożenia stosunków brytyjsko-niemieckich w latach 60.). Stan bardzo dobry.

-----------------------------87. [Bitwa Warszawska 1920] – List prywatny wysłany przez warszawskiego urzędnika
do rodziny w Krakowie, opisujący sytuację w stolicy w trakcie Bitwy Warszawskiej.
Dat.: Warszawa, 17 sierpnia 1920 r. Papier, k. 2, 22 x 17,5 cm.
150,Ciekawa migawka z warszawskiej rzeczywistości w najtrudniejszym momencie wojny polsko-rosyjskiej
1919-1921. Niezidentyfikowany bliżej urzędnik korzysta z możliwości przekazania listu do Krakowa
z korespondencją służbową lub z osobą udającą się tam służbowo – jak wynika z treści zwykła poczta
dochodziła ze znacznym opóźnieniem. Pisze o możliwej konieczności wyjazdu do Poznania w razie
pogorszenia sytuacji, zaznaczając, że część rodzin urzędników wyjechała już 13 sierpnia. Dodaje, że
sytuacja w stolicy jest raczej spokojna, nie brakuje również zaopatrzenia. Ślady składania, stan dobry.
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86. Królowa Elżbieta II. Nominacja ambasadora brytyjskiego. 1954.

88. Piłsudski Józef (1867-1935), Marszałek Polski i minister spraw wojskowych.
Jędrzejowicz Wacław (1893-1993), ówczesny dyr. w MSZ i późniejszy minister
WRiOP – Nadanie Krzyża Niepodległości Januszowi Ubyszowi, dat. Warszawa
13 IV 1931 r. Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości. Blankiet druk., ręcznie wypełniany. Autografy („J. Piłsudski”; „W. Jędrzejowicz”). Pieczęć Komitetu odciśnięta
przez papier. Karta, 37 x 25 cm (w świetle oprawy).
900,Z podpisami Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako przewodniczącego Komitetu Krzyża i Medalu
Niepodległości oraz ppłk. Wacława Jędrzejewicza, jako sekretarza generalnego tegoż. Janusz Ubysz
(1895-?) był organizatorem Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie Bełchatów. Suchy tłok pieczęci
Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości. Dokument oprawiony w ramę 59,5 x 47,5 cm. Stan dobry.

89. [Piłsudski Józef (1867-1935), Marszałek Polski] – Patent oficerski na stopień
kapitana dla Stanisława Cieślika. Nr 1039, dat. Warszawa 10 X 1932 r. Autografy
Ministra Spraw Wojskowych („J. Piłsudski”) i Szefa Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych („Hulewicz, płk”). Sucha pieczęć ministerstwa. Pergamin
49 x 58,5 cm.
1800,Z podpisami Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako ministra spraw wojskowych oraz Bohdana Hulewicza (1888-1968), jako szefa Biura Personalnego Ministerstwa. Ramka i tekst w miedziorycie wg projektu
prof. ASP Wojciecha Jastrzębowskiego (1884-1963), ryt. prof. ASP Jan Wojnarski (1879-1937). Tekst
patentu w szerokiej ozdobnej ramce składającej się z panopliów, orłów z różnych epok i orła urzędowego. Dyplom otrzymał Stanisław Cieślik (1893-1940), od 1918 r. służący w Wojsku Polskim, jako oficer
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89. J. Piłsudski. Patent oficerski na stopień kapitana.1932.

m.in. w 5. Dywizji Piechoty, 6. Pułku Lotniczym. Po kampanii wrześniowej internowany w Starobielsku,
zamordowany wiosną 1940 r. w Charkowie. Drobne uszkodzenia na obrzeżach, poza tym stan dobry.

90. Paderewski Ignacy Jan (1860-1941), pianista, kompozytor, premier Polski – Dedykacja oraz zapis nutowy. B.m. 1907; pismo odręczne z autografem,
karta o wym. 9,5 x 12 cm (w świetle oprawy); oraz współoprawna fotografia
gabinetowa, b.m. (Londyn), b.r. (ok. 1890 r.), fotografia czarno-biała o wym. 17,5 x
14,5 cm (w świetle oprawy).
4000,Dwie współoprawne pamiątki po wielkim Polaku – pianiście, kompozytorze, mężu stanu. Po stronie
prawej karta z fragmentem zapisu nutowego op. 23 „Variations et fugue sur un thème original
es-moll” (kompozycji mistrza opublikowanej po raz pierwszy w 1906 r. w Berlinie). Poniżej dedykacja
w języku angielskim: „with every good wish of I. J. Paderewski 20/XII 1907”. Po stronie lewej fotografia artysty sygnowana przez londyński zakład Elliott & Fry (mieszczący się przy Baker Street). Stan
bardzo dobry, oprawione w ramę 39 x 52,5 cm.
(Patrz tablica IX)

91. Mościcki Ignacy (1867-1946), prezydent RP – Złota myśl prezydenta. Dat.
Warszawa – Zamek 9 VII 1928 r. Autograf („I. Mościcki”). Herb Polski odciśnięty
przez papier. Karta, 20 x 16 cm (w świetle oprawy).
2400,Pismo odręczne Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera przemyślenia
polityka na temat problemu pokoju na świecie: „Obecnie, kiedy drobny nawet konflikt orężny może
wywołać nieobliczalne klęski i nieszczęścia dla całej ludzkości, pierwszym oraz najwznioślejszym dążeniem rządów i społeczeństw powinna być troska o utrzymanie trwałego pokoju [...]”. Dokument dany
na Zamku Królewskim w Warszawie, w rezydencji prezydenta, zapewne w związku z odbywającym się
w czerwcu 1928 r. w Warszawie Międzynarodowym Kongresem Pokoju. Ładny suchy tłok z herbem
Polski z lat 1919-1927. Dokument oprawiony w ramę 49 x 40 cm. Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica IX)
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92. Prezydent Mościcki. Dokument. 1936.
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93. F. Sławoj Składkowski. Dokument. 1929.

92. Mościcki Ignacy (1867-1946), prezydent RP. Kościałkowski Marian Zyndram
(1892-1946), premier RP – Zwolnienie z urzędu ministra poczt i telegrafów Emila
Kalińskiego. Dat. Warszawa 15 V 1936 r. Maszynopis. Autografy prezydenta RP
(„I. Mościcki”) i premiera RP („M.Z. Kościałkowski”). Pieczęć urzędu prezydenckiego
odciśnięta przez papier. Karta 26,5 x 19 cm (w świetle oprawy).
900,Z odręcznymi podpisami prezydenta Ignacego Mościckiego i premiera Mariana Zyndram-Kościałkowskiego. Zwolnienie z urzędu ministerialnego inż. Emila Kalińskiego (1890-1973) nastąpiło
w związku z upadkiem gabinetu Mariana Zyndram-Kościałkowskiego, przy czym w tym samym akcie
prezydent i premier powierzyli mu dalsze pełnienie obowiązków ministerialnych. Sucha pieczęć prezydenckiego urzędu. Stan bardzo dobry.

93. Składkowski Felicjan Sławoj (1885-1962), minister spraw wewnętrznych RP,
późniejszy ostatni premier II RP – Pismo służbowe do Adama Bogdanowicza,
b. urzędnika w Tymczasowym Wydziale Samorządowym we Lwowie. Dat. Warszawa 4 VII 1929 r. Maszynopis. Autograf („Sławoj...”). Pieczęć tuszowa ministerstwa.
Karta, 29,5 x 21 cm.
400,Z podpisem Felicjana Sławoja Składkowskiego jako ministra spraw wewnętrznych. Uchylenie zarządzenia wojewody lwowskiego, zwalniające adresata ze służby cywilnej i przeniesienie go w stan
spoczynku. Ślad po złożeniu, poza tym stan bardzo dobry.

PISARZE I ARTYŚCI. ZNANI POLACY
94. [Listy polskich literatów] – Zbiór 25 listów pisarzy polskich do wydawnictwa
Gebethner i Wolﬀ w Warszawie. 20 listów odręcznych, 4 listy w maszynopisie
z autografem i 1 drukowany z autografem. Różne miejsca pisania, lata 1924-1930.
Różne formaty papieru listowego.
1200,-
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95. St. Dygat. Dwie rękopiśmienne wersje przedmowy do „Jeziora Bodeńskiego”. 1955.

Zbiór listów pisarzy polskich do jednego z najbardziej znanych polskich wydawnictw „Gebethnera
i Wolﬀa”. Na większości data przyjęcia i litera „R” redaktora Mieczysława Rulikowskiego (1881-1951),
bibliologa. Na jednym z listów pieczęć wydawnictwa „GiW”. Większość listów obszerna, 4 stronicowa.
Zbiór zawiera: list odręczny (1925) Ludwika Ćwiklińskiego (1853-1942), prof. uniw. we Lwowie i Poznaniu; dwa listy (1929) odręczne Wiktora Dody, krytyka z Grybowa; list maszynopisowy (1930) Zygfryda
Dyakiewicza, poety; odręczny list i drukowane podziękowanie z autografem (1930) żony Juliana Ejsmonda; trzy listy (1925) Juliana Germana (1880-1953), pisarza; dwa listy maszynopisowe (jeden na
blankiecie „Słowa” wileńskiego) z autografem Czesława Jankowskiego (1857-1929), poety i redaktora;
list odręczny na blankiecie prywatnym (1930) Józefa Jankowskiego (1865-1935), poety i redaktora
„Kuriera Świątecznego”; list odręczny (1925) Kazimierza Leczyckiego, publicysty; list odręczny (1925)
Stanisława Miłaszewskiego (1886-1944), poety, kierownika Teatru Narodowego; list odręczny (na blankiecie „Czasu” krakowskiego z 1924) Edwarda Paszkowskiego (1863-1934), pisarza i publicysty; dwa
listy (odręczny i maszynopis) z 1925 r. Janusza Stępowskiego (1900-1969), pisarza; list odręczny
(1925) H. Straucha; list odręczny (1925) Macieja Szukiewicza (1870-1943), poety i kustosza Domu
Jana Matejki (uszkodzony); pięć listów Zofii Reutt-Witkowskiej (1894-1938), literatki; list odręczny
(1925) Mieczysława Zgórzewskiego (1900-1969), literata. Kilka listów pogiętych lub zabrudzonych,
jeden naderwany ze szkodą dla tekstu, poza tym stan dobry.

95. Dygat Stanisław (1914-1978), pisarz, felietonista, dramaturg, mąż Kaliny Jędrusik - Dwie rękopiśmienne wersje przedmowy do publikowanego przez PIW
drugiego wydania „Jeziora Bodeńskiego”, z których tylko druga, napisana od
nowa zgodnie z zaleceniem redaktorki Marii Szypowskiej, została opublikowana
w książce. Rękopis Stanisława Dygata, A4, k. 4.
1400,Dołączono: egzemplarz książki „Jezioro Bodeńskie”, PIW 1955 z odręczną dedykacją Stanisława
Dygata dla M. Szypowskiej: „Współautorce z wdzięcznością” (dat.: 25 X 1962) oraz wydruk ze wspomnień Marii Szypowskiej z jej odręcznym podpisem. Niezmiernie ciekawy zbiór dający wgląd w warsztat
pisarski oraz rzeczywistość procesu redakcyjnego lat 50. „Jezioro Bodeńskie” – głośna debiutancka
powieść Dygata (napisana w latach 1942-1943), zekranizowana w 1985 r. Maria Szypowska (19292017), pisarka, działaczka społeczna, w latach 1949-1959 pracująca jako redaktorka w PIW. Papier
rękopisów pożółkły, ślady składania, poza tym stan dobry.
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97. J. Malczewski. List.1914.

96. Konopnicka Maria (1842-1910), poetka – Trzy listy do Elizy Orzeszkowej.
Datowane: 24 stycznia b.r. [1882], 16 lutego 1882 r. oraz 13 października
1883 r. Listy odpowiednio: ośmiostronicowy, jednostronicowy i czterostronicowy
na k. o wym. 20,5 x 13 cm.
4000,Pisma odręczne z autografami: „Marja Konopnicka” lub „Marja’. List pierwszy dotyczy planów
wydawania pisma dla kobiet. Temat ten staje się pretekstem dla poetki do rozważań na temat roli
kobiet w społeczeństwie: „Odsunięte od szerokich pól życia i od wielkich walk jego, zamknięte
w sferze obowiązków rodzinnych...”. Konopnicka snuje plany wydawania pisma dla kobiet, które
byłoby pismem „dla ludzi, dla wszystkich”. Prosi Orzeszkową o radę, ponieważ nie chce się zdradzać ze swoimi planami w Warszawie. Pisze o pannie Tripplin– Aniela Tripplin (1842-1908), literatka i dziennikarka, bratanica Teodora Tripplina (prekursora polskiej literatury fantastycznonaukowej).
Konopnicka opisuje swoje życie „rozbite godzinami lekcji”, które dają chleb, ale uniemożliwiają inna
pracę. Króciutki list drugi to ponowna prośba o odpowiedź. W liście ostatnim poetka pisze o planach
pracy w nowym piśmie dla kobiet „Świt”, wydawanym przez F. S. Lewentala (jako konkurencji dla
„Bluszczu”, publikowanego przez M. Glüksberga). Konopnicka prosi Orzeszkową o nadsyłanie utworów:
„obrazki, nowelki, małe drobiazgi artystyczne, małe „nic”, od których topnieje serce i czoło się zamyśla
głęboko”. Miejscami drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica IX)

97. Malczewski Jacek (1854-1928), malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie – List do c.k. radcy dworu w sprawie uzyskania protekcji dla Bohdana
Węgla. Dat.: Kraków, 22.03.1914 r. Pismo odręczne J. Malczewskiego. Papier,
papeteria C.K. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 28 x 23 cm.
600,Pismo odręczne Jacka Malczewskiego. Malarz prosi o poparcie podania o pracę składanego przez
Bohdana Węgla w magistracie krakowskim, wskazując, że młody człowiek, ukończywszy właśnie
szkołę, pragnie wspomóc owdowiałą matkę. Ślady składania, stan bardzo dobry.
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98. K. Michałowski. List w sprawie zakupu obrazu Olgi Boznańskiej. 1946.

98. Michałowski Kazimierz (1901-1981), archeolog, egiptolog i historyk sztuki,
ówczesny zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie – List do
dr. Jerzego Sienkiewicza w sprawie zakupu obrazu Olgi Boznańskiej. B.m. 10 V
1946 r. Autograf („K. Michałowski”). Karta, 30 x 21 cm.
200,Pismo odręczne Kazimierza Michałowskiego. Dotyczy ewentualnego nabycia obrazu Olgi Boznańskiej „Portret starszego Pana” podczas wyjazdu nadawcy do Paryża. W treści wzmianki o udziale w tej
sprawie prof. Juliana Krzyżanowskiego i dyr. Stanisława Lorentza. Odbiorcą listu był dr historii sztuki
Jerzy Sienkiewicz (1897-1980), ówczesny kustosz Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym
w Warszawie. Ślady złożenia, stan dobry.

99. Morstin Ludwik Hieronim (1886-1966), ziemianin, poeta, kierownik literacki
teatrów – Kartka pocztowa do prof. Juliana Krzyżanowskiego. Dat. Zakopane,
b.r. [1951]. Autograf („L.H. Morstin”). Karta ze znaczkami, 10 x 14,5 cm. 150,Pismo odręczne Ludwika Hieronima hr. Morstina. Prośba o ocenę artykułu o Sienkiewiczu, który
nadawca pragnie umieścić w miesięczniku. Stan bardzo dobry.

100. Najder Zdzisław (1930-2021), ówczesny pracownik Instytutu Badań Literackich,
późniejszy dr literatury polskiej i filozofii, dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna
Europa i profesor nauk humanistycznych – Kartka pocztowa do prof. Juliana
Krzyżanowskiego. Dat. Richmond, Anglia 2 III 1957 r. Autograf („Zdzisław Najder”).
Karta 10 x 15 cm.
100,Pismo odręczne Zdzisława Najdera. Dotyczy powierzonych mu spraw, z angielskim adresem nadawcy. Stan dobry.

101. Nałkowska Zofia (1884-1954), pisarka, publicystka i dramatopisarka – Pokwitowanie otrzymania 3920 złotych. B.m. 16 IX 1945 r. Autograf („Z. Nałkowska”).
Karta 8,2 x 15,5 cm, naklejona na karton 29 x 21 cm.
300,-
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101. Z. Nałkowska. Pokwitowanie. 1945.
Pismo odręczne Zofii Nałkowskiej. Wymieniona suma pochodziła od Prezydium Krajowej Rady
Narodowej pod przewodnictwem Bolesława Bieruta, przekazana za pośrednictwem prof. Juliana Krzyżanowskiego. Pisarka była wówczas posłanką do Krajowej Rady Narodowej. Stan bardzo dobry.

102. Nowak-Jeziorański Jan (1914-2005), ówczesny dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, były oficer i kurier Armii Krajowej, dziennikarz i polityk – List do
prof. Juliana Krzyżanowskiego w sprawie nieznanych listów Henryka Sienkiewicza.
Dat. b.m. [Londyn?] 25 X 1966 r. Maszynopis. Autograf („Jan Nowak”). Karta 30 x
21 cm.
300,Z podpisem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ówczesnego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE. Pismo
dotyczące przesłanych kopii trzech nieznanych listów Henryka Sienkiewicza, które nadawca odnalazł
w mieszkaniu potomków Adama Mickiewicza w Paryżu, z podaniem ich aktualnego miejsca przechowywania. Ze względu na pozycję nadawcy pismo zostało wysłane z innego adresu, celem zmylenia
cenzury (dopisek odręczny prof. Juliana Krzyżanowskiego skąd otrzymał list). Koperta z nadrukiem:
„Zbiory J. Krzyżanowskiego” z informacjami kolekcjonera. Stan bardzo dobry.

103. Ossendowski Ferdynand Antoni (1878-1945), pisarz, dziennikarz, podróżnik,
działacz społeczno-polityczny – Wizytówka, lata 30. XX w., 6,5 x 10 cm.
50,Nadruk: „Dr. F. Antoni Ossendowski literat”. Niewielkie uszkodzenie, poza tym stan dobry.

104. Parandowski Jan (1895-1978), pisarz, prezes polskiego PEN-Clubu i wiceprezes międzynarodowego PEN-Clubu – List do prof. Juliana Krzyżanowskiego.
Dat. Lublin, K.U.L., 29 IX 1945 r. Autograf („Jan Parandowski”). S. [2], 14,5 x
19 cm.
200,Pismo odręczne Jana Parandowskiego. Autor listu opisuje swoją aktualną sytuację „pogorzelca
z Warszawy”, kłopoty rodzinne, kontakty z Kazimierzem Czachowskim, Juliuszem Kleinerem i Stanisławem Wędkiewiczem oraz interesuje się warunkami publikacji w „Nauce i Sztuce”. Dołączono kopertę
adresowaną przez J. Parandowskiego na krakowski adres odbiorcy, ze znaczkiem. Stan bardzo dobry.

105. Staﬀ Leopold (1878-1957), poeta, tłumacz i eseista – Kartka pocztowa do
Ludwika Fryde. Dat. Warszawa 23 IX 1938 r. Autograf („L. Staﬀ”). Karta 10,5 x
14,5 cm.
150,Pismo odręczne Leopolda Staﬀa. Zawiera zgodę na przedruk określonych wierszy w projektowanej
antologii („Antologia współczesnej poezji polskiej” Warszawa 1938, „Nasza Księgarnia”). Odbiorcą
kartki był poeta i krytyk literacki Ludwik Fryde (1912-1942). Stan bardzo dobry.
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102. J. Nowak-Jeziorański. List. 1966.

104. J. Parandowski. List. 1945.

105. L. Staﬀ. Kartka pocztowa. 1938.
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108. Kartka od kardynała Karola Wojtyły. 1966.

107. L. Staﬀ. Wizytówka z autografem. Po 1949.

106. Staff Leopold (1878-1957) – List do prof. Juliana Krzyżanowskiego
z prośbą o odwiedziny. Dat. Warszawa 3 III 1953 r. Autograf („L. Staﬀ”). Karta
21,5 x 27 cm.
400,Pismo odręczne Leopolda Staﬀa. Zaproszenie do odwiedzin, wraz z tematami do dyskusji. Dołączono kopertę adresowaną również przez poetę, ze znaczkami. Ślady składania, poza tym stan
bardzo dobry.

107. Staﬀ Leopold (1878-1957) – Wizytówka z autografem na odwrocie („L. Staﬀ”),
[Warszawa po 1949], 5,5 x 10,5 cm.
50,Pismo odręczne Leopolda Staﬀa na odwrocie, z zaproszeniem do złożenia wizyty. Stan bardzo dobry.

– Z domowego archiwum dr Marii Władyczanki –
108. Jan Paweł II (1920-2005), papież, święty Kościoła katolickiego – Kartka od
kardynała Wojtyły. Maszynopis z odręcznym podpisem (+ Karol Wojtyła), datowany:
Kraków, 4 marca 1966 r., 10 x 15 cm.
400,Z odręcznym podpisem kardynała Karola Wojtyły. Podziękowania za list, informacja o załatwieniu
biletu, życzenia szybkiego powrotu do zdrowia oraz prośba o modlitwę skierowane do M. Władyczanki.
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109. Jan Paweł II. Życzenia Wielkanocne. 1990.

List na karcie z nadrukiem: „Arcybiskup Metropolita Krakowski”. M. Władyczanka (1916-2012), doktor
nauk społecznych, blisko związana z „Juventus Christiana” i Karolem Wojtyłą. Podpis nieznacznie
rozmazany, poza tym stan dobry.

109. Jan Paweł II (1920-2005), papież, święty Kościoła katolickiego – Życzenia
Wielkanocne. Maszynopis z odręcznym podpisem („Wujek”), datowany: Watykan, 9 kwietnia 1990 r., składana karta pocztowa (druk barwny) o wym. 16,5 x
11 cm.
500,Z odręcznym podpisem papieża Jana Pawła II. Podziękowanie za list oraz życzenia z okazji Wielkiej
Nocy wysłane do M. Władyczanki. Poniżej dopisek zawierający pozdrowienia dla „poczciwych przyjaciół z Ivrei” (miasteczko we Włoszech, odwiedzone przez papieża w marcu 1990 r.) oraz wzmianka
o oczekiwanych wspomnieniach „o śp. Bpie Janie, chętnie przeczytam”. Obok faksymilowe życzenia
od papieża. Stan dobry.
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WIEK XV-XVIII
110. [Atlas świata]. Clüver Philipp. Atlas map do „Introductionis in Universam Geographiam”. Ok. 1670 r. Tablic i map 46 (miedzioryty, w tym rozkładane), 31 cm,
opr. późniejsza, pperg.
6000,Zbiór tablic i map do słynnego dzieła Philippa Clüvera (1580-1622), pochodzącego z Gdańska geografa, twórcy geografii historycznej. Wydane po raz pierwszy w 1624 r. „Wprowadzenie do geografii
powszechnej tak starej jak i nowej” było przez ponad sto kolejnych lat najważniejszym i najpopularniejszym podręcznikiem geografii, używanym w szkołach i na uniwersytetach. Doczekało się licznych
wznowień, które były rozszerzane i uzupełniane o treść i mapy, uwzględniające nowe wiadomości
geograficzne. Oferowany zbiór liczy trzy tablice oraz 43 mapy. Większość map w formacie 30,5 x
37,5 cm, inne w mniejszym formacie. Zawiera mapy świata, poszczególnych kontynentów i krajów,
m.in. Polski i Prus (przeróbka mapy opracowanej przez Beauplana). Odręczny spis map dawną
ręką. Notatki na wyklejkach. Opr.: pperg. naturalny, na licach pap. marm. Drobne otarcia opr., lekkie
zażółcenia krawędzi k., poza tym stan bardzo dobry.

111. [Atlas Polski]. Reilly Franz Johann Joseph von. Zbiór 13 map Polski pochodzących z atlasu świata „Schauplatz der fünf Theile der Welt”, 1789-1806. Tabl.
ryc. 13 (miedzioryty, kolorowane liniowo), 30 x 40 cm, opr. współcz. skóra ze
złoc. na przednim licu.
4000,Atlas map ziem polskich, składający się z 13 map (21 x 31 cm), zawierający mapę Polski i Litwy
(z herbem Rzeczypospolitej), mapę Polski, 3 mapy Galicji oraz 8 map poszczególnych województw.
Opracowane przez Franza Johanna Josepha Reilly’ego (1766-1820), austriackiego kartografa, pisarza
i wydawcę. Na mapach ślad składania, poza tym stan bardzo dobry.

112. [Polska] – „Von der gegent Europe Sarmacia oder Pol genant”. H. Schedel.
1493 r.
900,Drzeworyt; 23 x 22,5 (na karcie 47,5 x 31,5)
Karta z jednej z pierwszych ilustrowanych kronik świata – „Kroniki Świata” Hartmanna Schedla, wydanej
w Norymberdze w 1493 r. Przedstawia pejzaż z lotu ptaka z miastami i zamkami polskimi, położonymi
nad wyimaginowaną rzeką, która łączy się z morzem. Poniżej, pod symbolami władzy królewskiej, oraz
na odwrocie krótka historia i opis geografii Polski. Zabrudzenia marginesów, stan dobry.

113. [Sarmacja] – „Sarmatia Europe” (na odwrocie „Tabula. VIII Europ....”).
M. i G. Trechsel. 1535 r. (odbitka późniejsza).
600,Drzeworyt w formie trapezu: wys. 29, podstawa 46 (pl. 37 x 52,5)
Mapa obejmuje obszar pomiędzy Wisłą a Donem (Tanais), wpadającym do Morza Kaspijskiego. Sięga
od Morza Bałtyckiego (Mare Sarmaticum) na północy do Morza Czarnego (Pontus Euxinus) na południu.
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110. P. Clüver. Atlas map. Ok. 1670.

111. F. J. J. von Reilly. Atlas Polski. 1789-1806.

Na odwrocie tekst łaciński ujęty w ozdobne architektoniczne ramki, których autorstwo przypisywane
jest Hansowi Holbeinowi. W różnych wydaniach „Geografii” tereny odpowiadające dzisiejszej Polsce
przedstawiane były na dwóch mapach: „Europa IV (Germania)” – od Renu po Wisłę oraz „Europa VIII
(Sarmacja)” – od Wisły po Don. Odbitka z XIX w. Po konserwacji (miejsce złożenia wzmocnione na
odwrocie, wzmocniony górny margines).
Lit.: L. Szaniawska, Sarmacja na mapach Ptolemeusza, 1993, s. 132, poz. 60
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114. J. Janssonius. Mapa Polski. Połowa XVII w.

114. [Polska] – „Novissima Poloniae Regni Descriptio”. J. Janssonius. Połowa
XVII w.
1800,Miedzioryt kolorowany; 43,5 x 54 (pl. 50 x 59)
Mapa Polski, wraz z Pomorzem i Śląskiem, ozdobiona rozbudowanym kartuszem tytułowym (z Orłem
oraz postaciami żołnierzy i chłopów). W prawym dolnym rogu kartusz dedykacyjny od autora mapy,
Joannesa Janssoniusa (1588-1664), amsterdamskiego kartografa i wydawcy dla burmistrza Gdańska
Mikołaja Pahla (1595-1649), burgrabiego królewskiego (z herbem Pahla). Na odwrocie opis Polski
w języku niemieckim. Atlasowe składanie, stan dobry.

115. [Polska] – „Auctior et correctior tabula chorographica Regni Poloniae...”.
E. J. Dahlbergh. 1696 r.
1200,Miedzioryt; 29,5 x 37,5 (pl. 37,7 x 42,8)
Mapa Polski opracowana w czasie „potopu” przez zastępcę naczelnego kwatermistrza armii szwedzkiej Erika Jönssona Dahlbergha (1625-1703). Województwa zaznaczono herbami, ukazano szlaki
przemarszu wojsk szwedzkich i miejsca postoju Karola Gustawa. W kartuszu tytułowym herb Rzeczypospolitej ze Snopkiem Wazów, z boku scena bitewna. Starannie sztychowaną przez L. Cordiera
mapę zamieszczono w sławnym dziele S. Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege
gestis commentariorum”, wydanym w końcu XVII w. w Norymberdze. Stan dobry.

116. [Polska] – „Polonia cum Lithuania et circum uicinis provinciis. Anno 1699”.
H. Scherer. Początek XVIII w.
700,Miedzioryt; 23,5 x 36 (pl. 27,5 x 40)
Mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, od Morza Czarnego po Bałtyk, wraz z krajami przyległymi. Kartusz tytułowy dekorowany atrybutami rolnictwa. Mapa opracowana przez Heinricha Scherera
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117. P. van der Aa. Mapa Polski. 1713.
(1628-1704), jezuitę, profesora matematyki w Monachium, geografa. Zamieszczona w wydanym
w 1703 r. atlasie „Geographia Politica”. Stan dobry, mocna odbitka.

117. [Polska] – „La Pologne suivant les Nouvelles Observations…”. P. van der Aa.
1713 r.
800,Miedzioryt kolorowany; 23 x 30 (pl. 37 x 45)
Mapa ziem Rzeczypospolitej, wyrytowana i wydana przez Pietera van der Aa (1659-1733), księgarza
i wydawcę z Lejdy. Po raz pierwszy zamieszczona w „Nouvel atlas”, wydanym w 1713 r. Stan dobry.
Dekoracyjne, mocne kolorowanie.
Lit.: K. Kozica, Imago Poloniae (ze zbiorów T. Niewodniczańskiego), t. II, s. 148, K 66/1 (wariant
z ozdobną ramką)

118. [Polska i Litwa] – „Poloniae & Lithuania accurante curatius”. J. Ch. Weigel.
Ok. 1715 r.
800,Miedzioryt kolorowany w epoce; 28,5 x 34,5 (pl. 36 x 43)
Mapa zamieszczana w latach 1715-1757 w atlasach norymberskiej oficyny Johanna Christopha Weigla
i jego spadkobierców, opracowana na podstawie mapy Wilhelma le Vasseur de Beauplana. W kartuszu
tytułowym w owalnej ramce portret Augusta II, poniżej herb Wettynów w centrum tarczy herbu
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Odbitka na grubym, mocnym papierze, kolorowana płaszczyznowo
w epoce. Ślad składania (wzmocniony na odwrocie), drobne zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, poz. K 8/7

119. [Polska] – „Carte des Etats de Pologne”. J. B. Nolin. Ok. 1700 r.

900,-

Miedzioryt; 22,5 x 30,5 (pl. 25,5 x 37)
Mapa ziem dawnej Rzeczypospolitej. Na zachodzie mapa sięga do Berlina i Drezna, na wschodzie do
Moskwy, obejmuje obszar od Rygi po Budapeszt. Dekoracyjny, rokokowy kartusz tytułowy w lewym
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118. J. Ch. Weigel. Mapa Polski i Litwy. Ok. 1715.

119. J. B. Nolin. Mapa Polski. Ok. 1700.
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górnym rogu. Mapa opracowana przez Jeana Baptiste’a Nolina (1657-1725), paryskiego rytownika
i wydawcę. Zamieszczana w dziele Samuela Pufendorfa „Introductiona à l’histoire universelle”. Ślady
składania, drobne zabrudzenia, stan dobry.

120. [Polska] – „Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae...”. M. Seutter.
Po 1741 r.
1800,Miedzioryt kolorowany w epoce; 50 x 58 (pl. 55,5 x 63,5)
Mapa przedstawia Rzeczpospolitą Obojga Narodów „od morza do morza”, w okresie jej wielkiego
zasięgu terytorialnego. Opracowana przez Matthäusa Seuttera (1678-1757), rytownika i wydawcę
augsburskiego, ucznia i z czasem konkurenta J. B. Homanna. Wyjątkowo dekoracyjny kartusz z licznymi
postaciami alegorycznymi, a także herbem Rzeczypospolitej i Wettynów. Stan czwarty. Po konserwacji,
marginesy dorobione.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 54, poz. K18/4
(Patrz tablica XI)

121. [Polska] – „Etats de Pologne et de Lithuanie”. L. Brion de La Tour. 1766 r.

700,-

Miedzioryt kolorowany w epoce; 35 x 41 (pl. 38,5 x 50,5)
Mapa ziem dawnej Rzeczypospolitej, od Gniezna i Kalisza po Mścisław, od Mitawy po Bracław i Śniatyń.
Całość ujęta w dekoracyjną rokokową ramkę. W lewym górnym rogu kartusz tytułowy. Mapa opracowana przez nadwornego geografa króla Ludwika XV, kartografa Louisa Brion de La Tour (działającego w latach 1756-1803), wydana w Paryżu przez Louisa Charles’a Desnosa (1725-1805). Atlasowe
składanie, dwa niewielkie ubytki pap., poza tym stan dobry.

122. [Polska z planem Warszawy] – „A map of the Kingdom of Poland and of the
Grand Dutchy of Lithuania”. W. Faden. 1792 r.
2000,Miedzioryt kolorowany w epoce; 53,5 x 59,3 (pl. 54,5 x 75)
Mapa opracowana tuż przed upadkiem Rzeczypospolitej przez Williama Fadena (1750-1836), londyńskiego kartografa, geografa króla angielskiego i księcia Walii, na podstawie mapy Rizziego Zannoniego. W lewym dolnym rogu plan Warszawy, tablica informująca o liczbie ludności w poszczególnych
prowincjach oraz informacja o powstaniu mapy. Mapa opracowana przez Fadena specjalnie do publikowanego przez niego atlasu (wcześniej wykorzystywał mapy innych autorów), później aktualizowana
z nanoszonymi granicami kolejnych rozbiorów. Dolny margines przycięty, poza tym stan dobry. Piękne,
stare kolorowanie.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 141, poz. K 62/6
(Patrz tablica X)

123. [Mazowsze] – „Li Palatinati di Mazovia, Rawa e Plock…” A. Zatta. 1791 r.

900,-

Miedzioryt kolorowany liniowo; 31 x 40,5 (pl. 39,5 x 51)
Mapa Mazowsza, obejmująca obszar od Mławy i Kolna po Warkę i Garwolin oraz od Płocka po
Ciechanowiec (wokół Warszawy zaznaczone jako osobne osady m.in.: Bielany, Wilanów, Pyry,
Grochów, Praga, Żerań i Tarchomin). Pierwotnie opracowana przez Antonia Rizziego Zannoniego,
umieszczana w atlasie świata opublikowanym w Wenecji w latach 1779-1782 przez firmę włoskiego
kartografa Antonia Zatty (1730-1804). Rytował Giovanni Marco Pitteri (1702-1786), według szkicu
Giovanniego Zulianiego (1730-ok. 1814). Ślady składania, ślad zalania dolnych narożników, drobne
zabrudzenia, stan dobry.

124. [Wielkopolska – granica I rozbioru] – „Mappa specialis continens limites inter
Regna Poloniae et Prussiae a Marchia Nova usque ad Vistulam”. Th. Ph. Pfau.
1787 r.
2400,Miedzioryt; 43 x 154 cm
E. XXII, 136 [data 1790!]. Skala ok. 1:175.000. Mapa specjalna przedstawiająca granice po pierwszym rozbiorze, pomiędzy Rzeczypospolitą a Prusami z Nową Marchią. Obejmuje część Wielkopolski
i stanowi suplement do mapy z 1772 r. Theodora Philippa von Pfaua (1727-1794), uzupełniając ją
od północy. Przedstawia zmiany porozbiorowe na obszarze od Gorzowa Wielkopolskiego po Brześć
Kujawski. Po I rozbiorze Polski w 1772 r. Prusy zajęły północne tereny Wielkopolski położone po

ATLASY. MAPY

121. L. Brion de La Tour. Mapa Polski. 1766.

123. A. Zatta. Mapa Mazowsza. 1791.
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124. Th. Ph. Pfau. Wielkopolska – granice rozbiorów. 1787. (43 x 154 cm)

prawej stronie Noteci. Tym samym Wielkopolska utraciła powiat wałecki, nakielski i część kcyńskiego.
W istocie król pruski zajął więcej niż przewidywał traktat rozbiorowy; dodatkowo zajął ziemie
z Gąsawą, Żninem, Szubinem i Łabiszynem aż po jezioro Gopło (co obrazuje oferowana mapa, obejmująca swoim zasięgiem Gniezno, Bydgoszcz, Toruń i Włocławek). Na mapie zaznaczono m.in.: miasta
i wsie, kaplice, klasztory, zamki, folwarki, cegielnie. Rzeźbę terenu przedstawiono perspektywicznie.
Naklejona na płótno w 22 sekcjach. Drobne przebarwienia na obrzeżach, poza tym stan bardzo dobry.
W 1983 r. mapa była notowana w czterech polskich bibliotekach. Rzadkie.
Lit.: Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce, z. 5: Wieloarkuszowe mapy topograficzne
ziem polskich 1576-1870, Warszawa 1983, poz. 22.

125. [Wielkopolska] – Mapa Wielkopolski. F. A. Schraembl. 1786-1800 r.

1000,-

Miedzioryt kolorowany liniowo; 42,5 x 57 (pl. 55 x 74)
Szczegółowa mapa o bogatym nazewnictwie, obejmująca obszar od Świecia po Krotoszyn oraz od
Międzychodu po Płock. Wydana przez austriackiego nauczyciela i geografa Franza Antona Schraembla (1751-1803). Wchodziła w skład atlasu „Allgemeiner grosser Atlas”, przygotowywanego przez
Schraembla od 1785 r., wydanego w Wiedniu w 1800 r. Stan dobry.

126. [Mścisław, Mińsk, Połock] – „Li Palatinati di Minsk, Mscislaw, Polok, e Witebsk
nella Lithuania”. A. Zatta. 1781 r.
800,-
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125. F. A. Schraembl. Mapa Wielkopolski. 1786-1800.

127. J. Covens, C. Mortier. Mapa Śląska. 1741.

65

66

ATLASY. MAPY

128. J. G. Schreiber. 9 map Śląska. Ok. 1746-1750.

Miedzioryt kolorowany liniowo; 42 x 33 (pl. 54,5 x 39)
Mapa terenów obecnej Białorusi – okolic Mścisławia, Połocka, Witebska. Pierwotnie opracowana
przez Antonio Rizziego Zannoniego, umieszczana w atlasie świata opublikowanym w Wenecji w latach 1779-1782 przez firmę włoskiego kartografa Antonia Zattego (1730-1804). Rytował Giovanni
Marco Pitteri (1702-1786), według szkicu Giovanniego Zulianiego (1730-ok. 1814). Ślady składania,
stan dobry.

127. [Śląsk z planem Wrocławia] – „Carte Générale du Duché de Silésie...”.
J. Covens, C. Mortier. 1741 r.
1800,Miedzioryt kolorowany; 50,5 x 60 (pl. 55 x 64,5)
Mapa Śląska, z rozbudowanym, dekoracyjnym kartuszem tytułowym, z panopliami i atrybutami myśliwego. W prawym górnym rogu plan Wrocławia na draperii podtrzymywanej przez putta. Zaznaczono
granice księstw i baronatów śląskich. Mapa wydana przez Johannesa Covensa oraz Cornelisa Mortiera
w Amsterdamie w 1741 r., według mapy J. B. Homanna. Verso blanco. Po konserwacji, stan dobry.
Dekoracyjne, mocne kolorowanie.
Lit.: M. Dworsatschek, Imago Silesiae z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego, Wrocław 2002, s. 74,
poz. 98

128. [Śląsk] – Zespół 9 map Księstw Śląskich z: „Atlas selectus von allen Königreichen
und Lӓndern der Welt...”. J. G. Schreiber. Ok. 1746-1750 r.
2400,Dziewięć miedziorytów kolorowanych; śr. o wym. 19 x 28 (pl. 23 x 29)
W skład zespołu wchodzą: mapa Śląska, Czech, Moraw i Łużyc oraz mapy księstw: brzeskiego,
cieszyńskiego, głogowskiego, jaworskiego i legnickiego, hrabstwa kłodzkiego, księstwa nyskiego, wołowskiego, wrocławskiego. Niewielkich rozmiarów mapy, bogate w treści, z ozdobnymi
kartuszami tytułowymi oraz objaśnieniami na bocznych marginesach. Rytował i wydał Johann Georg
Schreiber w Lipsku oraz jego spadkobiercy. Mapy o charakterze kompilacyjnym, opracowane na
podstawie map J. W. Wielanda, M. Schubartha i J. Scultetusa. Brak mapy Śląska oraz księstwa
oleśnickiego. Zapiski piórem, zabrudzenia, miejscami ślady po oprawie, poza tym stan dobry. Mocne
odbitki na grubym papierze.
Lit.: Imago Silesiae, s. 101-104, poz. 157-167 (tu opisano 11 map)
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129. J. Janssonius. Śląsk – księstwo legnickie. 1644.

129. [Księstwo legnickie] – „Ducatus Silesiae Ligniciensis”. J. Janssonius.
1644 r.
800,Miedzioryt kolorowany; 39,5 x 48,5 (pl. 44 x 54)
Dekoracyjna mapa księstwa legnickiego, obejmująca obszar od Bolesławca po Lubiąż, od Chobienia
po Złotoryję. W lewym górnym rogu panorama Legnicy: „Fürstliche Stadt Lignitz” (5,5 x 15,5 cm),
poniżej herb księstwa legnickiego. W prawym górnym rogu rollwerkowe kartusze z tytułem oraz dedykacją autora mapy, Jonasa Scultetusa (1603-1664) dla księcia legnickiego i złotoryjskiego Jerzego
Rudolfa (1595-1653). W lewym dolnym rogu adres amsterdamskiego wydawcy – Joannesa Janssoniusa
(1588-1664). Na odwrocie tekst niderlandzki. Mapa pochodzi z holenderskiego wydania jednego z atlasów Janssoniusa. Po silnej, fachowej konserwacji (ubytek pap. w części środkowej mapy uzupełniony).
Dekoracyjne kolorowanie (białkowanie).
Lit.: Imago Silesiae, s. 56, poz. 62

130. [Księstwo wołowskie] – „Ducatus Silesiae Wolanus”. M. Pitt. Ok. 1680 r.

800,-

Miedzioryt kolorowany; 40 x 38 (pl. 46 x 47)
Mapa śląskiego księstwa wołowskiego, obejmująca obszar od Czernej (obecnie w województwie lubuskim, powiecie żagańskim) po Lubiąż oraz od miejscowości Chobienia i Rudy po Żmigród. Dekoracyjne kartusze: tytułowy, skalowy oraz z legendą. Pochodzi z II tomu „The English Atlas”, wydanego w Oksfordzie w 1680 r. przez Mosesa Pitta (1641-1697). Verso blanco. Atlasowe składanie,
stan dobry.
Lit.: Imago Silesiae, s. 60, poz. 72

131. [Prusy] – „La Prusse Duché divisée en Royale et Ducale...”. N. Sanson
d’Abbeville. 1659 r.
1200,-
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131. N. Sanson. Mapa Prus. 1659.

Miedzioryt kolorowany liniowo; 40,5 x 55 (pl. 45 x 59)
Mapa opracowana przez wybitnego francuskiego kartografa Nicolasa Sansona (1600-1667) na podstawie map Henneberga, Blaeu’a i Monstera. Obejmuje obszar od Łeby na zachodzie do Augustowa
na wschodzie oraz do Torunia i Ciechanowa na południu. Niektóre miasta posiadają obok nazw
niemieckich nazwy polskie, np. Danzik-Gdańsk. Rytował Jan van Somer (1645-po 1669). Verso
blanco. Ślad atlasowego składania, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Jäger. Prussia-Karten 1542-1810. Weissenhorn 1982, s. 259, poz. 61.

132. [Litwa] – „Littaw”. H. Schedel. 1493 r.

900,-

Drzeworyt; 23 x 22,5 (na karcie 47,5 x 32)
Symboliczne wyobrażenie Litwy, pochodzące jednego z najsłynniejszych inkunabułów – „Liber
Chronicarum”, wydanego po raz pierwszy w Norymberdze w 1493 r. w oficynie Antona Kobergera. Autorem tekstu był niemiecki humanista, lekarz i historyk Hartmann Schedel (1440-1514), który
dzięki licznym podróżom, kontaktom z uczonymi różnych krajów oraz zgromadzonemu księgozbiorowi, zebrał i spisał wiedzę na temat ówczesnego świata. Księgę ozdobiono licznymi drzeworytami autorstwa Michała Wolgemuta i Wilhelma Pleydenwurﬀa. Poniżej widoku i na odwrocie tekst
po niemiecku (na odwrocie także drzeworyt – widok miasta 14 x 22,5 cm). Drobne zabrudzenia,
stan dobry.

133. [Litwa] – „Lithuania”. G. Mercator. Po 1595 r.

1200,-

Miedzioryt; 37,5 x 44,5 (pl. 45 x 54)
Mapa Litwy obejmująca obszar od Pułtuska i Przemyśla po Smoleńsk, na południu sięga po Drohobycz i Chocim, na północy po Rygę. W lewym górnym narożniku Bałtyk oraz manierystyczny kartusz
tytułowy. Wzdłuż dolnej ramki skala oraz sygnatura. Mapa opublikowana przez Gerarda Mercatora
(1512-1594), jednego z największych kartografów XVI w. Wydana po raz pierwszy w „Atlantis pars
altera” w 1595 r., następnie publikowana wielokrotnie aż do połowy XVII w. Na odwrocie tekst w języku
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133. G. Mercator. Mapa Litwy. Po 1595.
francuskim: „Duché de Lithuanie, Samogitie, Russie et Volhinie”. Ślad atlasowego składania, drobne
zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 189, poz. K88/1

134. [Europa – Morze Bałtyckie i Morze Czarne] – „Carte pour l’intelligence des
Aﬀaires Présente...”. N. de Fer. 1711 r.
900,Miedzioryt kolorowany w epoce; 49,5 x 58,5 (przycięty z pozostawieniem 1-2 mm marginesu)
Mapa obejmująca obszar od ziem niemieckich i włoskich na zachodzie (Brunszwik, Monachium, Florencja) po Rosję na wschodzie (aż do Morza Kaspijskiego, rzek Wołga i Toboł). Na północy ukazuje całą
Skandynawię, z obszarami za Kołem Podbiegunowym i Przylądkiem Północnym. Na południu sięga
po ziemie współczesnej Bułgarii i Turcji, szczegółowo ukazuje wybrzeże Morza Czarnego. W prawym
górnym rogu rozbudowany kartusz tytułowy, ozdobiony herbami państw (m.in.: Polski, Turcji, Danii,
Węgier, Szwecji i Moskwy), zawierający także dane o położeniu ważniejszych miast (w tym Warszawa
i Gdańsk). Mapa państw dookoła mórz – Bałtyckiego i Czarnego, opracowana przez Nicolasa de Fer
(1646-1720), jednego z najważniejszych francuskich kartografów epoki, powstała w związku z toczącą
się właśnie w Europie wojną północną. Po konserwacji (zdublowana), brak dolnego marginesu,
drobne ubytki pap. uzupełnione. Bardzo rzadkie.

135. [Wołga] – „Nova et accurata Wolgae fluminis ...”. J. Janssonius van Waesbergen,
M. Pitt. 1680 r.
2200,Miedzioryt kolorowany w epoce; 46,5 x 55 (pl. 53,5 x 63,5)
Mapa dolnego i środkowego biegu Wołgi od Niżnego Nowgorodu aż do ujścia do Morza Kaspijskiego. Sporządzona na podstawie rysunków Adama Oleariusa (1603-1671), nadwornego mate-
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134. N. de Fer. Teatr wojny północnej. 1711.

135. J. Janssonius van Waesbergen, M. Pitt. Wołga.1680.
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137. F. Morghen. Wezuwiusz i okolice Neapolu. Ok. 1770.

matyka i bibliotekarza księcia Holsztyn-Gotropskiego Fryderyka III, na którego zlecenie podróżował
jako sekretarz poselstwa wysłanego przez Rosję do Persji w celu nawiązania stosunków handlowych. Trzy dekoracyjne, kolorowane kartusze, z postaciami tubylców, puttami i festonami z winoroślą
(w tym kartusz z dedykacją dla Benedykta Bagge de Berga, generalnego gubernatora Prus Królewskich). W dole nota wydawnicza Joannesa Janssoniusa van Waesbergena (ok. 1616-1681) oraz
Mosesa Pitta (zm. 1696). Przetarcia w miejscu atlasowego składania, drobne zabrudzenia, poza tym
stan dobry.

136. [Hiszpania] – „Novissima et Accuratissima Regnorum Hispaniae et Portugaliae
Tabula”. P. Schenk. 1706 r.
600,Miedzioryt kolorowany w epoce; 48,3 x 58 (przycięta do odcisku płyty)
Dekoracyjna, bogata w treści mapa Hiszpanii i Portugalii. W lewym dolnym rogu kartusz z legendą
w języku francuskim, w prawym rozbudowany kartusz tytułowy, z herbami 16 prowincji oraz postaciami alegorycznymi. Mapa opracowana i wydana przez Petrusa Schenka I (1661-1711), kartografa i wydawcę działającego w Amsterdamie. Niewielkie przedarcie, drobne zabrudzenia, poza tym
stan dobry.

137. [Wezuwiusz i okolice Neapolu] – „Piano del Volcano di Napoli denominato
il Vesuvio...”. F. Morghen. Ok. 1770 r.
600,Miedzioryt; 28,8 x 38,8 (pl. 38,2 x 45)
Mapa przedstawiająca najsłynniejszy wulkan świata – Wezuwiusz, wraz z okolicami (m.in. Pompeje
oraz Zatoka Neapolitańska). Poniżej mapy opis w języku włoskim dotyczący śladów poszczególnych
erupcji. Mapa sygnowana na płycie – jej autorem jest Filippo Morghen (1730-po 1807), grafik i malarz
włoski, urodzony we Florencji, od 1760 r. działający w Neapolu. Dedykowana w druku księżnej Annie
z Sapiehów Jabłonowskiej (1728-1800), wojewodzinie bracławskiej, jednej z najwybitniejszych
kobiet XVIII w. (kolekcjonerce, mecenasce nauki i sztuki, sprawnej administratorce dóbr na Podlasiu).
Stan dobry. Rzadkie.
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– Monumentalna mapa Palestyny –
138. [Ziemia Święta w czasach biblijnych] – „Tribus Ruben...”, „Tribuum Ephraim...”,
„Tribus Aser...”, „Dimidia Tribus Manasse Ultra Jordanem...”, „Pars maxima
Tribus Iusa Versus Orientem...”, „Tribus Simeon...” (6 arkuszy). J. Janssonius.
1684 r.
12 000,Sześć miedziorytów; cztery arkusze ok. 50 x 58 cm, dwa ok. 50 x 76 cm; całość po złożeniu ok. 90 x
180 cm
Imponujących rozmiarów, odbita z sześciu płyt, mapa Ziemi Świętej, orientowana na wschód. Podzielona według miejsc zamieszkiwania 12 plemion Izraela, obejmuje tereny współczesnego Izraela, wokół
Morza Martwego, aż po Liban na północy. W treści mapy ukazano wiele scen biblijnych, ze Starego
i Nowego Testamentu, w tym liczne epizody z życia Jezusa (np. kuszenie Chrystusa przez szatana,
głoszenie kazania z łodzi, chodzenie po Jeziorze Galilejskim). Mapa autorstwa Jana Janssoniusa
(1588-1664), amsterdamskiego wydawcy i kartografa. Stanowi rozwinięcie mapy wydanej w 1590 r.
w dziele Christiana van Andrichama „Theatrum Terrae Sanctae” (które było podstawowym źródłem
wiedzy o regionie, m.in. służąc budowniczym kalwarii na terenie Europy). Mapa Janssoniusa
opublikowana w Amsterdamie w atlasie „Sive geographia”, opatrzona była tekstem Georgiusa Horniusa (1620-1670), niemieckiego historyka i geografa, profesora uniwersytetu w Lejdzie. Stąd mapa,
pozbawiona wspólnego tytułu, nazywana jest także mapą Horniusa. Dwie mapy poboczne, ukazujące
wędrówkę Abrahama z Ur do Kanaanu („Peregrinatio Abrahae”) oraz ucieczkę Izraelitów z Egiptu
(„Itinera et Mansiones Deserti”). Po konserwacji (miejsca składania wzmocnione na odwrocie, ubytki
pap. uzupełnione). Wielka rzadkość!
(Patrz tablica I)

139. [Układ słoneczny] – „Systema solare et planetarium ex hypothesi Copernicana…”
Oficyna Homanna. I poł. XVIII w.
1500,Miedzioryt kolorowany w epoce; 48,8 x 57,5 (pl. 51,3 x 59,4)
Mapa przedstawia układ słoneczny według systemu heliocentrycznego Kopernika, z zaznaczonymi orbitami planet i konstelacjami gwiazd wpisanymi w znaki zodiaku. W rogach ryciny ukazana personifikacja
Astronomii oraz zaćmienie Słońca z 12 maja 1706 r., a także liczne przyrządy astronomiczne. Mapę
według obliczeń matematyka Johanna Gabriela Doppelmayera opublikowało wydawnictwo Homanna,
zamieszczając ją w „Atlas Coelestis in quo Mundis Spectabilis”. Stan dobry.
(Patrz tablica XI)

WIEK XIX-XX
140. [Atlas Polski] – Chodźko Leonard. Atlante istorico, politico e statistico della
Polonia antica e moderna con la indicazione dei suoi diversi smembramenti e divisioni. Capolago 1832, Topografia Elvetica, k. [1], map 8 (miedzioryty kolorowane
w epoce), folio, opr. z epoki płsk z szyldzikiem na licu.
9000,Atlas map opracowanych zapewne przez historyka i kartografa Leonarda Chodźkę (1800-1871) oraz
geografa francuskiego Auguste’a Henriego Dufoura (1798-1865). Rytowane przez Cesarego Poggialiego. Mapy ukazują przemiany polityczne zachodzące na ziemiach polskich w II połowie XVIII w.
i I połowie XIX w. Kolorami oznaczono ziemie zagrabiane podczas zaborów, ostatnie mapy ukazują
Księstwo Warszawskie oraz Królestwo Polskie w 1815 r., po kongresie wiedeńskim. Na pierwszej
karcie legenda, z informacjami w języku włoskim dotyczącymi ziem polskich (w 1768 r. zamieszkiwane
przez 16 milionów ludzi, w 1830 r. ponad 20 milionów) oraz obszerne teksty w języku włoskim dotyczące historii Polski w latach 1764-1831. Atlas oprawiony w epoce w płsk ze złoc., na licu szyldzik
ze złoc. i tytułem: „Atlante della Polonia antica e moderna”. Wpisy własnościowe z XIX w. na karcie
przedtytułowej. Stan map dobry, drobne otarcia oprawy. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica X)

141. [Atlas Królestwa Polskiego] – Bazewicz Józef Michał. Atlas geograficzny
illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najlepszych źródeł opracowany.
Warszawa 1907. Wyd. J. M. Bazewicz, k. tyt. (chromolitografia), map 85
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140. L. Chodźko. Atlas ziem polskich czasów rozbiorów i Księstwa Warszawskiego. 1832.

141. J. M. Bazewicz. Atlas Królestwa Polskiego. 1907.
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142. Z. Ś. Słupski. Atlas Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 1911.

(chromolitografie), s. 118 (druk dwuszpaltowy), [2], 31,5 cm, opr. wyd., teka
pł. ze złoc.
4600,Atlas Polski składający się z mapy Królestwa Polskiego oraz 84 ozdobnych map powiatów wykonanych
w chromolitografii, w zakładzie lit. B. A. Bukatego. Mapom powiatów towarzyszą kolorowe widoki charakterystycznych miejsc (pomniki, zabytkowe budynki, kościoły, pałace, ruiny zamków, widoki ogólne,
pomniki przyrody) oraz wizerunki strojów ludowych. Mapy i tekst luzem w oryg. tece wydawniczej.
Zachowana okł. brosz. jednego z zeszytów wydawnictwa. Stan map bardzo dobry.

142. [Atlas Wielkiego Księstwa Poznańskiego] – Słupski Zygmunt Światopełk.
Atlas ziem polskich. T. 1. Cz. 1: Wielkie Księstwo Poznańskie. 46 map barwnych
i planów. W dodatku barwy i herby dawnych województw, granicami jego objętych,
oraz herby obu diecezyi i wszystkich miast (132). Poznań b.r. [1911]. Gebethner
i Wolﬀ, k. tyt., k. tekstu 1, map kolor. 43 (chromolitografie), planów kolor. 3
(chromolitografie), 26 x 36 cm, opr. teka współcz. pł. z naklej. oryg. k. tyt.
600,Więcej nie wyszło. Zawiera 43 mapy (w tym 3 mapy Polski), z kolorowymi wizerunkami herbów
województw i miast oraz strojów, a także plany Poznania i Bydgoszczy z herbami. Dodany plan
Gniezna, który nie figuruje w spisie map. Plansza XXXIII (powiat mogilnicki) we współczesnej kopii.
Trzy mapy z drobnymi ubytkami pap. na marginesach, poza tym stan dobry.

– Mapa poczty wozowej, konnej i pieszej –
143. [Księstwo Warszawskie] – Neue militarische Situations und Post Carte von Polen
und Preussen. J. E. Knittel. 1812 r.
1800,-
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143. J. E. Knittel. Księstwo Warszawskie. 1812.

Miedzioryt kolorowany liniowo; 52,5 x 82,7 (pl. 62,4 x 92,4), po złożeniu 19 x 12,5 cm
Mapa pocztowa Księstwa Warszawskiego (bez północnego krańca), wydana w Norymberdze przez
Fryderyka Campe w 1812 r., autorstwa Johanna Ernsta Knittla. Przedstawia granice Księstwa Warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Rosji, Austrii i Prus. Obejmuje swym zasięgiem terytorialnym
Frankfurt na zachodzie, Królewiec na północy, Korzec na wschodzie, Nowy Targ i Stryj na południu.
W treści zaznaczono urzędy i stacje pocztowe, trasy poczty wozowej, konnej i pieszej (z podziałem na pocztę zwykłą i ekstrapocztę). Egzemplarz nierozcięty na sekcje, ma jedynie ślady składania
na 24 części. Przetarcia papieru w kilku miejscach, poza tym stan dobry. Rzadkie.

144. [Polska] – Babirecki Jan. Mapa Rzeczypospolitej Polskiej, z przydaniem kart
oryentacyjnych trzech podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgu Wolnego Miasta
Krakowa (Polska w r. 1771). Wyd. 3 popr. Kraków b.r. [ok. 1900]. Spółka Wydaw.
Polska Zakład Kartograficzny G. Freytaga i Berndta w Wiedniu. Mapa 63,5 x
57,5 cm (chromolitografia, rozkładana), 16,5 cm, opr. ppł.
240,Skala ok. 1:3.000.000. Mapa Polski z r. 1771 oraz z najdalszym zasięgiem jej granic, ze wszystkimi
ziemiami kresów wschodnich. Zaznaczono granice przedrozbiorowych województw. U dołu pięć
małych mapek ukazujących Polskę w latach 1772-1815 i 1895 oraz mapka Wolnego Miasta Krakowa. Mapa podklejona płótnem w 24 sekcjach. Opr.: granatowe ppł. Wpis własnościowy. Pęknięcie pł.
wzdłuż grzbietu, lico poluzowane. Stan mapy bardzo dobry.

145. [Polska] – Mapa samochodowa i stanu dróg w Polsce na r. 1939/40. Oprac.
D. Wacznadze. B.m. [Warszawa], b.r. [1939]. Polski Touring Klub. Zakł. Graf.
M. Więckowski i S-ka. Mapa 97 x 85 cm (barwna, rozkładana), 25 x 14 cm,
oraz:
[Polisy ubezpieczeniowe] – Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń „Florjanka” S.A. Kraków. Ogólne warunki ubezpieczenia samochodów (autocasco) dla
b. zaboru pruskiego. Kraków 1932, s. 6, 31 cm; oraz: Doniesienie o szkodzie do
polisy, s. [2], 32 cm.
150,-
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144. J. Babirecki. Rzeczypospolita Polska. 1900.

146. T. Szturm de Sztrem. W. Wakar. Litwa. 1921.

Skala 1:1.000.000. Mapa komunikacyjna wydana przez Polski Touring Klub – instytucję wielce zasłużoną dla rozwoju polskiej motoryzacji. Zawiera klasyfikację stanu technicznego dróg w Polsce.
Przygotowana przez Dawida Wacznadze, gruzińskiego kartografa osiadłego po rewolucji w Polsce.
Mapki dodatkowe w lewym dolnym narożniku: Warszawa i okolice oraz Zagłębie Węglowe (skala
1:300.000). Podklejona płótnem w 24 sekcjach. Stan dobry. Dołączono polisę ubezpieczeniową samochodową z lat 30. XX w. dla Wielkopolski i Pomorza, prowadzoną przez firmę ubezpieczeniową
działającą na terenie b. Galicji.

146. [Litwa] – Szturm de Sztrem Tadeusz. Wakar Włodzimierz. Stosunki narodowościowe na terenach b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. Według spisu
z 1919 roku. Warszawa 1921. Wyd. Instytut Gospodarstwa Społecznego. Mapa
58,5 x 48,5 cm (kolorowa).
100,Skala 1:1.000.000. Mapa etnograficzna terenów obecnej Litwy i Białorusi. Obejmuje obszar utworzonego województwa wileńskiego, częściowo białostockiego (z Grodnem i Wołkowyskiem), nowogródzkiego i poleskiego (z Brześciem Litewskim, Kobryniem i Pińskiem), które w wyniku pokoju w Rydze
weszły w skład II Rzeczypospolitej. Na mapie zaznaczono granice litewsko-rosyjską z lipca 1920 r.
i polsko-rosyjską tymczasową z października 1920 r. Za tą ostatnią znalazły się tereny uwzględnione
na niniejszej mapie z Mińskiem, Borysowem, Słuckiem, Ihumeniem, Bobrujskiem i Mozyrzem, z których
odrodzone państwo polskie zrezygnowało podczas rokowań pokojowych w Rydze. Kolorami oznaczono przewagę ludności: polskiej, białoruskiej, żydowskiej i litewskiej oraz tzw. „tutejszych”, a także
przewagę wyznania katolickiego. Liczby oznaczają odsetek Polaków. Ślady składania, podklejenia
(na odwrocie). Stan dobry.

147. [Litwa] – Świechowski Marian. Niekrasz Stanisław. The Lithuanian problem.
Two political maps with observations and tables of statistics. B.m. [Wilno], b.r.
[1921]. Issued by the Provisory Comitee of the Kowno lands. Zakł. Graf. W. Główczewski Warszawa. Karta 84 x 34 cm (kolor., rozkładana), 22 x 34 cm, oryg. okł.
brosz.
150,Pieczęć: „Biblioteka Ambasady Polskiej w Waszyngtonie”. Wydawnictwo Tymczasowego Komitetu
Politycznego Ziemi Kowieńskiej, działającego w Wilnie, obejmujące trzy rozkładane kolorowe mapy
polityczne z tekstem i tablicą statystyczną. Zawiera mapkę narodowościową i polityczną ziem b.
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148. Mapa Litwy. 1933. (2 arkusze po 118 x 64 cm)

Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz dwie mapki historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Szczegółowe objaśnienie pojęć historycznych z zakresu problematyki polsko-litewskiej i statystyka
narodowości ziem. Tekst w języku polskim i francuskim. Stan dobry. Interesujący dokument z zakresu
stosunków polsko-litewskich.

148. [Litwa] – Lietuvos żemėlapis. Carte de Lithuanie. [Kowno] 1933. Vyriausojo Srarbo
Karo Topografijos Skyriaus leidynys. L’Édition de la Section Topographique de
l’État-Major de l’Armée. Mapa na 2 arkuszach, każdy 118 x 64 cm (kolorowa,
zrolowana).
400,Skala 1:400.000. Mapa administracyjno-komunikacyjna wydana przez Wojskowy Oddział Topograficzny
Szefa Sztabu w kilku wariantach. Język litewski w odniesieniu do Litwy i jej ziem etnograficznych oraz
inne (pol., niem., ros., łot.). W granicach ówczesnego państwa litewskiego (tzw. Litwy Kowieńskiej)
zaznaczono tereny Litwy Środkowej, inkorporowane w skład Rzeczypospolitej w 1922 r. Po decyzji
Sejmu Litwy Środkowej w Wilnie utworzono z nich województwo wileńskie, obejmujące Wilno, Troki,
Święciany, Oszmianę, Brasław i Postawy (obecnie obszar należący do państwa litewskiego i białoruskiego). Ponadto na mapie przedstawiono w granicach Litwy tereny, do których odrodzone państwo
litewskie rościło historyczne pretensje – Suwalszczyznę z Sejnami i Suwałkami oraz Grodno, leżące
wówczas w województwie białostockim. Mapka poboczna w prawym dolnym rogu prawego arkusza
przedstawia Litwę i kraje sąsiednie w rejonie płn.-wsch. Europy, 21 x 18 cm. Ubytki pap., zażółcenia
i ślady zalania, drobne podklejenia na odwrocie. Stan ogólny dobry. Rzadkie.
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149. [Województwo śląskie] – Bazewicz Józef Michał. Mapa szczegółowa Województwa Śląskiego (Ślązk (!) Górny, Cieszyński, Zagłębie Dąbrowskie i pogranicza
sąsiednich województw). Kreślił Antoni Dąbrowski. Warszawa 1922, litografia
barwna o wym. 57,5 x 24 cm.
120,Skala 1:400 000. Mapa administracyjna, obejmująca obszar od Częstochowy po Cieszyn i Milówkę
oraz od Raciborza i Kędzierzyna po Oświęcim i Siewierz. Poniżej wymienione powiaty województwa
śląskiego. Ślady składania wzmocnione na odwrocie, drobne zabrudzenia, papier pożółkły, poza tym
stan dobry.
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150. [Bratysława] – „Pressburg.” G. Braun, F. Hogenberg. 1588 r.

1100,-

Miedzioryt kolorowany w epoce; 29,5 x 49 (pl. 41 x 54)
Panorama miasta od strony Dunaju, z zamkiem widocznym na szczycie wzgórza. Z dzieła „Civitates
Orbis Terrarum” Georga Brauna i Franza Hogenberga, wydawanego w Kolonii w latach 1572-1618.
Na odwrocie tekst łaciński. Niewielkie zabrudzenia, ślad złożenia atlasowego (wzmocniony na odwrocie), poza tym stan dobry.

– Letnia rezydencja królów Polski –
151. [Drezno – Pillnitz, rezydencja Sasów] – „A view of Bilnitz in Saxony one of the
palaces of the King of Poland”. Połowa XVIII w.
600,Akwaforta kolorowana ręcznie w epoce; 23 x 38,5 (pl. 32 x 49)
Fantastyczny widok pałacu i ogrodu z eleganckim, dworskim towarzystwem, opisany poniżej (w języku
angielskim i francuskim): widok Bilnitz (!) w Saksonii, jednego z pałaców króla Polski. W Pillnitz (obecnie
dzielnica Drezna) znajduje się pałac, letnia rezydencja m.in. hrabiny Cosel (metresy Augusta II
Mocnego), a później księcia Fryderyka Augusta (w latach 1807-1815 księcia warszawskiego).
W okresie panowania Augusta Mocnego odbywały się tu huczne śluby, bale, polowania. Rycina opatrzona także tytułem odwróconym – przystosowana do oglądania w specjalnych przyrządach optycznych.
Papier pożółkły, drobne zabrudzenia, stan dobry.

152. [Gdańsk-panorama i mapa okolic] – „Prospect Grundris und Gegend der
Polnischen Westen Reichs und Handels Stadt Dantzig und ihrem Werder”.
J. B. Homann. Ok. 1720 r.
2400,Miedzioryt kolorowany w epoce; 48 x 57 (pl. 52 x 61,5)
W górnej części mapa okolic Gdańska od Tczewa po Wisłoujście, poniżej panorama miasta z Biskupiej Górki (7,5 x 33,5) w ozdobnej ramce z herbem i kartuszem z objaśnieniami. Z obu boków
prospektu sceny symbolizujące wielkość miasta, potęgę jego nauki (zwłaszcza astronomii) oraz handlu
morskiego, związanego z Rzeczpospolitą (m.in. postaci szlachciców sprzedających zboże kupcom gdańskim). Mapa wydana ok. 1720 r. w Norymberdze w oficynie Johanna Baptista Homanna.
Zabrudzenia, przedarcie w miejscu składania (wzmocnione na odwrocie), dolny margines częściowo
wzmocniony, poza tym stan dobry.
Lit.: K. Kozica, Dantiscum emporium (ze zbiorów T. Niewodniczańskiego), poz. G 106, ilustr.

153. [Gdańsk] – „Dantiscum. Dantzig.” M. Seutter. Ok. 1735 r.

2400,-

Miedzioryt kolorowany w epoce; 49 x 57 (pl. 53 x 63)
Jeden z najefektowniejszych widoków Gdańska. W części górnej plan miasta (37 x 55,5), z zaznaczonymi fortyfikacjami, gmachami (przede wszystkimi licznymi kościołami), ulicami. W prawym górnym
rogu róża wiatrów. Plan ten wzorowany jest na planie Petera Willera, opublikowanym w słynnym
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150. G. Braun, F. Hogenberg. Bratysława. 1588.

151. Drezno – letnia rezydencja Sasów. Połowa XVIII w.

dziele Reinholda Curicke „Der Stadt Dantzig” (1687 r.). W części dolnej rozległa panorama miasta
(10 x 55,5), (m.in. ratusz, kościoły – Mariacki, św. Katarzyny, św. Jana) oraz w oddali liczne statki
na morzu. Panorama ta, wiernie odtwarzająca wygląd miasta, wzorowana jest na słynnych wedutach
publikowanych przez Jeremiasza Wolﬀa i Johanna Friedricha Wolﬀa, według rysunku Friedricha Bernharda Wernera z 1727 r. Rycina wydana przez Matthäusa Seuttera (1678-1757), rytownika i wydawcę,
ucznia J. B. Homanna, działającego w Augsburgu. Ślad składania pośrodku, zabrudzenia, poza tym
stan dobry. Mocna odbitka.
(Patrz tablica XII)
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152. J. B. Homann. Gdańsk – panorama i mapa okolic. Ok. 1720.

154. [Gdańsk – oblężenie w 1807 r.] – ,,Plan du Siège de Danzig par le 10me corps
de la Grande Armée”. 1826 r.
400,Miedzioryt; 34 x 55 (pl. 49,5 x 65)
Plan Gdańska i okolic (aż do wybrzeży Bałtyku i twierdzy Wisłoujście), ukazujący oblężenie miasta
przez 10. korpus Wielkiej Armii Napoleona w dniu 23 kwietnia 1807 r. Zaznaczono potężne fortyfikacje Gdańska, rozmieszczenie oddziałów francuskich i pozycje baterii armat (100 sztuk), ostrzeliwujących miasto. Po trzech miesiącach oblężenia Napoleon w Biuletynie Armii napisał: ,,Gdańsk
skapitulował. To piękne miasto jest w naszej mocy”. Ślady zalania, drobne zabrudzenia, poza tym
stan dobry.

155. [Gniezno] – Katedra w Gnieźnie. Lit. W. Ossecki. 1933 r.

400,-

Litografia barwna; 37 x 26 (cała plansza)
Sygnowana na kamieniu: „Ossecki”. Widok katedry w Gnieźnie, dzieło Wilhelma Osseckiego (Wilka,
1892-1958), grafika, malarza, pedagoga, ucznia Weissa i Pankiewicza, jednego z najaktywniejszych
twórców środowiska poznańskiego lat 20. XX w. Pochodzi z teki „Uczestnikom XIV Zjazdu Lekarzy
i Przyrodników Polskich”, wydanej w Poznaniu w 1933 r. Stan dobry.

156. [Kraków] – „Cracovia”. H. Schedel. 1493 r.

5500,-

Drzeworyt kolorowany; 25 x 52 (przycięty do odcisku klocka)
Najstarsze graficzne przedstawienie miasta, wraz z zaznaczonymi odrębnymi częściami: Kazimierzem i Kleparzem. Widok z „Kroniki Świata”, autorstwa niemieckiego historyka Hartmanna Schedla
(1440-1514), wydanej w Norymberdze w oficynie Antoniego Kobergera. Prócz widoku Krakowa kronika
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156. H. Schedel. Kraków. 1493. Najstarsze graficzne przedstawienie miasta.

zawierała kilkadziesiąt panoram miast, w tym także Wrocławia i Nysy. Stan dobry, oprawiona w ramę
44,5 x 71,5 cm. Dekoracyjne i mocne kolorowanie.

157. [Kraków] – „Cracovie sur la Vistule, ville dans la haute Pologne, Capitale du
Royaume...”. J. Chéreau. Ok. 1760 r.
3600,Miedzioryt kolorowany w epoce; 35 x 52 (pl. 36 x 53,5)
Bardzo rzadka, efektowna panorama Krakowa od Kleparza po Kazimierz, z opisanymi w części dolnej
46 ważniejszymi budowlami (Wawel, liczne kościoły, bramy miejskie, dzielnica żydowska). Na pierwszym planie rzeka Rudawa wpadająca do Wisły. Tytuł na wstędze na tle nieba, poniżej widoku opis
w języku francuskim oraz adres wydawniczy. Widok rytowany przez Jacques’a Chéreau (1688-1776),
grafika działającego w Paryżu. Po silnej, fachowej konserwacji, zdublowany, przedarcia podklejone,
ubytki pap. uzupełnione. Bardzo rzadkie i dekoracyjne.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 220, poz. K104/9
(Patrz tablica XIII)

158. [Kraków] – „Widok Zamku i Kościoła Katedralnego Krakowskiego rysowany od
północy”. Początek XIX w.
9000,Akwarela, tusz; 35,5 x 53 (pl. 39,5 x 56,5)
Malowniczy widok Wzgórza Wawelskiego od północy, od strony katedry. Na pierwszym planie przechodnie (w tym szlachcic w stroju polskim). Opisany i sygnowany poniżej (nieczytelnie). Po konserwacji,
drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XIII)

159. [Rzym] – „Veduta dell’esterno della Gran Basilica di S. Pietro in Vaticano”.
G. B. Piranesi. 1748 r.
4000,Akwaforta; 40,2 x 60,5 (pl. 45,2 x 66)
Widok jednego z najsłynniejszych kościołów świata – rzymskiej bazyliki św. Piotra, od strony prezbiterium. Poniżej widoku opis w języku włoskim, z objaśnieniami. Rycina sygnowana na dolnym marginesie,
pochodzi z cyklu „Vedute di Roma”, jednego z najważniejszych dzieł w dorobku Giovanniego Battisty
Piranesiego (1720-1778), wybitnego włoskiego architekta i grafika. Jego seria widoków Rzymu wywarła
duży wpływ na rozwój sztuki klasycystycznej w Europie. Ślad składania pośrodku, drobne zabrudzenia
i ślady zalania, poza tym stan dobry. Odbitka za życia artysty.
Lit.: L. Facacci, Giovanni Battista Piranesi, Kolonia 2000, s. 697, il. 891
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159. G. B. Piranesi. Rzym – Bazylika św. Piotra. 1748.

160. [Strzyżawka na Podolu] – „Strzyżawka (G. Podolska). Kościół katolicki”. N. Orda.
1875 r.
300,Litografia na tincie; 19,5 x 28,5 (pl. 31 x 44,5)
Widok kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Strzyżawce, majątku Grocholskich na Podolu (obecnie Ukraina). Kościół ufundowany przez Mikołaja Grocholskiego w 1827 r., konsekrowany w 1838 r. przez
biskupa kamienieckiego Mackiewicza, zaprojektowany przez tego samego architekta, który wzniósł
w majątku klasycystyczny pałac. Rysował z natury Napoleon Orda (1807-1883), litografia autorstwa
Alojzego Misierowicza (ok. 1825-po 1900), odbita w zakładzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie,
pochodzi z monumentalnego wydawnictwa „Album widoków Polski”. Drobne zabrudzenia szerokich
marginesów, poza tym stan dobry.

161. [Świebodzin] – „Die Stat Swybuschin in nider Schlesien”. G. Braun, F. Hogenberg. 1598 r.
900,Miedzioryt kolorowany; 36 x 48 (pl. 41 x 53,5)
Widok z lotu ptaka dolnośląskiego grodu wraz z przedmieściami. Poszczególne budowle szczegółowo opisane. W górnej części ryciny herby – po prawej miasta, po lewej rodu Knobelsdorﬀów.
Pochodzi z dzieła G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum”, wydawanego w Kolonii
w latach 1572-1618. Na odwrocie tekst łaciński. Ślad składania, drobne zabrudzenia, poza tym
stan dobry.

162. [Warszawa] – „Warsovia. Warschau”. G. Ch. Kilian. XVIII w.

400,-

Miedzioryt; 16,5 x 26 (pl. 17,5 x 28)
Plan Warszawy w obrębie murów obronnych, z zaznaczonym zamkiem królewskim, katedrą, rynkiem
z ratuszem oraz Kolumną Zygmunta przed Bramą Krakowską. Dookoła przedmieścia, na drugim
brzegu Wisły Praga (zaznaczono także pałac księcia Karola Ferdynanda, brata króla, opisany przez
Sienkiewicza w „Potopie”, zniszczony podczas potopu szwedzkiego). Po stronie lewej opis miasta
w języku niemieckim. Sygnowany na płycie – wydał w Augsburgu Georg Christoph Kilian (1709-1781)
ze znanego rodu rytowników i wydawców. Stan dobry.
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161. G. Braun, F. Hogenberg. Świebodzin. 1598.

162. G. Ch. Kilian. Warszawa – plan miasta. XVIII w.

WIDOKI MIAST

85

163. Warszawa – widok fantastyczny. Wyd. L. J. Mondhare. 1770.

163. [Warszawa] –„Vue perspective de la Ville de Warsovie (!) Capitale de la Masovie
sur la Wistule (!) en Pologne”. Wyd. L. J. Mondhare. 1770 r.
800,Akwaforta kolorowana; 25,5 x 41 (pl. 29,5 x 46,5)
Fantastyczny widok Warszawy, przypominającej bardziej Wenecję – w centrum rzeka Wisła z licznymi
łodziami, niczym gondole przewożącymi pasażerów oraz z ciasno zabudowanymi nabrzeżami. Poniżej
tytuł oraz adres wydawniczy w Paryżu – wydał Louis Joseph Mondhare (1734-1799), prowadzący
znaną paryską firmę publikującą widoki miast do oglądania w specjalnych skrzynkach optycznych.
Tego typu ryciny, często przedstawiające fantastyczne, nieprawdziwe widoki, były bardzo popularne
w Europie XVIII w. Zabrudzenia marginesów, przedarcie podklejone, ubytek lewego dolnego narożnika
(bez szkody dla widoku), poza tym stan dobry.

164. [Warszawa] – „Plan de la ville de Varsovie”. J. J. Pistor. 1806 r.

3200,-

Miedzioryt kolorowany; 42,5 x 65,5 (pl. 48,5 x 70,5)
Plan ukazujący zabudowania po obu stronach Wisły, stawy, kanały, mosty, itp., a także okopy i rozmieszczenie wojsk w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. Opublikowany w Paryżu
w 1806 r. wraz z pamiętnikami „Mémoires sur la révolution de la Pologne” generała rosyjskiego
Johanna Jakoba Pistora (uczestnika wojny polsko-rosyjskiej w 1794 r.), odnalezionymi w Archiwum
Wojskowym w Berlinie podczas zajęcia miasta przez Francuzów. Dzieło zostało przełożone na polski
i wydane w 1860 r. Ślady składania, poza tym stan dobry. Mocny kolor.
Lit.: D. Kosacka, Plany Warszawy XVII i XVIII w. ze zbiorów polskich, Warszawa 1970, s. 58-59, poz. 19
(Patrz tablica XII)

165. [Warszawa] – „Warsovie. Vue prise du faubourg de Praga”. Ryt. A. Piliński.
1839-1842 r.
800,Staloryt; 12,7 x 20,5 (17 x 24,5 w świetle oprawy)
Panorama Warszawy od strony Pragi, rysowana i sztychowana przez wybitnego polskiego grafika
Adama Pilińskiego (1810-1887), związanego z dworem Czartoryskich w Puławach, po powstaniu
listopadowym aktywnego na emigracji w Paryżu. Zamieszczona w znanym dziele Leonarda Chodźki
„La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque”, wydanym w Paryżu pod koniec lat 30.
XIX w. Drobne zabrudzenia i ślady zalania, poza tym stan dobry. Oprawiona w ramę 32 x 42 cm.
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166. G. Le Rouge. Wieliczka – widok miasta i przekrój kopalni.1770.

166. [Wieliczka] – „Représentation des merveilleuses mines de sel de Wieliczka...”.
G. Le Rouge. 1770 r.
800,Miedzioryt; 46,5 x 52,5 (pl. 53,5 x 69,5)
Rycina poświęcona słynnej kopalni soli w Wieliczce. W części górnej przekrój przez kopalnię (trzy
poziomy), wraz z widokiem miasteczka. Poniżej plan podziemi oraz obszerny opis w języku francuskim,
wraz z historią wydobycia. W części dolnej ryciny ukazano pracę górników, wspomaganych przez
konie (zjazd do pracy, wydobycie, modlitwa w podziemnej kaplicy, monarcha wizytujący kopalnię).
Rycina opracowana przez Georges’a-Louisa Le Rouge’a (ok. 1712-ok. 1790), francuskiego kartografa
i wydawcę. Atlasowe składanie, stan dobry. Rzadkie.

167. [Wieliczka] – „Vue Générale de la Mine de Sel de Wieliczka...” R. Bénard.
XVIII w.
1200,Miedzioryt; 35,5 x 45,5 (pl. 39 x 47)
Widok Wieliczki i przekrój pionowy kopalni, ukazujący zabudowania na powierzchni ziemi oraz szyby
i komory podziemne, pracujących górników, windy do transportu ludzi, urobku i koni. Stan bardzo
dobry. Mocna odbitka.

168. [Wrocław] – „Vue de l’église de St. Croix à Breslau”. F. B. Werner. 1760 r.

1600,-

Akwaforta kolorowana w epoce; 31 x 42 (przycięta do odcisku płyty)
Widok gotyckiej kolegiaty Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. Przed kościołem kolumna z figurą
świętego Jana Nepomucena, obok barokowy budynek dawnego sierocińca. Grafikę według rysunku

WIDOKI MIAST

87

168. F. B. Werner. Wrocław – kolegiata Św. Krzyża. 1760.

znakomitego śląskiego artysty Friedricha Bernharda Wernera (1690-1778) wydał w Augsburgu Georg
Balthasar Probst. Nad ryciną tytuł w języku francuskim, pisany wspak, ponieważ rycina służyła do
oglądania w specjalnych skrzynkach optycznych, gdzie obraz ulegał odwróceniu. Poniżej kompozycji
opis po łacinie, francusku, włosku i niemiecku. Zabrudzenia, niewielki ubytek pap., poza tym stan dobry.

169. [Zawichost] – „Prospectus Oppidi Savichost”. E. J. Dahlbergh. 1696 r.

500,-

Miedzioryt; 29,5 x 38 (pl. 33 x 39,5)
W oddali widoczne miasto oraz ruiny zamku gotyckiego na wyspie. Na pierwszym planie ukazane
bardzo wiernie wojska Rakoczego forsujące Wisłę w kwietniu 1657 r. Rycina pochodzi z dzieła Samuela Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo...”, wydanego przez Christopha Riegla w Norymberdze
w 1696 r. Przycięty lewy margines, poza tym stan dobry.
Lit.: B. Heyduk, Dahlbergh w Polsce, Wrocław 1971, s. 202-203, poz. 108, ilustr.
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PORTRETY
170. [Orzeł Tretera] – „Ordo et series Regum Poloniae ab anno dom. 550 ad nostra
usque tempora”. Wyd. J. Le Clerc. 1614 r.
12 000,Miedzioryt; 52 x 33,5 (pl. 54,5 x 35)
Miedzioryt przedstawia 44 symetrycznie rozmieszczone na figurze Orła w koronie portrety królów
i władców polskich od legendarnego Lecha do Zygmunta III Wazy. Autorem kompozycji, opublikowanej w Rzymie w 1588 r., był Tomasz Treter (1547-1610), historyk i rytownik w służbie kardynała
Hozjusza i Anny Jagiellonki, działający przez 25 lat (do 1593 r.) w Rzymie. Dzięki nowatorskiemu
podejściu do ikonografii „Orzeł” zajmuje szczególne miejsce wśród jego dzieł. Uwagę zwraca szczególnie wpisanie genealogii (drzewa jako symbolu trwania) w ramy godła państwowego. Wzorem dla
wizerunków władców były dla artysty drzeworyty z kroniki Miechowity oraz pieczęcie i nagrobki królewskie. Korona nad głową Orła symbolizuje suwerenność władzy polskich monarchów. Program taki
świadczy o dumie Tretera z rosnącej potęgi Rzeczypospolitej. Dzięki jasności kompozycji i wyrażonej
w grafice idei cieszyła się ona dużą popularnością i stała się wzorem dla innych grafików aż do wieku XIX. Pierwszy po Treterze wysztychował Orła w 1614 r. działający w Paryżu Jean Le Clerc
(1587-1633), współpracujący m.in. z polskim grafikiem Janem Ziarnko. Le Clerc (wywodzący się
z Lotaryngii) znał doskonale twórczość tamtejszego środowiska artystycznego, m.in. Georges’a de
La Tour i Jacques’a Callota. Ich osiągnięcia przenosił do swych dzieł, stając się czołowym grafikiem
tamtego okresu we Francji. Po nim wizerunek „Orła Tretera” powtarzali inni graficy, m.in. Mateusz
Merian, biorący za wzór pracę Jeana Le Clerca. Domalowany starą ręką 45 medalion z napisem:
„Vladislaus” (Władysław IV). Po fachowej konserwacji: uzupełniona dolna część (do medalionu z portretem Leszka, obejmująca pięć dolnych portretów) oraz dolny fragment prawej części (w tej części
bez szkody dla treści grafiki), przedarcie podklejone, drobne zabrudzenia. Dołączono 4 karty z tekstem
w języku francuskim, zawierające poczet władców Polski, od Lechusa do Henryka Walezego. Na zakończenie opis sytuacji politycznej w Polsce na przełomie XVI i XVII w. Na ostatniej karcie paryski
adres wydawniczy Jeana Le Clerca, datowany 1614 r. Nadzwyczajna rzadkość!
(Patrz tablica XV)

171. Portrety królów polskich i ludzi sławnych z opisem krótkim ich życia. Zespół
25 litografii. L. Horwart. 1829-1830 r.
2000,Litografie na kartach o różnych wym. (ok. 32,5 x 22,5)
W skład zespołu wchodzą portrety: księdza Piotra Baudouina, Tadeusza Czackiego, Mikołaja Kopernika,
Ignacego Krasickiego, Marcina Kromera, Kazimierza Pułaskiego, Stefana Batorego, Jana Zamoyskiego, Zygmunta Augusta (z tekstami biograficznymi poniżej, sygnowane na kamieniu: „Lit. L. Horwart”,
„w Warszawie 1829 w Litografii Józefa Kośmińskiego i iego nakładem”). Poza tym w skład zespołu
wchodzą portrety, bez sygnatur i opisów: Jan Chrzciciel Albertrandy, Bolesław Chrobry, Kazimierz
Jagiellończyk, Piotr Kochanowski, Onufry Kopczyński, Teodor Lubieniecki, Mieszko I, Michał Korybut
Wiśniowiecki, Adam Naruszewicz, Stanisław August Poniatowski, Jan Tarnowski, Władysław Jagiełło,
Władysław IV Waza, Władysław Warneńczyk oraz dwie litografie z serii, sygnowane przez Franciszka Kosteckiego: Jan Karol Chodkiewicz i Andrzej Maksymilian Fredro. Litografie tworzyły serię
„Portrety królów polskich i ludzi sławnych z opisem krótkim ich życia”, wydawaną w dwóch edycjach
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171. Portrety królów polskich. 1829-1830.
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172. August III. Ryt. J. Ch. Sysang. 1740.

w latach 1829-1830 w Warszawie przez zakład Józefa Kośmińskiego (znane są egzemplarze złożone z 48 plansz). Ludwik Horwart (1806-?), litograf i rysownik warszawski, wykształcony na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik wielu zakładów litograficznych w Warszawie. Franciszek Kostecki (czynny ok. 1819-1831), litograf warszawski, pracujący w Instytucie
Litograficznym Szkolnym. Zaplamienia (miejscami intensywniejsze), drobne uszkodzenia krawędzi,
poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie w takim zespole (część grafik to odbitki próbne!).
(Patrz tablica XV)

172. August III (1696-1763), król Polski. Ryt. J. Ch. Sysang. 1740 r.

400,-

Miedzioryt; 42,5 x 25 (przycięty do odcisku płyty)
Król ukazany do kolan, w zbroi i płaszczu gronostajowym. Poniżej tarcza herbowa z Orłem, Pogonią
i herbem Wettynów oraz podpis. Grafika sygnowana na płycie – rytował Johann Christoph Sysang
(1703-1757), niemiecki grafik, pracujący głównie w Lipsku, autor wielu portretów. Pochodzi z książki
W. A. Łubieńskiego „Świat we wszystkich swoich częściach...”. Ślady składania, przedarcia (podklejone), znaczne zakwaszenie papieru.
Lit.: E. Łomnicka-Żakowska, Graficzne portrety Augusta II i Augusta III Wettynów, Warszawa 1997,
s. 316, poz. 14, ilustr.

173. Kościuszko Tadeusz (1746-1817), generał wojsk polskich i amerykańskich,
Najwyższy Naczelnik w 1794 r. Ryt. po 1793 r.
1500,Miedzioryt; 30 x 19,5 (33,5 x 21 w świetle oprawy)
Kościuszko ukazany do kolan, profilem w prawo, z uniesioną szablą. Na pierwszym planie armata, w tle
krajobraz z jeźdźcem prowadzącym konia. Poniżej tekst w języku niemieckim: „Thaddaeus Kosciuszko
Generalissimus der polnischen bewaﬀneten National Macht...”. Niesygnowany, pod przedstawieniem
liczba „116”. Wizerunek Kościuszki z szablą uniesioną do góry popularny był od 1793 r. (począwszy
od pracy Edmé Quenedey’a, wykonanej podczas pobytu Naczelnika w Paryżu), wielokrotnie kopio-
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174. T. Kościuszko. Wg H. Schnorra. 1794.

176. J. I. Kraszewski. Ryt. H. Redlich. 1879.

wany przez różnych artystów, zwłaszcza zagranicą (patrz M. Gumowski, Portrety Kościuszki, Lwów
1917, s. 32-40). Wg pamiętników L. Chodźki uniesiona szabla miała dodawać wodzowi powagi
(wg współczesnych, bez zarostu i z długimi włosami wyglądał jak ksiądz, a nie jak wódz). Ślad zalania
w części prawej, poza tym stan dobry. Oprawiony w ramę 58 x 44 cm. Bardzo rzadkie.
Lit.: Katalog wystawy urządzonej ku czci Tadeusza Kościuszki w setną rocznicę jego zgonu, Lwów
1917, s. 46, poz. 222 (własność Biblioteki Pawlikowskich)
(Patrz tablica XV)

174. Kościuszko Tadeusz (1746-1817), generał wojsk polskich i amerykańskich,
Najwyższy Naczelnik w 1794 r. Wg H. Schnorra. 1794 r.
500,Miedzioryt punktowany; 24,8 x 19,6 (cała plansza)
Naczelnik ukazany z podniesioną, trzymaną oburącz szablą, w półpostaci profilem w prawo, w owalu.
Poniżej: „Kościuszko” oraz sygnatury na płycie: „Schnorr del” (Hans Veit Friedrich Schnorr von Carolsfeld (1764-1841), malarz i rytownik niemiecki, profesor Akademii w Lipsku); „J. Mangot sc.” (Jakob
Mangot, rytownik niemiecki, tworzący w Lipsku w końcu XVIII w.). Drobne zabrudzenia, zagniecenia,
uszkodzenia narożników.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 2, s. 327, poz. 2552

175. [Kościuszko Tadeusz odwiedzany w więzieniu przez Pawła I] – „Paul I Emperor of all the Russias, condescending to visit Kosciusko in the Prison” (Paweł I car Rosji raczy złożyć wizytę Kościuszce w więzieniu). Wg A. Orłowskiego.
1801 r.
2400,Miedzioryt punktowy; 42,8 x 56,5 (pl. 55,3 x 76)
Grafika przedstawia wizytę cara Rosji Pawła I w więzieniu – w centrum ukazany siedzący przy stole
Tadeusz Kościuszko, po lewej warsztat tokarski (Naczelnik znany był ze swego zamiłowania do majsterkowania), po stronie prawej car ze świtą. Poniżej kompozycji tytuł w języku angielskim i francuskim,
sygnatury i londyński adres wydawniczy. Tadeusz Kościuszko został uwięziony w twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu po bitwie pod Maciejowicami 10 października 1794 r. Aleksander Orłowski
(1777-1832), wybitny malarz, rysownik i grafik, namalował w 1797 r. z wyobraźni, już po uwolnieniu
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175. T. Kościuszko odwiedzany w więzieniu przez Pawła I. Wg A. Orłowskiego. 1801.
Kościuszki w 1796 r., dwie akwarele (obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie), przedstawiające wizytę cara oraz uwolnienie Naczelnika. Około 1800 r. prace te zostały powtórzone w trudnej technice miedziorytu punktowego przez cenionego malarza i grafika francuskiego
Thomasa Gaugaina (1748-1805), pracującego w Anglii. Grafiki te zostały wysoko ocenione już przez
współczesnych, a M. Gumowski w swej monografii „Portrety Kościuszki” z 1917 r. pisze o nich „nader
rzadkie” (s. 29). Po konserwacji, stan dobry.
Lit.: Czapski, s. 142, poz. 893.

176. Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887), pisarz, historyk, kolekcjoner. Ryt. H. Redlich. 1879 r.
400,Akwaforta; 25,5 x 20 (pl. 45 x 36,5)
Popiersie pisarza, poniżej faksymile autografu i dewiza: „Prawdą a pracą”. Portret sygnowany:
„Ryt. Henr. Redlich w Warszawie” – Henryk Redlich (1840-1884), wybitny przedstawiciel polskiej
grafiki reprodukcyjnej. W latach 1857-1863 uczył się w SSP w Warszawie, od 1864 r. w Dreźnie
i Monachium. Po powrocie do kraju w 1870 r. pracował w Warszawie, w 1880 r. przeniósł się do
Paryża. Portret odbity na bibułce, naklejony wydawniczo na planszę; odbity w Wiedniu. Zabrudzenia
szerokich marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 2, s. 357, poz. 2688

177. Maria Leszczyńska (1703-1768), królowa Francji, córka króla Polski Stanisława
Leszczyńskiego, żona Ludwika XV. Ryt. G. E. Petit. Połowa XVIII w.
700,Miedzioryt; 27,5 x 19 (przycięty do odcisku płyty)
Królowa przedstawiona w półpostaci, w bogatej sukni, z wachlarzem w dłoni. Portret ujęty w owalną
ramę wspartą na cokole z napisem: „Marie Princ.(se) de Pologne Reine de France et de Navarre”,
przedzielonym kartuszem z herbami Polski, Litwy, Francji oraz Wieniawą Leszczyńskich. Sygnowany
na płycie: „Peint par de la Tour” oraz „Gravé par Petit”. Rycina powstała według obrazu Maurice’a
Quentina de La Tour (1704-1788), słynnego francuskiego malarza portrecisty dobry rokoka. Rytował
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177. Maria Leszczyńska. Ryt. G. E. Petit.

179. Ks. J. Poniatowski. Lit. H. Grevedon. 1824.

Gilles Edmé Petit (1694-1760), rysownik i grafik francuski, wykonujący głównie portrety. Pozostawiony
ok. 2 mm margines w części górnej, niewielkie ubytki narożników (uzupełnione), krawędzie wzmocnione na odwrocie.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 3, poz. 3299, s. 146 (inny adres wydawniczy)

178. Napoleon I Bonaparte (1769-1821), cesarz Francji. Lit. F. S. Delpech. Przed
1825 r.
600,Litografia kolorowana w epoce; 50 x 32,5 (cała plansza)
Popiersie Napoleona w mundurze generalskim, poniżej podpis: „Bonaparte” oraz sygnatury na kamieniu. Według portretu J. P. Bellaire litografował François-Séraphin Delpech (1778-1825). Drobne plamki
(poza portretem), poza tym stan dobry. Efektowne stare kolorowanie.
(Patrz tablica XVIII)

179. Poniatowski Józef (1763-1813), książę, wódz armii polskiej, marszałek Cesarstwa.
Lit. H. Grevedon. 1824 r.
500,Litografia; 49 x 31 (cała plansza)
Popiersie młodego księcia w mundurze, poniżej napis: „Poniatowski.”. Sygnowana na kamieniu – autorem portretu jest artysta francuski Henri Grevedon (1776-1860), malarz i grafik, działający jako litograf
w latach 1822-1845. Tworzył głównie portrety – wizerunki członków rodziny królewskiej i arystokracji,
aktorów, artystów i kompozytorów. Wydano w paryskim zakładzie François Séraphina Delpecha (17781825) w Paryżu. Drobne plamki na szerokich marginesach, stan dobry.

180. [Poniatowski Józef] – Cykl 4 rycin poświęconych bohaterskiej śmierci księcia.
Wyd. Fontana. Ok. 1820 r.
2800,Cztery miedzioryty; śr. o wym. 19,5 x 28,5 (pl. 26 x 33)
Cykl francuskich rycin, sławiących męstwo księcia Józefa Poniatowskiego. Nie zawsze wierne
prawdzie historycznej (książę nie miał rodziny), służyły podtrzymaniu legendy o tej postaci, bardzo
popularnej w kulturze masowej I połowy XIX w. W skład zespołu wchodzą sceny: 1. pożegnanie
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180. Książę Józef Poniatowski. Cykl 4 rycin. Wyd. Fontana. Ok. 1820.

księcia z żoną i synem; 2. śmierć w nurtach Elstery; 3. wyłowienie zwłok Poniatowskiego; 4. zawiadomienie rodziny przez starego wiarusa. Wszystkie prace opisane poniżej w języku francuskim,
niesygnowane, opatrzone paryskim adresem wydawcy (oficyna Fontany). Uszkodzenia marginesów,
zabrudzenia, poza tym stan grafik dobry.

181. Pułaski Kazimierz (1746-1779), dowódca konfederacji barskiej, uczestnik
walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Lit. A. Maurin. Po
1851 r.
440,Litografia kolorowana; 26 x 16 (w świetle oprawy)
Portret Pułaskiego w całej postaci, wspartego na szabli, na tle pejzażu. Poniżej opis postaci. Grafika
pochodzi z albumu „Hommes illustres polonais”, wydanego w Warszawie przez Franciszka Daziaro
po 1851 r. Album zawierał 28 grafik odbitych u Lemerciera w Paryżu, litografował Antoine Maurin
(1793-1860), grafik francuski. Zabrudzenia, przedarcia marginesów (podklejone), ubytek pap. w części
dolnej (bez straty dla treści, uzupełniony), oprawiona w ramę 35 x 25,5 cm. Bardzo rzadkie, katalog
BN nie notuje.

182. Radziwiłł Mikołaj, zw. Rudym (1512-1584), wojewoda trocki i wileński, kanclerz
litewski, hetman wielki litewski. Ryt. D. Custos. 1601 r.
800,Miedzioryt z akwafortą; 43 x 29,2 (47 x 32,5)
Magnat przedstawiony w całej postaci, z regimentem w lewej ręce, opartej o miecz, prawą wsparty
na biodrze, u stóp szyszak i rękawice. Na odwrocie biografia po łacinie w ozdobnej ramie. Rytował Dominicus Custos (1560-1612), flamandzki artysta pracujący na dworze w Pradze, wg rysunku
Giambattisty Fontany (1524-1587), włoskiego malarza i grafika. Zamieszczona w dziele J. Schrencka
von Notzig „Augustissimorum imperatorum serenissimorum regum atque…” , wydanym w 1601 r.
Mikołaj Radziwiłł, zw. Rudym, był bratem Barbary Radziwiłłówny, przywódcą ruchu różnowierczego
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181. K. Pułaski. Lit. A. Maurin. Po 1851.

183. Mikołaj Radziwiłł, Ryt. D. Custos. 1601.

w Wielkim Księstwie Litewskim. W 1564 r. wraz z hetmanem Grzegorzem Chodkiewiczem odniósł na
Czaśnickich Polach nad rzeką Ułą świetne zwycięstwo nad Rosjanami dowodzonymi przez kniazia
Piotra Szujskiego. Plama w dolnym lewym rogu, stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, poz. 4437; Czapski, Portrety, poz. 1642

183. Radziwiłł Mikołaj, zw. Czarnym (1515-1565), marszałek ziemski, kanclerz
litewski, wojewoda wileński. Ryt. D. Custos. 1601 r.
800,Miedzioryt z akwafortą; 43 x 29,2 (47 x 32,5)
Przedstawiony w całej postaci z regimentem w prawej ręce, lewą wsparty na biodrze; u stóp rękawice.
Na odwrocie biografia po łacinie w ozdobnej ramie. Rytował Dominicus Custos (1560-1612), flamandzki
artysta pracujący na dworze w Pradze, wg rysunku Giambattisty Fontany (1524-1587), włoskiego
malarza i grafika. Zamieszczona w dziele J. Schrencka von Notzig „Augustissimorum imperatorum
serenissimorum regum atque…” , wydanym w 1601 r. Mikołaj Radziwiłł, zw. Czarnym, był czołowym
protektorem i najmożniejszym propagatorem reformacji w Wielkim Księstwie Litewskim, fundatorem
wydania Biblii Brzeskiej w 1563 r. według przekładu na język polski przez pińczowskich reformatorów. Bezpośrednim skutkiem opozycyjnej działalności Mikołaja wobec programu Zygmunta Augusta
unii WK Litewskiego z Koroną było jej opóźnienie o kilka lat. Stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, poz. 4430; Czapski, Portrety, poz. 1635

184. Słowacki Juliusz (1809-1849), poeta i dramatopisarz. Ryt. Fr. Siedlecki.
1910 r.
500,Akwaforta, ruletka, akwatinta; 16,3 x 12 (pl. 32,5 x 25)
Sygnowana ołówkiem: „Fr. Siedlecki” oraz na płycie monogramem wiązanym: „FS”. Portret przygotowany przez Franciszka Siedleckiego (1867-1934), malarza, grafika, wybitnego przedstawiciela
polskiego symbolizmu. Autor wzorował się na medalionie projektu znanego rzeźbiarza emigracyjnego
Władysława Oleszczyńskiego (1807-1866). Grafika wydana nakładem redakcji „Sfinksa” w setną
rocznicę urodzin Słowackiego, odbita w Paryżu, znalazła się w sprzedaży na początku 1910 r. Papier
pożółkły, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: K. Czarnecki, Grafika Franciszka Siedleckiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1991, s. 95,
poz. 73, il.
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184. J. Słowacki. Ryt. Fr. Siedlecki. 1910.
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185. Stanisław August. 1783.

185. Stanisław August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Ryt. Teigl. 1783 r.

400,-

Miedzioryt, akwaforta; 20 x 15,2 (pl. 26,8 x 19,6)
Król ujęty w półpostaci, w stroju francuskim, przepasany wstęgą Orderu Orła Białego, w płaszczu
królewskim (z haftowaną inskrypcją: „Rex Stanis. Aug. Pol.”). Portret ujęty w owal wpisany w architektoniczną ramkę, w zwieńczeniu orzeł z gałązkami laurowymi. Poniżej na cokole napis: „Stanislaus
Augustus King of Poland”, przedzielony tarczą herbową z Orłem, Pogonią i Ciołkiem. Sygnowany na
płycie, rytował angielski sztycharz Teigl. Rycina zamieszczana w tomie I dzieła W. Coxe’a „Travels
into Poland...”. Stan dobry.
Lit.: H. Widacka, Splendor i niesława, Warszawa 2008, s. 110, poz. 45

SCENY HISTORYCZNE
186. [Sejm polski 1570 roku] – Obrady sejmu za panowania króla Zygmunta Augusta.
Wg drzeworytu ze „Statutów” J. Herburta. Wyd. 1855 r.
300,Druk homograficzny; 28,8 x 36,2 (pl. 36 x 46,5)
Przedstawienie sejmu walnego Rzeczypospolitej – w centrum na tronie siedzi król Zygmunt August.
Pośrodku komnaty w dwóch rzędach zasiadają senatorowie, naprzeciw władcy dygnitarze koronni
i królewscy (zgodnie w postanowieniami Unii Lubelskiej winno ich być 10). Po obu stronach tronu
posłowie. Rycina stanowi powtórzenie drzeworytu zamieszczonego w dziele Jana Herburta „Statuta y
Przywileie koronne...”, wydanego w krakowskiej oficynie Scharﬀenberga. Zabrudzenia pap., przedarcie
marginesu podklejone, poza tym stan dobry.

187. [Jeźdźcy polscy XVII w.] – Dwaj tzw. polscy jeźdźcy. Stefano della Bella. 16481650 r.
600,Akwaforta; tondo o śr. 17,5; odcisk płyty 19 x 18,5 (pl. 21,7 x 23,2)
Sygnowana na płycie p.d.: „S. D. Bella”. Rycina z cyklu „Jeźdźcy polscy, węgierscy i czarnoskórzy”,
należącego do najsławniejszych i najlepszych prac Stefano della Belli (1610-1664), ukazującego
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186. Sejm polski 1570 roku. Wg drzeworytu ze „Statutów” J. Herburta. 1855.

bogactwo typów, strojów i broni. Cykl wykonany został częściowo na podstawie szkiców przygotowanych w czasie wjazdu polskiego poselstwa Krzysztofa Opalińskiego do Paryża w 1645 r., ale ryciny
wykonane zostały najprawdopodobniej już po powrocie artysty do Florencji. Cykl ten jest interesujący
także ze względu na eksperymenty technologiczne, jakie rytownik przeprowadzał w trakcie ich przygotowywania. Stan dobry.
Lit.: J. Talbierska, Stefano Della Bella, Warszawa 2001, s. 184, poz. IV/37, ilustr. s. 433

188. [Bitwa morska na Bałtyku] – „Delineatio Eorum quae d. 19 Novemb. Anno 1658”.
E. J. Dahlbergh. 1696 r.
900,Miedzioryt; 30 x 39 (pl. 35,5 x 43)
Dekoracyjny widok bitwy morskiej w cieśninie Sund na Morzu Bałtyckim w listopadzie 1658 r. pomiędzy
flotą szwedzką a holenderską. Całość otoczona dekoracyjną ramką. Rycina pochodzi z dzieła Samuela Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo...”, wydanego przez Christopha Riegla w Norymberdze
w 1696 r. Ślad składania, poza tym stan dobry.

189. [Bitwa pod Beresteczkiem] – „Bitwa pod Beresteczkiem dnia 28 czerwca 1651 roku”.
Wg J. Kossaka i J. Brodowskiego. 1863 r.
2800,Litografia; 42,8 x 62,2 (52,5 x 66 w świetle oprawy)
Pierwszy dzień jednej z największych bitew lądowych XVII stulecia, pomiędzy wojskami polskimi
pod dowództwem króla Jana Kazimierza a siłami tatarsko-kozackimi (podczas powstania Chmielnickiego) – bitwy zakończonej zwycięstwem strony polskiej. Na pierwszym planie król Jan Kazimierz
w otoczeniu dowódców (m.in. Stefana Czarnieckiego), na tle rozległej panoramy (wśród wojsk artyleria,
piechota, kawaleria). Poniżej tytuł oraz napis: „Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie
Polskim Członkom Swoim za rok 1863”. Litografia powstała według obrazu jednego z najwybitniejszych
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188. E. J. Dahlbergh. Bitwa morska na Bałtyku. 1696.

polskich malarzy XIX w. Juliusza Kossaka (1824-1899), namalowanego we współpracy z Józefem
Brodowskim (1828-1900). Według SAP obraz powstał w 1854 r., wystawiony w warszawskiej Zachęcie
w sezonie 1862/1863. Powtórzony w technice litografii przez Władysława Walkiewicza (1833-1900),
właściciela zakładu litograficznego w Warszawie, pracującego m.in. dla Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia marginesów, poza tym stan dobry. Oprawiona w starą
ramę 62,5 x 76 cm.
Lit.: J. Wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Wrocław 1968, s. 192 (tam informacja o wykonaniu odbitki w Berlinie)
(Patrz tablica XIV)

190. [Alegoria pierwszego rozbioru Polski] – Kołacz królewski. Ryt. J. E. Nilson.
Ok. 1773 r.
1800,Miedzioryt; 29 x 19,3 (pl. 30,3 x 20,8)
Słynna grafika w alegoryczny sposób przedstawiająca I rozbiór Polski. Król Stanisław August Poniatowski oraz monarchowie państw rozbiorowych (Katarzyna II, Józef II i Fryderyk II), wskazujący na
mapę Polski. Kompozycję uzupełnia unosząca się ponad władcami Fama, dmąca w trąby. Rycina
sygnowana na płycie: „J. E. Nilson fec. et excud. A.V.” Autorem pierwotnej koncepcji był Francuz
Jean Michel Moreau (1741-1814). Jego grafika, zapowiadana w prasie francuskiej w lutym 1773 r.,
z powodu zarekwirowania przez cenzurę i zniszczenia płyty, ukazała się w bardzo niewielkiej liczbie egzemplarzy. Dzięki swej sugestywności zyskała jednak dużą popularność i była wielokrotnie
kopiowana przez różnych artystów – jeszcze w końcu XVIII w. oraz przez cały wiek XIX, stanowiąc wyraz zainteresowania Europy sprawami Polski. Oferowana rycina została wykonana (z jedynie niewielkimi zmianami) i wydana w Augsburgu przez Johannesa Esaiasa Nilsona (1721-1788),
niemieckiego miniaturzystę, rysownika i rytownika. Po konserwacji, wzmocnione marginesy, poza
tym stan dobry.
(Patrz tablica XV)
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191. A. Tardieu. Plan brodu na Wkrze oraz bitwy pod Czarnowem. 1807.

191. [Okres napoleoński – bitwa pod Czarnowem] – „Plan pour l’intelligence du
passage de la Wkra et du combat de Czarnowo”. A. Tardieu. 1807 r.
300,Miedzioryt; 39,5 x 49 (pl. 42 x 54)
Plan brodu na Wkrze oraz bitwy pod Czarnowem (obecnie wieś w powiecie nowodworskim, gmina
Pomiechówek). Starcie miało miejsce w nocy z 23 na 24 grudnia 1806 r., zakończyło się ucieczką
wojsk rosyjskich. Na planie zaznaczony m.in. Nowy Dwór Mazowiecki, położony w widłach Wisły
i Bugonarwi oraz Modlin (gdzie decyzją Napoleona z 1 grudnia 1806 r. miała wkrótce powstać
słynna twierdza). Rycina autorstwa Ambroise’a Tardieu (1788-1841), francuskiego kartografa i rytownika. Pochodzi z teki poświęconej kampaniom 1807 r., towarzyszącej dziełu o wojnach napoleońskich
autorstwa Mathieu Dumasa. Atlasowe składanie, ślad zalania na marginesach, poza tym stan dobry.
Patrz poz. następna.

192. [Okres napoleoński – bitwa pod Ostrołęką] – „Plan du champ de bataille
d’Ostrolenka”. A. Tardieu. 1807 r.
300,Miedzioryt; 40 x 52 (pl. 41,5 x 54)
Plan jednej z najważniejszych bitew okresu napoleońskiego na Mazowszu, która miała miejsce 16 lutego 1807 r. W krwawym starciu wojsk francuskich i rosyjskich zwycięstwo odniosła strona napoleońska.
Rycina autorstwa Ambroise’a Tardieu (1788-1841), z teki poświęconej kampaniom 1807 r. (patrz poz.
poprzednia). Atlasowe składanie, ślad zalania na marginesach, poza tym stan dobry.

193. [Bitwa pod Somosierrą] – „Bataille de Somo-Sierra”. Wyd. Fourniera. Po
1820 r.
500,Litografia; 23 x 36 (pl. 29,5 x 39,8)
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193. Bitwa pod Somosierrą. Wyd. Fourniera. Po 1808.

Szeroka panorama, ukazująca w nieco uproszczony, naiwny sposób pole bitwy pod Somosierrą. Poniżej
tytuł oraz tekst w języku francuskim dotyczący wydarzenia w wersji wg 13. Biuletynu Armii Hiszpańskiej
(o zwycięstwie zdecydowała „wspaniała szarża” szwoleżerów polskich pod dowództwem generała
Montbruna – w rzeczywistości generał przekazał jedynie rozkaz cesarza, prawdziwym dowódcą szarży
był pułkownik Kozietulski). Rycina wydana według pierwowzoru opublikowanego przez oficynę Chereau
z ok. 1808 r. Po konserwacji (podklejona papierem), stan dobry.

194. [Bitwa pod Somosierrą] – „Bataille du Somo-Sierra”. Wg H. Verneta.
1840 r.
300,Staloryt kolorowany ręcznie; 14,5 x 19 (pl. 23,2 x 30,3)
Rycina powstała według słynnego obrazu francuskiego malarza Horacego Verneta (1789-1863). Scena po szarży szwoleżerów polskich na pozycje hiszpańskich obrońców. Pomiędzy tłumem wojskowych, leżącymi i stojącymi rannymi, grupa dowódców na koniach: J. N. Dziewanowski, J. Kozietulski,
P. Dautancourt, W. Krasiński. Obraz Verneta powstał na zlecenie Wincentego Krasińskiego, z tego
też powodu artysta umieścił jego postać w centrum kompozycji, mimo iż Krasińskiego w rzeczywistości pod Somosierrą nie było. Rytował Achille Désiré Lefèvre (1798-1864). Stan dobry. Dekoracyjne
kolorowanie.
(Patrz tablica XVIII)

195. [Okres napoleoński] – „Lanciers” (Lansjerzy). Lit. Ch. Aubry. 1835 r.

440,-

Litografia; 52,5 x 38,5 (cała plansza)
Lansjerzy – żołnierze lekkiej kawalerii uzbrojeni w lance. W centrum przedstawienie oddziałów polskich w służbie Napoleona, opis: „Lancier Polonais 1807, 1810, 1812, 1813”, dookoła sceny batalistyczne z udziałem kawalerii na przestrzeni dziejów. Grafika sygnowana na kamieniu – dzieło
Charles’a Aubry’ego, profesora malarstwa w Saumur, autora scen patriotycznych i batalistycznych.
Pochodzi z teki „Esquisses historiques des diﬀérents Corps...”, wydanej w Paryżu w 1835 r. Niewielkie
zabrudzenia, stan dobry.
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195. Lansjerzy. Lit. Ch. Aubry. 1835.

196. Szwoleżer. C. Vernet. Lata 20. XIX w.

196. [Okres napoleoński] – „2ème Cheval Polonais”. C. Vernet. Lata 20.
XIX w.
600,Litografia; 42 x 28,5 (cała plansza)
Rycina przedstawia postać polskiego szwoleżera z lancą, trzymającego za cugle wierzchowca z pełnym ekwipunkiem. Niesygnowana, jej autorem jest Antoine Charles Horace zw. Carle Vernet (17581836), oficjalny malarz Cesarstwa, gloryfikujący zwycięstwa Napoleona, ceniony za przedstawienia
koni i scen bitewnych. Jako jeden z pierwszych artysta posługiwał się techniką litografii. Delikatne
zaplamienia, stan dobry.

197. [Okres napoleoński] – Biwak. Lit. XIX w.

400,-

Litografia; 16 x 22 (pl. 24,5 x 31,5)
Niesygnowana litografia ukazująca wojsko okresu napoleońskiego podczas odpoczynku (na pierwszym
planie szwoleżerowie polscy). Drobne zabrudzenia, stan dobry.

198. [Wojsko polskie po r. 1800] – „Dawna Milicya Krakowska” (zespół 6 grafik).
K. Wawrosz. 1908 r.
500,Fotolitografie kolorowane ręcznie; 6 plansz o wym. ok. 46 x 29,5 cm
Seria rycin ukazujących umundurowanie Milicji Krakowskiej z lat 1815-1836. Sygnowane – rysował
Karol Wawrosz (1860-?), malarz i rysownik, absolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, uczeń
Matejki. Wydał Władysław Bartynowski (1832-1918), działający w Krakowie antykwariusz, bibliofil
i współzałożyciel Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie, w tece „Materiały do ikonografii królów,
zbroi i wojska polskiego...” (seria III, tablice XXXII-XXXVII). Fotolitografie R. M. Zadrazila. Drobne
zabrudzenia, uszkodzenia krawędzi, zażółcenie pap. Mocne, dekoracyjne kolory.

199. [Królestwo Polskie] – „Ofiara poświęcona na korzyść wysłużonych Obrońców
Ojczyzny”. Ok. 1825 r.
1200,Litografia; 26,5 x 36 (31 x 36,5 w świetle oprawy)
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198. Dawna Milicya Krakowska. K. Wawrosz. 1908.
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200. Praga 1831. J. P. Jazet. Po 1831.

Pełna treści alegorycznych scena, utrzymana w stylu typowym dla epoki romantyzmu. W centrum pomnik z portretem cara Aleksandra I (w latach 1815-1825 króla Polski), z napisem „Cześć
najdobrotliwszemu”, oświetlonym przez promień z niebios. U stóp neogotyckiego pomnika trubadur
z lirą, dookoła postacie w strojach z różnych epok (rycerz średniowieczny, żołnierze doby napoleońskiej, szlachcic w stroju polskim). Ponad pomnikiem Fama dmąca w trąbę chwały, na tle nieba inne
postacie alegoryczne. Poniżej kompozycji tytuł oraz sygnatura: „pracą i nakładem Felicyi Baronówny
Gottesmann”. Wczesna litografia warszawska. Charakterystyczne plamki, papier pożółkły, poza tym
stan dobry. Oprawiona w ramę 42 x 52 cm. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XIV)

200. [Powstanie listopadowe] – „Praga 1831. Dédié aux Polonais”. J. P. Jazet. Po
1831 r.
1200,Akwatinta, mezzotinta; 32 x 23,5 (36 x 27 w świetle oprawy)
Postać mężczyzny w mundurze generalskim, stojącego samotnie na tle płonącej Warszawy. Sygnowana na płycie – malował Léon Cogniet (1794-1880), francuski malarz scen historycznych i portretów. Rytował Jean Pierre Jazet (1788-1871), znakomity paryski grafik, specjalizujący się w technice
akwatinty. Według R. Morawskiego (katalog wystawy „Solidarność 1830”, Warszawa 2005, s. 131,
poz. III 22) oferowana grafika jest kompozycją o charakterze alegorycznym, nie odnosi się do żadnego
konkretnego wydarzenia historycznego, ale jest reakcją artystów na wiadomość o upadku powstania
listopadowego w Polsce. Stanowi pendant do pracy tych samych autorów „Paris 1814”. Rycina przycięta i zamocowana na karcie pap., oprawiona w ramę 61 x 51 cm.
Lit.: Katalog zbiorów Ludwika Gocla, Warszawa 1987, t. 2, s. 160, poz. 525.

201. [Powstanie listopadowe] – „Les faucheurs polonais” (Kosynierzy polscy). Lit.
H. Bellangé. 1831 r.
600,Litografia; 15,5 x 27 (pl. 29 x 40)
Potyczka w lesie pomiędzy kosynierami polskimi a jazdą kozacką. Sygnowana na kamieniu, poniżej
paryski adres wydawniczy. Autorem grafiki jest Hippolyte Bellangé (1800-1866), malarz i grafik francuski, pracujący w Paryżu, autor licznych scen batalistycznych i rodzajowych. Charakterystyczne plamki
na szerokich marginesach, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog zbiorów L. Gocla, t. 2, s. 159, poz. 518
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201. Powstanie listopadowe. Kosynierzy polscy. Lit. H. Bellangé. 1831.

202. Powstanie styczniowe. Błogosławieństwo powstańcom. 1863.

202. [Powstanie styczniowe] – „Błogosławieństwo powstańcom”. 1863 r.

600,-

Drzeworyt; 32 x 48 (w świetle oprawy)
Scena błogosławieństwa powstańców wyruszających w bój pod komendą generała Mariana Langiewicza ukazała się w drzeworycie w prasie francuskiej („Illustration” z 21 marca 1863 r.) z informacją,
iż rysunek sporządził korespondent wojenny. Drzeworyt sygnowany przez atelier „Best, Cosson &
Smeeton” (Joachim Jean Cosson, Jean Best, Joseph Burn-Smeeton), wg rysunków francuskich malarzy: Jules’a Wormsa (1832-1924) oraz Martina-Jacques’a-Charles’a Lallemanda (1826-1904). Stan
dobry, oprawiony w ramę 50 x 66 cm.
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203. Zdobycie Przemyśla przez Rosjan. Ryt. E. Benito. 1915.

203. [I wojna światowa] – „La prise de Przemysl. 22 Mars 1915”. (Zdobycie Przemyśla
22 marca 1915 r.). Ryt. E. Benito. 1915 r.
2000,Drzeworyt barwny (pochoir); 21,5 x 30,5 (pl. 32 x 40,5)
Rycina ukazująca zdobycie twierdzy Przemyśl (jednej z najpotężniejszych w ówczesnej Europie),
kończące II oblężenie trwające od 5 listopada 1914 r. Poniżej przedstawienia żołnierza rosyjskiego
eskortującego jeńców austriackich opis wydarzenia w języku francuskim, gloryfikujący zwycięstwo
aliantów. Sygnowana na klocku – rytował Eduardo Garcia Benito (1891-1981), malarz i grafik hiszpański, pracujący we Francji (znany później jako portrecista oraz autor ilustracji ukazujących modę, m.in.
okładek „Vogue”). Odbita w Paryżu, plansza 53 z serii II „La Grande Guerre”. Drobne uszkodzenia
szerokich marginesów, zagniecenia, poza tym stan dobry.

204. [Pomoc ofiarom I wojny światowej] – „Podnieś rączkę Boże Dziecię...” (Matka
Boska z Dzieciątkiem). Lit. wg P. Stachiewicza. Ok. 1915-1917 r.
200,Litografia barwna; 32 x 20,5 cm
Sygnowana na kamieniu: „P. Stachiewicz” – Piotr Stachiewicz (1858-1938), malarz krakowski, ceniony
zwłaszcza za przedstawienia religijne. Grafika odbita w krakowskim zakładzie artystyczno-litograficznym
Karola Kranikowskiego, działającym na przełomie XIX i XX w., znanym z wydawnictw patriotycznych.
Wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem (ukazanym jako władca), poniżej Orzeł oraz napis: „Podnieś
rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” i „KBK” (Krakowski Biskupi Komitet pomocy dla
dotkniętych klęską I wojny światowej). Była to charytatywna organizacja, założona w Krakowie w marcu 1915 r. pod przewodnictwem biskupa Adama Sapiehy. Jej zakres działania z czasem rozszerzył
się na całą Galicję; w jej strukturach działały sekcje: sanitarna, opieki doraźnej, opieki nad dziećmi.
Stan dobry.
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206. Kupiec gdański. 1757.

208. Krakowianka. Z. Stryjeńska. 1939.

STROJE. UBIORY
205. [Kupiec polski] – „Habit of a Polish Merchant. Merchand de Pologne.”
1757 r.
500,Miedzioryt, ręcznie kolorowany; 26,5 x 20,5 (pl. 30,5 x 22,5)
Cała postać, w stroju z XVI w. Poniżej tytuły w języku angielskim i francuskim. Rycina pochodzi z dzieła
angielskiego geografa Thomasa Jeﬀery’a „A Collection of Dresses of Diﬀerent Nations, Ancient and
Modern...”, wydanego w Londynie w 1757 r. Album ten zawierał przedstawienia strojów wielu narodów
i epok, zrekonstruowanych na podstawie prac różnych artystów, począwszy od XVI w. (m.in. Hansa
Weigla). Drobne plamki, papier pożółkły, poza tym stan dobry. Ładny, stary kolor.

206. [Kupiec gdański] – „Habit of a Merchant of Dantzic. Merchand de Dantzic.”
1757 r.
500,Miedzioryt; 26 x 20 (przycięty do odcisku płyty)
Cała postać, poniżej tytuły w języku angielskim i francuskim. Rycina pochodzi z dzieła angielskiego
geografa Thomasa Jeﬀery’a „A Collection of Dresses of Diﬀerent Nations, Ancient and Modern...”
(patrz poz. poprzednia). Papier pożółkły, poza tym stan dobry.

207. [Stroje polskie] – Drwale. J. P. Norblin. 1817 r.

600,-

Akwaforta, akwatinta, kolorowana akwarelą; 16,5 x 11 (27,5 x 18,5 w świetle oprawy)
Grafika pochodzi z teki „Zbiór rozmaitych strojów polskich”, najważniejszego i najbardziej znanego dzieła Jana Piotra Norblina (1745-1830), artysty francuskiego, przez 30 lat pracującego w Polsce. Norblin, znakomity obserwator, tworzył m.in. liczne szkice o tematyce rodzajowej, w doskonały
sposób dokumentując życie w Polsce końca XVIII w. W latach 1804-1817 opracował zespół około
100 akwarel, poświęconych strojom polskim. Wybranych 50 rysunków wykonał w technikach graficznych Philibert-Louis Debucourt (1755-1822), wybitny francuski malarz i grafik, członek Akademii
paryskiej. Teka ta ukazywała się w zeszytach w Paryżu od 1818 r. Była wysoko ceniona już przez
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współczesnych za wartość kostiumologiczną i obyczajową. Odbitka avant la lettre, przed dodaniem
sygnatur i tytułu. Rycina oprawiona w ramę. Stan dobry.

208. [Stroje polskie] – Krakowianka. Z. Stryjeńska. 1939 r.

1200,-

Litografia kolorowana ręcznie gwaszem; 50 x 39,5 cm
Sygnowana na kamieniu: „Z. Stryjeńska”. Plansza nr 5, przedstawiająca kobietę w krakowskim stroju
ludowym. Grafika pochodzi z jednego z najważniejszych dzieł w dorobku artystki – teki „Polskie stroje
ludowe”, wydanej tuż przed wojną we Francji. Stryjeńska posłużyła się wówczas techniką charakterystyczną dla okresu Art Déco – pochoir (grafiki kolorowano ręcznie według szablonu). Zofia Stryjeńska
(1891-1976) jest jedną z najważniejszych przedstawicielek tego stylu w sztuce polskiej. Związana
początkowo z krakowskim i zakopiańskim środowiskiem artystycznym, następnie od lat 30. pracowała
w Warszawie. Malowała obrazy (głównie gwasze), projektowała scenografie, polichromie, grafikę użytkową, ilustrację książkową. Jej największym sukcesem była nagroda na Wystawie Światowej w Paryżu
w 1925 r. Drobne plamki na marginesie, stan dobry. Patrz poz. następne.
Lit.: Zofia Stryjeńska, katalog wystawy MN Kraków 2008, s. 359, poz. V.I.4

209. [Stroje polskie] – Stroje ludowe z Kujawskiego. Z. Stryjeńska. 1939 r.

900,-

Litografia kolorowana ręcznie gwaszem; 50 x 39,5 cm
Sygnowana na kamieniu: „Z. Stryjeńska”. Plansza nr 28, przedstawiająca kobietę i mężczyznę w ludowych strojach z Kujaw. Grafika pochodzi z jednego z najważniejszych dzieł w dorobku artystki – teki
„Polskie stroje ludowe”. Stan dobry. Patrz poz. następna.
Lit.: Zofia Stryjeńska, katalog wystawy MN Kraków 2008, s. 359, poz. V.I.4

210. [Stroje polskie] – Stroje ludowe z Polesia. Z. Stryjeńska. 1939 r.

900,-

Litografia kolorowana ręcznie gwaszem; 50 x 39,5 cm
Sygnowana na kamieniu: „Z. Stryjeńska”. Plansza nr 32, przedstawiająca mężczyzn w ludowych strojach z Polesia. Grafika pochodzi z jednego z najważniejszych dzieł w dorobku artystki – teki „Polskie
stroje ludowe”, wydanej w 1939 r we Francji (patrz poz. poprzednie). Stan dobry.
Lit.: Zofia Stryjeńska, katalog wystawy MN Kraków 2008, s. 359, poz. V.I.4

MIEJSCA KULTU I WIZERUNKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
211. [Gietrzwałd na Warmii] – „Cudowne objawienie Najświętszej Panny Maryj
w Gietrzwałdzie”. Po 1877 r.
500,Chromolitografia; 24,5 x 17,5 cm
Wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, poniżej widok starego kościoła Narodzenia NMP
w Gietrzwałdzie, słynnego sanktuarium maryjnego oraz scena objawienia się Matki Boskiej (od czerwca
do września 1877 r. Matka Boża przemawiała do dwóch dziewczynek w gwarze warmińskiej, mówiąc
m.in. o prześladowaniach Kościoła na ziemiach polskich). Tytuł także w języku niemieckim. Niewielkie przedarcie podklejone, poza tym stan dobry.

212. [Gietrzwałd na Warmii] – „Cudowne objawienie Najświętszej Panny Maryj
w Gietrzwałdzie”. A. Felgner. Po 1877 r.
800,Litografia barwna; 50 x 37 (cała plansza)
Wizerunek Matki Boskiej, która objawiła się dwóm dziewczynkom latem 1877 r. we wsi Gietrzwałd na
Warmii (ponieważ Matka Boska przemówiła do nich po polsku, w gwarze warmińskiej, wydarzenie
miało także duże znaczenie patriotyczne; odebrano je jako wzmocnienie polskiego Kościoła, prześladowanego pod zaborem pruskim). Poniżej widok tamtejszego kościoła na tle miasta, wraz z modlącymi się przy cudownym klonie pątnikami. Poniżej tytuł po polsku i niemiecku oraz adres wydawcy
(A. Felgner w Berlinie). Stan dobry.

213. [Kozielsk] – „Matka Boska Zwycięska z Kozielska. Patronka 2 Korpusu Polskiego”.
Z wizerunkiem rzeźby T. Zielińskiego.
600,-
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211. Gietrzwałd. Po 1877.

214. Koronacja NMP. Nowa Ruda. Przed 1900.

Druk barwny; 60 x 45 cm
Plakat wydany nakładem 12 Kompanii Geograficznej (jednostki wchodzącej w skład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, istniejącej w latach 1943-1946). Przedstawia płaskorzeźbę z wizerunkiem Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, wykonaną przez Tadeusza Adama Zielińskiego (1907-1993), malarza i rzeźbiarza, żołnierza Armii Andersa, wiosną 1941 r. w sowieckim obozie jenieckim w Kozielsku. Ikonograficznie
stanowiła połączenie dwóch Madonn kresowych – Matki Boskiej Ostrobramskiej i Żyrowickiej. Deskę
przygotował generał Wacław Przeździecki. Dzieło poświęcono wraz z powstałym równolegle obrazem
w Wielką Sobotę 1941 r. Przemycone w walizce, znalazło się w obozie NKWD w Griazowcu (tam
pomalowane), następnie towarzyszyło żołnierzom II Korpusu (m.in. modlili się przed nią przed bitwą
o Monte Cassino). Po wojnie trafiło do Londynu, obecnie przechowywane w tamtejszym kościele
św. Andrzeja Boboli (ukoronowane w 1997 r. przez papieża Jana Pawła II). Drobne zabrudzenia,
niewielkie uszkodzenia pap. i krawędzi, poza tym stan dobry.

214. [Nowa Ruda] – „Koronacja Najś. Panny”. Zakład Litograficzny Treutler, Conrad &
Taube. Przed 1900 r.
700,Chromolitografia; 50 x 36,5 cm
Typowe dla religijności XIX stulecia przedstawienie Trójcy Świętej koronującej Najświętszą Maryję
Pannę. Całość w dekoracyjnej, kwiatowej ramie. Druk znanego, jednego z największych w swojej
epoce przedsiębiorstw, działającego od lat 70. XIX w. w Nowej Rudzie (obecnie miasto na Dolnym
Śląsku, w powiecie kłodzkim). Zakład drukował m.in. bardzo popularne ówcześnie oleodruki o treści
religijnej (polski napis naklejony na osobnej karcie). Zabrudzenia (miejscami intensywniejsze), ślady
zalania na marginesie, drobne uszkodzenia, poza tym stan dobry.
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215. Boilly Louis (1768-1845) – Cztery pory roku. Cykl 4 grafik. 1824 r.

6000,-

Cztery litografie barwne; śr. 26 x 21 (w świetle p-p)
Sygnowane na kamieniu: „L. Boilly 1824” oraz „Lith. de Delpech”. Cykl czterech grafik w alegoryczny sposób ukazujących pory roku jako etapy w życiu człowieka: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały
i starość. Autorem przedstawień jest Louis Leopold Boilly, francuski malarz i grafik, popularny dzięki
scenom rodzajowym w humorystyczny sposób komentującym ówczesne obyczaje. Artysta pracował
w Paryżu, gdzie z sukcesem wystawiał swoje dzieła na Salonie w latach 1791-1824. Współpracował z François – Séraphin Delpech (1778-1825), litografem francuskim. Stan dobry, oprawione w ramy
48 x 40 cm. Dekoracyjne. Bardzo rzadkie w komplecie.
(Patrz tablica XVII)

216. Goldberg Chaim (1917-2004) – Nosiwoda z Kazimierza.

1800,-

Litografia barwna; 61,5 x 47 (w świetle oprawy)
Sygnowana ołówkiem: „Chaim Goldberg”; „A.P. 40/45”. Dekoracyjna grafika artysty pochodzącego
z Kazimierza nad Wisłą i przez całe życie powracającego w swej twórczości do ukochanego miasteczka.
Rysował i malował od najmłodszych lat – dzięki pomocy materialnej mógł podjąć naukę w Krakowie,
a następnie na warszawskiej Akademii (dyplom w 1938 r.). Lata II wojny światowej spędził na Syberii,
następnie powrócił do Polski. W 1955 r. wyemigrował do Izraela, od 1967 r. zamieszkał w Stanach
Zjednoczonych. Był artystą niezwykle pracowitym, pozostawił po sobie obrazy olejne, grafiki, rzeźby,
obecnie w najważniejszych światowych muzeach. W dziełach tych dominują dwa tematy – Holokaust
oraz życie żydowskiego Kazimierza. Stan bardzo dobry, oprawiona w ramę 85 x 70 cm.

217. Gutkowska-Rychlewska Maria (1899-1991) – Wnętrze Bazyliki św. Marka
w Wenecji. 1927 r.
1500,Mezzotinta, akwaforta; 33 x 24,5 (pl. 47 x 34,3)
Sygnowana ołówkiem: „M. Gutkowska 1927”. Maria Gutkowska-Rychlewska, jedna z pierwszych
studentek ASP w Krakowie, malarka, graficzka, kustoszka Muzeum Narodowego w Krakowie. Uczennica Pieńkowskiego, Weissa, Wojnarskiego, dyplom uzyskała w 1927 r. Za pracę „Wnętrze kościoła
św. Marka w Wenecji” dostała w 1928 r. nagrodę PAU im. Feliksa Jasieńskiego i Witolda Łozińskiego w dziedzinie grafiki. Zabrudzenia i drobne uszkodzenia szerokich marginesów, poza tym
stan dobry. Rzadkie. Patrz także poz. 263.

218. Kisling Mojżesz (1891-1953) – Portret młodej kobiety. 1948 r.

900,-

Akwaforta; 19 x 15,5 (w świetle oprawy)
Sygnowana na płycie: „Kisling”. Mo se Kisling, urodzony w Krakowie malarz pochodzenia żydowskiego, uczeń J. Pankiewicza. Działał we Francji, był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli École
de Paris, przyjacielem Picassa i Modiglianiego. Początkowo tworzył pod wpływem kubizmu, wkrótce
wypracował własny styl charakteryzujący się miękką płynną linią, kontrastującą z ekspresją i dynamiką
koloru. Grafika pochodzi z wydanej w nakładzie 260 egzemplarzy monografii artysty pióra Georges’a
Charensola. Stan bardzo dobry, oprawiona w ramkę 29 x 25,5 cm.
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215. L. Boilly. Cztery pory roku. 1824.

217. M. Gutkowska-Rychlewska. Bazylika
św. Marka w Wenecji. 1927.

216. Ch. Goldberg. Nosiwoda z Kazimierza.

218. M. Kisling. Portret kobiety. 1948.

219. Konarska-Słonimska Janina (1902-1975) – Kobieta z dzbanem. 1924 r.

2600,-

Litografia barwna; 32 x 24 (pl. 40 x 29)
Sygnowana ołówkiem: „J. Konarska” oraz „1924”. Janina Konarska-Słonimska, żona poety Antoniego Słonimskiego, uczennica Władysława Skoczylasa, współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia
Polskich Artystów Grafików „Ryt”. W okresie międzywojennym tworzyła przede wszystkim barwne
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220. J. Konarska-Słonimska. Portret.
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221. H. Matisse. Akt niebieski IV. 1952.

drzeworyty, w których osiągnęła doskonałość. W 1925 r. otrzymała Grand Prix na Światowej Wystawie
Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, w 1937 r. ponownie Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki
i Techniki. Po wojnie zajęła się przede wszystkim ilustracją książkową. Po konserwacji, stan dobry.
Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XVII)

220. Konarska-Słonimska Janina (1902-1975) – Portret kobiety.

1500,-

Drzeworyt odbity na bibułce; 37,5 x 28,5 (cała plansza)
Sygnowany ołówkiem: „Janina Konarska”. Bardzo rzadka, nietypowa dla twórczości artystki praca.
Niewielki ubytek bibułki w części dolnej, zabrudzenia (ślady oprawy). Bardzo rzadkie.

221. Matisse Henri (1869-1954) – „Nu bleu IV” (Akt niebieski IV). 1952 r.

1200,-

Serigrafia; 59 x 43 (61 x 46 w świetle oprawy)
Sygnowana na płycie: „H. Matisse 52”. Henri Matisse, francuski malarz, grafik i rzeźbiarz, przedstawiciel fowizmu. Praca z ostatniego okresu twórczości artysty, z serii „Aktów niebieskich”, tworzonych
gwaszem oraz technikami mieszanymi, na podstawie których powstały litografie, których odbijanie
artysta sam nadzorował. Cykl ten stanowił podsumowanie poszukiwań artystycznych Matisse’a, jego
zainteresowań rzeźbą i bryłą. „Nu bleu IV” powstał jako pierwszy z serii, w ciągu dwóch tygodni pracy. Bryła nawiązywała formą do rzeźby, kolor niebieski był natomiast symbolem dystansu. Odbitka
współczesna. Stan dobry, oprawiona w ramę 85 x 66 cm.

222. Mrożewski Stefan (1894-1975) – „Szarża pod Rokitną”. 1936 r.

1500,-

Drzeworyt na bibułce; 25,5 x 29,2 (pl. 27,8 x 30,8)
Sygnowany ołówkiem: „Szarża pod Rokitną”; „Stef. Mrożewski Londyn 1936” oraz monogramem na
klocku. Stefan Mrożewski (1894-1975), wielka postać wśród polskich drzeworytników okresu międzywojennego, uczeń Wł. Skoczylasa, członek ZPAG i Rytu. Przed 1939 r. mieszkał i tworzył w Paryżu,
Londynie i Amsterdamie. Oferowana grafika, z cyklu „Historia Polski”, ukazuje słynną szarżę ułanów
2 szwadronu II Brygady Legionów Polskich pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza na pozycje Rosjan w dniu 13 czerwca 1915 r. Po konserwacji, stan dobry.
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222. S. Mrożewski. Szarża pod Rokitną. 1936.

223. C. K. Norwid. Staloryt. 1860.

223. Norwid Cyprian Kamil (1821-1883) – „Zachwycenie i Błogosławiona”.
1860 r.
800,Staloryt; 25 x 17,4 (pl. 32 x 22,5)
Sygnowany na płycie: „CN dla AZ 1860”, „A. Zaleski del.” oraz w obrębie kompozycji: „A. Zaleski
1857”. Frontispis do dwóch współwydanych poematów Teofila Lenartowicza „Zachwycenie” oraz „Błogosławiona” (wydanych w Poznaniu w 1861 r.). Autorem pierwowzoru rysunkowego do oferowanej
grafiki jest Antoni Zaleski (1824-1885), malarz, autor wielu scen historycznych m.in. do „Albumu
Wileńskiego”. Rytował Cyprian Norwid, poeta, jeden z wieszczów narodowych, który zajmował się
także twórczością artystyczną. Pozostawił po sobie m.in.: rysunki, medaliony, projekty rzeźbiarskie
oraz grafiki, głównie akwaforty. Praca jest jedynym stalorytem wykonanym przez Norwida! Drobne
zabrudzenia marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: J. W. Gomulicki, Cyprian Norwid, Warszawa 1976, s. 248, poz. 40; s. 330, poz. 229

224. Picasso Pablo (1881-1973) – Malarz i jego modelka. 1965 r.

800,-

Litografia barwna; 22,5 x 27 (cała plansza)
Sygnowana na kamieniu: „Picasso le 19.4.63” (litografia według oryginalnego rysunku z 19 kwietnia
1963 r.). Praca Pabla Picassa, malarza, grafika, rzeźbiarza hiszpańskiego, jednego z najwybitniejszych
artystów XX w., pochodząca z książki „Picasso. Le peintre et son modèle. Secrets d’alcôve d’un atelier”
(tekst Helena Parmelin), wydanej w Paryżu w 1965 r. w nakładzie 150 egzemplarzy. Stan bardzo dobry.

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

900,-

Drzeworyt; 30,5 x 26 (32 x 27 w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem: „St. Raczyński”. Stanisław Raczyński, malarz, grafik, scenograf, zajmował
się ilustracją książkową i grafiką reklamową. Przez większą część życia związany był z Krakowem.
W jego twórczości najważniejszą rolę odgrywają drzeworyty, tworzone pod wyraźnym wpływem sztuki
Władysława Skoczylasa. Stan dobry, wklejony w passe-partout.

226. Robakowski Józef (ur. 1939) – Z cyklu „Kąty energetyczne”.

2400,-

Sitodruk, karton; 60 x 46,5 (w świetle oprawy)
Józef Robakowski, artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków,
instalacji, obiektów, projektów konceptualnych, inicjator wystaw i akcji artystycznych. Mieszka i pracuje
w Łodzi. Stan dobry, oprawiony w ramę 76 x 62 cm.
(Patrz tablica XVI)
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225. S. Raczyński. Praczki.

227. L. Rózga. Dwa miasta. 1961.

227. Rózga Leszek (1924-2015) – „Dwa miasta”. 1961 r.

900,-

Akwaforta; 38 x 27 (pl. 50 x 35)
Sygnowana ołówkiem: „Rózga 61” oraz „Dwa miasta – akwaforta”. Leszek Rózga, ceniony łódzki grafik, wykształcony w tamtejszej Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych (późniejszy prodziekan
Wydziału Grafiki, od 1979 r. profesor). Zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafiką, wiele wystawiał
w kraju i zagranicą. Stan bardzo dobry.

228. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – „Korowód”. Ok. 1913 r.

900,-

Akwaforta, akwatinta, miękki werniks; 15 x 22,5 (pl. 24,5 x 32)
Sygnowana ołówkiem: „Fr. Siedlecki”. Korowód, motyw popularny w sztuce okresu Młodej Polski, pojawiał się kilkakrotnie w twórczości graficznej i malarskiej Siedleckiego. Praca wystawiana wielokrotnie,
spotkała się z pozytywnym przyjęciem krytyki. Siedlecki wykształcony w Monachium, Paryżu i Rzymie,
współpracował jako ilustrator z elitarnym czasopismem „Chimera”, wraz z Z. Stankiewicz i I. Łopieńskim współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych. Tworzył pod wpływem nowych prądów
literackich i filozoficznych dzieła przesiąknięte mistycyzmem. Był najwybitniejszym przedstawicielem
symbolizmu w polskiej grafice. Stan dobry, naklejona na karton starej oprawy (na odwrocie nalepka
wystawy). Oprawiona w oryginalną ramę 30 x 37 cm. Patrz poz. 240.
Lit.: Grafika Franciszka Siedleckiego w Zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, s. 102, poz. 81, il.

229. Stanisławski Jan (1860-1907) – Zmrok. 1899 r.

500,-

Litografia barwna; 11 x 21 (pl. 33,5 x 26,5)
Sygnowana na kamieniu: „JS”. Jan Stanisławski, wybitny malarz – pejzażysta oraz zasłużony pedagog, związany z krakowską ASP. Wykształcił ok. 60 artystów, skupionych wokół tzw. Szkoły Pejzażowej Stanisławskiego. Był także współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Grafiką
zajmował się na marginesie swojej twórczości malarskiej. Współpracował m.in. z czasopismem artystycznym „Chimera”, w którym zamieszczał swoje autolitografie. Oferowana grafika pochodzi z „Życia”
(Czasopisma ilustrowanego poświęconego sztuce i literaturze, red. St. Przybyszewski, Kraków, nr 21
i 22, 1 grudnia 1899, rok III, s. 410). Stan dobry.

230. Steller Paweł (1895-1974) – „Lirnik”. 1937 r.
Drzeworyt; 28 x 21 (w świetle oprawy 30 x 22)

800,-
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228. F. Siedlecki. Korowód. Akwaforta. Ok. 1913.

229. J. Stanisławski. Zmrok. Litografia. 1899.

Sygnowany ołówkiem: „P. Steller 1937” oraz „Drzeworyt – Lirnik”. Paweł Steller, grafik, malarz i pedagog, urodzony na Śląsku Cieszyńskim, całym życiem i twórczością pozostał silnie związany z regionem.
Kształcił się we Lwowie, Pradze oraz Warszawie (uczeń Skoczylasa). Uprawiał grafikę artystyczną
i użytkową, aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym. Najważniejsze miejsce w jego dorobku zajmują drzeworyty poświęcone Śląskowi, pejzaże oraz portrety charakterystycznych dla regionu postaci.
Przed 1939 r. opublikował 3 teki graficzne, m.in. „Typy polskie”, w której zamieścił portret lirnika. Stan
dobry, oprawiony w ramę 45 x 37 cm.
Lit.: Paweł Steller. Życie i twórczość (1895-1974), Muzeum Historii Katowic, Katowice, 2006, il. 81
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230. P. Steller. Lirnik. 1937.

232. J. Wojnarski. Idylla. 1920.

231. Topolski Feliks (1907-1989) – „Topolski’s Chronicle. Warsaw in ruins.”. Po 1960 r.
K. [6], folio, bez opr.
600,Numer słynnej „Kroniki Topolskiego”, wydawanej w latach 1953-1979, odbijanej w litografii przez samego artystę na szarym papierze pakowym. Pomocą przy wydawnictwie służyli Krystyna i Czesław
Bednarczykowie, prowadzący zasłużoną emigracyjną Oficynę Poetów i Malarzy. „Kroniki” to swoisty
dwutygodnik, zawierający rysunkowe komentarze do wydarzeń na świecie (numer 1 z lipca 1953 r.
dotyczył koronacji królowej Elżbiety II). Pismo z czasem zyskało ogromną popularność, było wielokrotnie
nagradzane za szatę graficzną i eksponowane na wystawach w wielu krajach świata. Autorem pomysłu
oraz rysunków był Feliks Topolski, malarz, rysownik, karykaturzysta, ilustrator, scenograf, urodzony
i wykształcony w Warszawie (uczeń T. Pruszkowskiego w ASP, członek Loży Wolnomalarskiej). Artysta
od 1935 r. mieszkał i tworzył w Wielkiej Brytanii, gdzie odnosił sukcesy jako portrecista i rysownik.
Oferowany numer zawiera widok ruin Warszawy (częściowo opisane na kamieniu – getto, targ na
Grójcu, ulica Piwna, katedra). Stan dobry.

232. Wojnarski Jan (1879-1937) – „Idylla”. 1920 r.

1200,-

Miedzioryt; 31,5 x 23,5 (40,5 x 30 w świetle oprawy)
Sygnowany ołówkiem: „Jan Wojnarski” oraz inicjałem na płycie „JW”; ołówkiem: „Odb. własnoręczna (miedzioryt)” oraz „Idylla”. Jan Wojnarski, grafik i pedagog krakowski, uczeń Stanisławskiego,
Wyczółkowskiego i Pankiewicza, w latach 1927-1937 profesor na Wydziale Grafiki. Podczas podróży
do Włoch poznał sztukę renesansu, której wpływy widać w oferowanej pracy. Stan dobry, oprawiony
w ramę 47 x 36 cm.

233. Warhol Andy (1928-1987) – „Krzyk” (według Edwarda Muncha).

1800,-

Serigrafia, papier; 87 x 61,5 (w świetle oprawy)
Na odwrocie grafiki niebieskie stemple: „Published by Sunday B. Morning”. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł sztuki światowej – obraz „Krzyk” Edwarda Muncha okiem Andy Warhola, czołowego
przedstawiciela pop-artu. Andy Warhol po raz pierwszy zetknął się z twórczością norweskiego malarza
podczas wizyty w Oslo na początku lat 70. XX w. Wielkie wrażenie zrobiły na nim nie tylko prace
malarskie, ale także grafiki Muncha (słynny obraz powstał w 1893 r., jego autorskie wersje graficzne
w 1895 r.). Nowojorska wystawa Muncha w 1982 r. podsunęła Warholowi pomysł stworzenia jego wersji
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„Krzyku” w różnych wariantach kolorystycznych. Serigrafia opublikowana przez „Sunday B. Morning”
(bardzo wysokiej jakości i precyzji odbitki, przy użyciu najwyższej klasy farb oraz papieru). Stan bardzo
dobry, oprawiona w ramę 105,5 x 80,5 cm.
(Patrz tablica XVI)

234. Warhol Andy (1928-1987) – „Marilyn Monroe” (wersja zielona).

1800,-

Serigrafia, papier; 89,5 x 90 (w świetle oprawy)
Na odwrocie dwa niebieskie stemple: „Published by Sunday B. Morning”; „fill your own signature”.
Jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł sztuki XX w. – portret Marilyn Monroe okiem Andy Warhola, czołowego przedstawiciela pop-artu. Serigrafia opublikowana przez „Sunday B. Morning” – jest
to jedyna uprawniona wersja europejska, odnotowana w oficjalnym katalogu prac artysty. Cechuje ją
bardzo wysoka jakość i precyzja, użycie najwyższej klasy farb oraz papieru. Grafiki cenione i poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie. Stan bardzo dobry, oprawiona w ramę 104 x 104 cm.
(Patrz tablica XVI)
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235. Norblin Jan Piotr (1745-1830) – Rysunek dwustronny: Nokturn (Scena przy
lampie) oraz U rzeźnika.
4000,Tusz lawowany, piórko, papier; 9 x 7 cm
Sygnowany (prawy górny róg „Sceny ulicznej”): „N”. Rysunek dwustronny Jana Piotra Norblina
(1745-1830), artysty francuskiego, przez 30 lat pracującego w Polsce. Norblin, znakomity obserwator,
tworzył m.in. liczne szkice o tematyce rodzajowej, w doskonały sposób dokumentując życie w Polsce
końca XVIII w. Rysunek dwustronny – po jednej scena uliczna (kobieta i dwóch mężczyzn przy lampie),
po drugiej stronie scenka ukazująca pracę rzeźnika. Stan dobry.
(Patrz tablica XVII oraz na stronie następnej)

236. Oborski Maksymilian (1809-1878) – „Powstaniec 1863”.

2800,-

Rysunek (kredka – sangwina, papier); 24 x 17,5 (w świetle oprawy)
Maksymilian Oborski, malarz i rysownik, ceniony za szkice dokumentujące wydarzenia XIX stulecia.
Artysta brał udział w powstaniu listopadowym, następnie aresztowany podczas powstania styczniowego i zesłany do Usolu nad Bajkałem. Oborski był uczniem Piotra Michałowskiego, którego znał
od 1831 r., a przyjaźnił się z nim w latach 1846-1863. Obu artystów łączyła pasja do malowania
koni. Prace Maksymiliana Oborskiego znajdują się w Bibliotece Ossolińskich, MNW, MNK, Muzeum
Niepodległości w Warszawie i innych. Drobne ubytki pap. (uzupełnione), karta pap. sklejona w części
dolnej, poza tym stan dobry. Rysunek oprawiony w dekoracyjną ramę z epoki, z mosiężną tabliczką
z opisem dzieła.
(Patrz tablica XVIII)

237. Oborski Maksymilian (1809-1878) – Portret chłopca w mundurze – syna artysty.
Połowa XIX w.
1800,Akwarela; 23 x 13,5 (w świetle oprawy)
Częściowo zasłonięty passe-partout podpis: „Ant...”. Akwarela najprawdopodobniej przedstawia syna
artysty Antoniego w wieku chłopięcym, w stylizowanym mundurze, nawiązującym do epoki napoleońskiej. Antoni Oborski (1840-1910), ziemianin, właściciel majątku Husów (ob. w powiecie łańcuckim),
gdzie na cmentarzu pochowany został jego ojciec. Antoni Oborski studiował prawo w Szkole Głównej
Warszawskiej, na UJ oraz uniwersytecie w Pradze, był posłem do austriackiej Rady Państwa. Stan
dobry, oprawiona w stylową ramę 39 x 28,5 cm.

238. Kossak Juliusz (1824-1899) – Zgon przyjaciela.

2800,-

Rysunek obustronny (ołówek, papier); 20 x 27 (w świetle passe-partout)
W lewym dolnym rogu monogram ołówkiem „JK”. Na odwrocie kompozycja powtórzona w odbiciu lustrzanym oraz adnotacja: „Za autentyczność ręczy Stefan Kossak” (Stefan Kossak, 1858-1924, syn
Juliusza, brat Wojciecha, referent galicyjskiego banku we Lwowie). Praca jednego z najbardziej znanych
malarzy i ilustratorów polskich XIX w., założyciela słynnej dynastii artystycznej, Juliusza Kossaka.
Artysta początkowo kształcił się we Lwowie, gdzie zetknął się z twórczością swego mistrza Piotra Michałowskiego. Przez 5 lat pracował w Paryżu, następnie uzupełniał edukację artystyczną w Monachium.
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235. J. P. Norblin. Rysunek dwustronny.

237. M. Oborski. Syn artysty.

238. Juliusz Kossak. Zgon przyjaciela. Rysunek.
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239. Jerzy Kossak. Szkicownik. Ok. 1920.

Często ilustrował dzieła literackie lub odwoływał się do wydarzeń historycznych (m.in. wiedeńskiego
triumfu Sobieskiego, szarży pod Somosierrą). Artysta był także mistrzem przedstawień koni, ich urody – często to te zwierzęta były głównymi bohaterami malowanych przez niego scen batalistycznych
i polowań. Twórczość Juliusza Kossaka, wysoko ceniona już przez współczesnych, wywarła znaczący
wpływ na rozwój polskiego malarstwa historycznego. Rysunek oprawiony w ramę (34 x 40,5 cm), na
odwrocie uzupełniana odręcznie nalepka Salonu Sprzedaży przy TSP w Krakowie. Wzdłuż górnego
marginesu dopisek ołówkiem z epoki w języku niemieckim. Stan dobry.

239. Kossak Jerzy (1886-1955) – Szkicownik. Ok. 1920 r.

4000,-

Szkicownik – 25 kart (rysunki ołówkiem, 1 akwarela), większość o wym. 20 x 26 cm, opr. kartonowa
Szkicownik Jerzego Kossaka, malarza ze słynnego krakowskiego rodu artystycznego, syna Wojciecha,
wnuka Juliusza. Na niemal każdej stronie szkice ołówkiem, głównie studia koni i jeźdźców, scenki
rodzajowe i batalistyczne, studia do obrazów, portrety (np. malarz przy pracy – być może ojciec
artysty, Wojciech), nieliczne podpisane (np. „Tad. K. Sierż. Sztab.”). Na jednym z rysunków podpis:
„Jerzy Kossak”. Na doklejonej karcie akt kobiecy, na dwóch luźnych kartkach akwarelka (dama ze
sprawunkami) oraz portrecik, dat. „20.II.1920 r.”. Dobrej klasy rysunki, świadczące o sprawnej ręce
i talencie malarza, pozostającego w cieniu sławnych przodków. Charakterystyczne drobne plamki na
kartach, część kart luzem, uszkodzenia i zabrudzenia oprawy.

240. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – „Korona”. Przed 1920 r.

1200,-

Akwarela, papier; 24 x 17 (na karcie 30 x 22,5)
Sygnowana: „F. Siedlecki”. Franciszek Siedlecki – najwybitniejszy przedstawiciel symbolizmu w polskiej
grafice. Praca na kartonie naklejonym na plecy starej oprawy; na odwrocie nalepki wystawowe z 1920,
1926 i 1937 r. oraz warszawskiego zakładu ramiarskiego Emila Rucza. Stan dobry, oprawiona w oryginalną ramę 36 x 29 cm. Patrz poz. 228.
(Patrz tablica XVII)

241. Skoczylas Władysław (1883-1934) – Portrety żony artysty. Ok. 1913 r.

900,-

Rysunek (ołówek, papier); 13,5 x 17,5 cm
Rysunek to studium do grafiki (sucha igła), powstałej w 1913 r. (patrz: M. Sitkowska, Władysław Skoczylas, Warszawa 2015, poz. 50, s. 195, ilustr.). Władysław Skoczylas ożenił się z Heleną (z domu
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242. Tadeusz Cieślewski (syn). Warszawa (trzy akwarele).

241. W. Skoczylas. Żona artysty. 1913.

Bogdańską-Osmolską; 1887-1959), córką ziemianina z okolic Lwowa dn. 25 września 1912 r. Młodzi
małżonkowie zamieszkali w Zakopanem, w 1913 r. przyszło na świat ich jedyne dziecko – córka Maria.
Władysław Skoczylas – grafik, malarz, rzeźbiarz i pedagog, jeden z najwybitniejszych drzeworytników
polskich. W latach 1910-1913 tworzył w technikach metalowych (akwaforty, suche igły). Po 1914 r.
tworzył niemal wyłącznie drzeworyty, wypracowując własny, niepowtarzalny styl. W 1922 r. objął katedrę grafiki w warszawskiej ASP, gdzie skupił wokół siebie liczne środowisko artystyczne. Stan dobry.

242. Cieślewski Tadeusz (syn) (1895-1944) – Tryptyk: „Kościół Bernardynów
od Źródłowej”; „Dziedziniec O.O. Pijarów – noc”; „Kamienne Schodki” (trzy
akwarele).
1500,-
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243. J. Flisak. Lew (znak zodiaku).

244. J. Flisak. Arcydzieła malarstwa. 1985.

Trzy prace – tusz (sepia), papier; śr. o wym. 14,5 x 9,5 cm (każda), naklejone na karton 18 x 39 cm
Wszystkie sygnowane tuszem: „T. Cieślewski syn”; opisane poniżej na kartonie oraz na odwrocie („T. Cieślewski syn. Szkice akwafort”). Trzy akwarelki z widokami m.in. warszawskiego kościoła
św. Anny od strony Mariensztatu oraz staromiejskiej uliczki Kamienne Schodki. Tadeusz Cieślewski
(syn znanego warszawskiego malarza), uczeń m.in. W. Skoczylasa i L. Gardowskiego. Był wielkim
miłośnikiem i propagatorem techniki drzeworytu sztorcowego – jego spuścizna to ok. 200 grafik oraz
wiele prac i artykułów poświęconych tej dziedzinie sztuki. Duża grupa jego prac poświęcona była
polskim miastom, w tym głównie Warszawie. Stan dobry. Bardzo rzadka praca artysty wykonana
techniką akwareli.
Lit.: M. Grońska, Tadeusz Cieślewski syn, Wrocław 1962, il. 24-26.

ILUSTRATORZY
243. Flisak Jerzy (1930-2008) – Znak zodiaku – lew.

800,-

Rysunek (tusz, gwasz, papier); 22 x 22 cm (w świetle oprawy)
Sygnowany tuszem, charakterystycznym monogramem wiązanym: „JF”. Alegoryczne przedstawienie
znaku zodiaku – lwa, będącego patronem osób urodzonych na przełomie lipca i sierpnia. Autorem
pracy jest Jerzy Flisak, rysownik, autor plakatów i scenografii. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, uznanie zyskał dzięki charakterystycznym ilustracjom książek dla dzieci oraz
wielu plakatom. Stan dobry, oprawiony w ramę 41 x 31 cm.

244. Flisak Jerzy (1930-2008) – Arcydzieła malarstwa. 1985 r.

800,-

Rysunek (tusz, gwasz, papier); 30 x 29,5 cm (w świetle oprawy)
Sygnowany charakterystycznym monogramem wiązanym: „JF”. Żartobliwe przedstawienie arcydzieł
malarstwa: „Damy z łasiczką” Leonarda da Vinci, „Pomarańczarki” Aleksandra Gierymskiego oraz
„Mai nagiej” Goi (z drobnymi przeróbkami, np. zamiast łasiczki królik, zamiast pomarańczy ryba,
w tle Mai choinka). Drobne zagniecenia i naderwania, poza tym stan dobry, oprawiony w ramę
42 x 42 cm.

245. Kobyliński Szymon (1927-2002) – Pałac Prezydencki (Radziwiłłów) w Warszawie.
1976 r.
500,Rysunek (tusz, papier); 13,5 x 18,5 (w świetle oprawy)
Sygnowany charakterystycznym monogramem: „SK 76”. Rysunek poświęcony Pałacowi Prezydenckiemu w Warszawie, pierwotnie zbudowanemu dla Koniecpolskich, następnie w rękach Lubomirskich,
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246. E. Lipiński. Portret St. Lorentza.

247. A. Uniechowski. Sianokosy. 1972.

a przez 144 lata (1674-1818) własność Radziwiłłów. Na rysunku m.in. herb Radziwiłłów Trąby oraz
portret Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Kobyliński nawiązał także do legendy warszawskiej, mówiącej, że gdy nieopodal pałacu przechodzi dziewica, lwy strzegące wjazdu zaryczą.
Autorem żartobliwego varsavianum jest Szymon Kobyliński, jeden z najpopularniejszych rysowników
okresu PRL, autor wielu ilustracji książkowych oraz rysunków satyrycznych zamieszczanych w prasie,
wieloletni współpracownik tygodnika „Polityka”. Kobyliński był także autorem książek, audycji radiowych
i telewizyjnych, znawcą broni i heraldyki. Stan dobry, oprawiony w ramę 23 x 32 cm.

246. Lipiński Eryk (1908-1991) – Portret Stanisława Lorentza, dyrektora Muzeum
Narodowego w Warszawie.
400,Rysunek (tusz, papier); 28 x 21,5 cm
Sygnowany monogramem: „erl”. Karykatura Stanisława Lorentza (1899-1991), wybitnego polskiego
historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletniego dyrektora warszawskiego Muzeum Narodowego, zasłużonego dla ratowania zabytków i dzieł sztuki podczas II wojny światowej.
Lorentz ukazany w znanej warszawskiej kawiarni „Antyczna”, mieszczącej się przy Placu Trzech
Krzyży, będącej miejscem spotkań m.in. dygnitarzy z pobliskiego Komitetu Centralnego. Karykatura
narysowana przez Eryka Lipińskiego (1908-1991), popularnego karykaturzystę, założyciela Muzeum
Karykatury w Warszawie. Na odwrocie stempel redakcji „Kuriera Polskiego”. Stan dobry.

247. Uniechowski Antoni (1903-1976) – Sianokosy (dziewczyna i panicz).
1972 r.
1800,Rysunek (tusz, akwarela, gwasz, papier); 29 x 20 cm (w świetle oprawy)
Sygnowany charakterystycznym monogramem: „AU”. Praca Antoniego Uniechowskiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych polskich ilustratorów i rysowników. Jego prace wielokrotnie wystawiano i nagradzano; artysta zasłynął dzięki ilustracjom klasyki polskiej i światowej literatury. Stan
dobry, oprawiony w ramę 52 x 38 cm.

248. Zin Wiktor (1925-2007) – Kazimierz nad Wisłą.
Rysunek (pastel, węgiel, karton); 45 x 64 cm

1200,-

RYSUNKI I AKWARELE

248. W. Zin. Kazimierz nad Wisłą.

250. J. Karwowska-Wnuczak. Porwanie w Tiutiurlistanie.
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Sygnowany: „W. Zin. K. Dolny”. Widok charakterystycznej, drewnianej zabudowy Kazimierza Dolnego.
Praca jednego z najbardziej znanych polskich rysowników, miłośników polskiej sztuki i historii – Wiktora
Zina. Był architektem, profesorem Politechniki Krakowskiej, generalnym konserwatorem zabytków,
a także popularyzatorem wiedzy o kulturze polskiej. Przez pokolenia Polaków zapamiętany dzięki
urokliwym gawędom w programie telewizyjnym „Piórkiem i węglem”. Stan dobry.

249. Karwowska-Wnuczak Julitta (ur. 1935) – „Porwanie w Tiutiurlistanie” (projekt
ilustracji – scena przed zamkiem).
600,Tempera, tusz, papier; 27,5 x 28 cm
Sygnowana na passe-partout: „J. Karwowska”; na odwrocie nalepka autorska. Julitta Karwowska-Wnuczak, ilustratorka i malarka, absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, wieloletnia
współpracowniczka wydawnictwa „Nasza Księgarnia”. Największy rozgłos przyniosły artystce ilustracje
do książek o przygodach kotów: Filemona i Bonifacego (którzy byli także bohaterami niezapomnianych
dobranocek z lat 70.). Projekt ilustracji powieści dla dzieci pióra Wojciecha Żukrowskiego „Porwanie
w Tiutiurlistanie” (napisanej podczas wojny, I wydanie w 1946 r.). Oprawiony w ramkę 32 x 38 cm.
Drobne uszkodzenia, poza tym stan dobry. Patrz poz. następna.

250. Karwowska-Wnuczak Julitta (ur. 1935) – „Porwanie w Tiutiurlistanie” (projekt
ilustracji – wojsko).
600,Tempera, tusz, papier; 27,5 x 28 cm
Sygnowana tuszem: „J. Karwowska”; na odwrocie nalepka autorska. Oprawiona w ramkę 32 x 38 cm.
Drobne uszkodzenia, poza tym stan dobry. Patrz poz. poprzednia.
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WIEK XIX
251. [Klinger Max]. Amor und Psyche. Ein Märchen des Apulejus. Aus dem Lateinischen von Reinhold Jachmann. Illustrirt in 46 original Radirungen und ornamentirt
von Max Klinger. München (Monachium), 1881. Theo Stroefer’s Kunstverlag,
k. [4], s. LXVIII, tabl. ryc. 15 (akwaforty), ryc. w tekście 31 (akwaforty), 36 cm,
opr. wyd. pł. z bogatymi zdobieniami na licu i grzbiecie.
2400,Niezwykle staranne, eleganckie wydanie klasycznego dzieła literatury antycznej pióra Apulejusza z Madaury, żyjącego w I w. n.e. Ilustrowane akwafortami autorstwa Maxa Klingera (1857-1920), niemieckiego
malarza, rzeźbiarza i grafika. Jego twórczość wywarła znaczący wpływ na rozwój sztuki europejskiej, m.in. na symbolistów i surrealistów. Efektowna oprawa wydawnicza, ze zdobieniami złotem
i srebrem. Obcięcie kart złocone. Otarcia oprawy, poluzowanie bloku, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XIX)

– Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska –
252. Lewicki Jan Nepomucen. Ilustracje do pamiętników Jana Chryzostoma Paska
z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, wydane w Poznaniu 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. płsk współcz.
8000,Dzieło stanowiące najwyższe osiągnięcie artystyczne Jana Nepomucena Lewickiego (1802-1871),
wybitnego grafika emigracyjnego, autora m.in. „Miotełek warszawskich” (1829-1831) oraz litografii do
albumu strojów polskich L. Zienkowicza. Pierwszych 16 tablic wykonał autor w 1850 r., zaś ostatnie dwie
dopiero w 1853 r. Praca pozostała nieukończona z powodu wyjazdu artysty do Lizbony, gdzie pracował
dla portugalskiego ministerstwa marynarki. Rysunki (63, w tym niektóre na pół karty) i tekst w całości rytowane, stanowią jednolitą kompozycję. „Autor z całym poświęceniem starał się przetłumaczyć tekst siedemnastowieczny na plastykę. I dziś szukając realiów do Paskowych czasów, możemy sięgnąć do kart
Lewickiego” – Banach, który uznał również, że dzieło Lewickiego jest to zbiór, który zapewnia mu głośne
imię w dziejach polskiej grafiki ilustracyjnej. Zabrudzenia marginesów, otarcia oprawy, stan rycin dobry.
Lit.: Banach, Polska książka ilustrowana, s. 432, poz. 423
(Patrz tablica XIX)

253. Matejko Jan. Ubiory w Polsce 1200-1794. Kraków 1875. Wydał Jan Matejko,
odbito w litogr. M. Salba, karta tyt., tabl. 10 (litografie), 57 x 44,5 cm, teka
z epoki ppł.
2400,-
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251. M. Klinger. Akwaforty. 1881.

252. J. N. Lewicki. Pamiętniki Paska. 1850-1853.

253. J. Matejko. Ubiory w Polsce. 1875. Z biblioteki malarza S. Kamockiego.
Egzemplarz Stanisława Kamockiego (1875-1944), malarza i grafika młodopolskiego – odręczny
wpis na karcie tyt. oraz na s. 3 broszury z objaśnieniami: „Panu Stanisławowi Kamockiemu, uczniowi
Szkoły Sztuk Pięknych pamiątka po nieodżałowanej ś.p. Dyrektora Jana Matejki w roku 1894”. Pierwsze polskie ilustrowane dzieło poświęcone ubiorom historycznym. Dzieło Jana Matejki (1838-1893),
najwybitniejszego polskiego malarza historycznego, z wczesnego okresu jego twórczości (powstałe po
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254. A. Mickiewicz. Dziady. 1896.
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255. J. U. Niemcewicz. Śpiewy. 1836.

powrocie ze studiów w Monachium i Wiedniu). Mimo iż Matejko miał dopiero 22 lata, zdołał zgromadzić bardzo obszerny materiał, m.in. dzięki obrazom z kalwaryjskiego klasztoru, a także wielu innym
źródłom historycznym. Artysta sam rysował na kalce tuszem litograficznym i zanosił prace do drukarni
„Czasu” i litografii pod zarządem Masłowskiego. Wydane po raz pierwszy przez artystę w roku 1860
„Ubiory w Polsce 1200-1795” ukazały się oryginalnie w małej ilości egzemplarzy, w postaci 10 dużych
plansz litografowanych, zawierających łącznie 90 grup w strojach polskich. Każda tablica poświęcona
innej epoce – w centrum ukazano władców z rodzinami od Piastów aż do Stanisława Augusta Poniatowskiego, w otoczeniu postaci z różnych stanów – uczonych, szlachty, rycerstwa, magnatów, mieszczan,
rzemieślników i Żydów. Wśród postaci tych rozpoznać można wiele znanych z polskiej historii, każda
z osób ukazana jako osobne studium, z odrębnym charakterem. Stanisław Tarnowski wspomina, iż
Matejko bawił się tymi rysunkami, „Kiedy łączył figury w grupy, [..] śmiał się z nich i do każdej dodawał satyryczne uwagi o ich charakterach, skłonnościach, zwyczajach”. Teka została powtórnie odbita,
znów w niewielkiej liczbie egzemplarzy, w roku 1875. Dołączono broszurę: „Objaśnienia dziesięciu
tablic Ubiorów w Polsce od Bolesława Szczodrego do Stanisława Augusta wydanych w r. 1860 przez
Jana Matejkę. Odpis z oryginalnego rękopismu autora”, Kraków 1879, nakładem autora, w drukarni
W. Korneckiego, s. 15, 23 cm, bez opr. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia broszury, zapiski ołówkiem.
Otarcia i uszkodzenia teki. Kilka postaci na ostatniej planszy kolorowanych akwarelą. Plansze luzem
w tece. Drobne zabrudzenia, dopiski ołówkiem, poza tym stan dobry.
Lit.: Jan Matejko. Ubiory w Polsce. Kraków 1967, s. 5-26.
(Patrz tablica XIX)

254. Mickiewicz Adam. Dziady. Część I. II. i IV. Z illustracyami Cz. B. Jankowskiego. Lwów
b.r. [1896]. Nakładem Księgarni H. Altenberga, s. 116, tabl. ilustr. 9 (fotograwiury, winno
być 11), ilustr. w tekście 6 (fotodruki), 38 cm, luksusowa opr. wyd., skóra. 2400,Egzemplarz z edycji numerowanej, na specjalnym papierze (nr 99), oprawiony wydawniczo w pełną
skórę. Wydanie ozdobione ilustracjami malarza Czesława Jankowskiego (1862-1941), ucznia Wojciecha Gersona i Michała Elwiro Andriollego, ilustratora utworów Kraszewskiego, Przybyszewskiego i Sienkiewicza. Każda strona tekstu w dekoracyjnej ramce. Luksusowa oprawa wydawnicza:
skóra, na grzbiecie złocona tytulatura i adres wydawniczy, na licu tytulatura oraz złocony wizerunek
A. Mickiewicza odwzorowany wg dagerotypowego portretu wykonanego w 1842 r., zdobienia liniami i wicią roślinną, górne obcięcie kart złocone. Wpis własnościowy zaklejony. Brak 2 tablic ilustracji.
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Na kartach charakterystyczne plamki, miejscami intensywniejsze, blok pęknięty, otarcia oprawy, poza
tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 868; A. Jabłoński, Piękne oprawy w zbiorach WiMBP
w Łodzi, poz. 136.
(Patrz tablica XXI)

– „Śpiewy historyczne” Niemcewicza –
255. [Niemcewicz Julian Ursyn]. Forster Charles. La vieille Pologne. Album historique
et poétique, composé de chants et légendes imités du polonais, ou composés par
les plus célèbres poètes français. Paris (Paryż) 1836. Firmin Didot et al., s. VIII,
266, 33, [1], tabl. ryc. 36 (litografie), 35,5 cm, opr. z epoki, płsk.
4600,Egzemplarz z biblioteki śląskiego rodu Nostitzów (ekslibris: „Ex Bibliotheca Maioratus Familiae
Nostitzianas”). Wstęp i komentarz historyczny opracował Charles Forster. Wielka, pięknie ilustrowana francuska edycja „Śpiewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza (1757-1841), poety,
powieściopisarza, działacza społecznego i niepodległościowego. „Śpiewy historyczne” były najgłośniejszym dziełem autora, jak również jedną z najpopularniejszych polskich książek XIX w. Powstały na
zamówienie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W poetyckich pieśniach Niemcewicz przedstawił w sposób
wyidealizowany najważniejsze momenty i postaci z historii Polski (przede wszystkim władców). We
francuskiej edycji znalazły się poetyckie przekłady i utwory parafrazujące poszczególne pieśni polskiego oryginału, autorstwa wybitnych francuskich twórców okresu, m.in. A. Dumasa ojca. Ozdobą
dzieła jest 36 litografowanych ilustracji wykonanych wg prac m.in.: Władysława Oleszczyńskiego
(1807-1866), polskiego rzeźbiarza, medaliera i grafika; Sebastiana Norblina (1796-1884), syna Jana
Piotra. Wydanie drugie (pierwsze ukazało się w 1833 r.), w którym usunięto nazwisko Niemcewicza
z karty tytułowej! Opr.: brązowy płsk, z tłocz. i złoc. na grzbiecie. Na licach i wyklejkach pap. marm.
Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz tablica XIX)

256. Przezdziecki Aleksander, Rastawiecki Edward. Wzory sztuki średniowiecznej
i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce. Seria druga. Warszawa 1855-1858. Zakład Chromolitograficzny M. Fajansa. Druk J. Ungra, k. [101],
tabl. ryc. 40 (chromolitografie, w miejsce 48), tabl. ryc. 1 (litografia), 29 cm,
opr. płsk z epoki z tłocz. i złoc.
2800,Monumentalne dzieło publikowane w formie zeszytów przez Aleksandra Przezdzieckiego i Edwarda
Rastawieckiego, prezentujące wybrane zabytki sztuki polskiej od średniowiecza do XVIII w. Było jednym
z największych i najkosztowniejszych przedsięwzięć wydawniczych na rynku polskim w XIX wieku.
Tekst równolegle w języku polskim i francuskim. Niniejsza pozycja zawiera 40 chromolitografii (sygn.:
Fajans, Warszawa lub Lemercier, Paris), ukazujących dzieła sztuki polskiej od 1057 do 1683 roku.
Na dole grzbietu opr. złocony herb Pobóg z zatartymi inicjałami. Niewielkie otarcia i przebarwienia
oprawy, zażółcenia papieru. Kilkanaście końcowych kart ze śladem zalania. Brak 8 tablic oraz 2 kart
opisu, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

– Zamki, pałace, rzeźby –
257. Sobieszczański Franciszek Maksymilian. Wiadomości historyczne o sztukach
pięknych w dawnej Polsce, zawierające opis dziejów i zabytków budownictwa,
rzeźby, snycerstwa, malarstwa i rytownictwa, z krótką wzmianką o życiu i dziełach
znakomitszych artystów krajowych, lub w Polsce zamieszkałych. T. 1-2 (w 2 wol.).
Warszawa 1847-1849. Nakładem i drukiem S. Orgelbranda, frontispis (chromolitografia), s. [6], VII, [1], 326, [3], tabl. ryc. 22 (litografie, w tym 2 rozkł.); frontispis
(chromolitografia), [8], 409, [3], tabl. ryc. 16 (litografie), 21 cm, opr. z epoki płsk
ze złoc. tyt. na grzbiecie.
900,Wydanie 1. Główna praca w dorobku Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego (1814-1878), historyka, publicysty, varsavianisty. Pierwsza w literaturze polskiej synteza historii sztuki polskiej.
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257. F. M. Sobieszczański. Wiadomości historyczne o sztukach pięknych. 1847-1849.

Praca zawiera informacje na temat pomników, numizmatów, budownictwa, architektury (świeckiej i kościelnej), rzeźby, mincarstwa, medalierstwa, pieczęci, malarstwa, złotnictwa i jubilerstwa na ziemiach
polskich. Dzieło ozdobione dwoma efektownymi, barwnymi frontispisami (po raz pierwszy użyto do
uzyskania koloru technikę chromolitografii) i 38 litografiami Wincentego Smokowskiego (1797-1876)
wykonanymi w Cynkografii Banku Polskiego, przedstawiającymi zamki, pałace, budowle, nagrobki,
przedmioty sztuki użytkowej, rzeźby. Nieaktualne pieczątki własnościowe. W t. 1. nieliczne rdzawe
plamki, podkreślenia ołówkiem w tekście. Stan ogólny dobry. Rzadkie.

258. [Walter Henryk, Brydak Jędrzej]. Album widoków Krakowa i jego okolic. Z. 1-3
(1 wol.). Kraków b.r. [po 1865]. Własność i Nakład Litografii M. Salba, k. tyt.,
tabl. ryc. 24 (litografie), 25,5 x 33 cm, opr. wyd. wykonana przez Marcelego
Żenczykowskiego, pł. ze złoc. i tłocz.
7500,Album z litografiami Henryka Waltera, przedstawiającymi widoki Krakowa i okolic. Henryk Walter (zm.
1860), doświadczony artysta rysownik i litograf, po pobycie w Warszawie (gdzie współpracował z Litografią Maksymiliana Fajansa, m.in. przy monumentalnym wydawnictwie „Wzory sztuki średniowiecznej”
Aleksandra Przezdzieckiego i Edwarda Rastawieckiego), w 1858 r. przeniósł się do Krakowa, gdzie
rozpoczął szkice widoków ogólnych, zabytków architektury Krakowa i okolic miasta z myślą o wydaniu serii litografowanych widoków w zakładzie litograficznym „Czasu”. Prace przerwała nagła śmierć
artysty. Dzieło jego kontynuował Jędrzej Brydak, rysownik, litograf i malarz. W 1860 r. ukazało się
pierwsze wydanie „Albumu” liczące 18 widoków. W kolejnych latach ukazały jeszcze dwa wydania.
W sierpniu 1865 r. zakład litograficzny „Czasu” przejął Marcin Salb. Od razu wprowadził na rynek
własne – oferowane obecnie – wydanie „Albumu”. Na karcie tytułowej znajduje się herb Krakowa,
cztery małe widoki miasta oraz spis wszystkich rycin. Litografie przedstawiają najpiękniejsze zabytki
Krakowa, m.in.: Kościół Mariacki i kościół św. Wojciecha, Wawel, Kopiec Kościuszki, Sukiennice i Ratusz, kościół św. Piotra, kościół św. Anny, Ogród Strzelecki, Collegium Maius, kościół Bożego Ciała na
Kazimierzu, klasztor Kamedułów na Bielanach, kościół na Skałce, dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej,
kościół Bernardynów, Rondel, ratusz na Kazimierzu, a także widoki okolic Krakowa: Zamek Tenczyński,
Krzeszowice, Wolę Justowską. Oprawa wydawnicza wykonana przez Marcelego Żenczykowskiego
(sygnowana na przedniej okładzinie): płótno brązowe, na licu złocony tytuł zamknięty ozdobną ramką
tłoczoną na ślepo, na tylnej okładce powtórzona ramka. Przetarcia i zabrudzenia oprawy, na karcie
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258. H. Walter, J. Brydak. Album widoków Krakowa i jego okolic. Po 1865.
tytułowej i na tablicach charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry. Jedno z pomnikowych
wydawnictw dla ikonografii Krakowa drugiej połowy XIX wieku. Rzadkie w komplecie.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, Kraków 1959, poz. 613; J. Banach, Album Henryka Waltera: Wyzwanie fotografii [w:] Kraków malowniczy. O albumach z widokami miasta w XIX wieku,
Kraków 1980, s. 83-119; W. Łysiak, Empireum..., t. 2, s. 660-661.

WIEK XX
259. Bogurodzica. Starożytna pieśń polska na chór mieszany z towarzyszeniem
organów, zharmonizował Stanisław Bursa. Ozdobił Jan Bukowski. Kraków 1910.
Nakł. Krakowskiego Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej, s. [12],
32 cm, opr. wyd. karton ozdobny, grzbiet wiązany.
300,Jeden z najpiękniejszych druków bibliofilskich okresu Młodej Polski, a zarazem szczytowy
efekt twórczości Jana Bukowskiego (1873-1938) w zakresie grafiki książkowej. Tekst „Bogurodzicy”
wraz z nutami ujęty w szeroką, wielobarwną i złoconą bordiurę, złożoną z elementów florystycznych
oraz przenikających się symboli religijnych i narodowo-patriotycznych (m.in. herby ziem Rzeczypospolitej, uskrzydlone anioły w hełmach husarskich, symbole 4 ewangelistów, wąż, śmierć, dzwon
Zygmunta), a także niewielkich, osobnych widoczków – klasztoru jasnogórskiego, kościółka w Dębnie Podhalańskim i obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Całość kompozycji bogato złocona. Stan
bardzo dobry.
Lit.: W. Kaczorowski, Polskie druki bibliofilskie. Wrocław 1996, s. 26

260. Czermański Zdzisław. Józef Piłsudski w 13 planszach. Warszawa 1935. Wydawnictwo J. Przeworskiego, k. [2], tabl. ilustr. 13, [1], 48 cm, opr. wyd. karton. 1200,Druga teka poświęcona życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego, autorstwa popularnego rysownika i karykaturzysty Zdzisława Czermańskiego (1900-1970). Zawiera: Szkic portretowy (1935); Pasjans (1931);
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259. Bogurodzica. Ozdobił J. Bukowski. 1910.
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260. Z. Czermański. Józef Piłsudski. 1935.

Na Wawelu (1928); W okopach (1914); Sulejówek (1925); W Paryżu (1921); Z Beliniakami (1915);
19 Marca. Laurka; Pierwszy Marszałek Polski (1921); Rewja (1934); Studjum portretowe (1928);
W Alejach Ujazdowskich (1934); W Krakowie (1933). Plansze wykonane w Zakładach Graficznych
Straszewiczów w Warszawie, teka wykonana w Zakładach Introligatorskich Bolesława Zjawińskiego
w Warszawie. Na pierwszej planszy faksymile wpisu marszałka Rydza Śmigłego. Rysunki Czermańskiego zaprezentowano po śmierci Piłsudskiego na wystawie w Instytucie Propagandy
Sztuki w Warszawie we wrześniu 1935 r., pod protektoratem Edwarda Rydza-Śmigłego. Teka po
konserwacji, stan plansz dobry.

261. Doré Gustaw. Pismo Święte w obrazach. Okładkę i kartę tytułową rysował Antoni
Dzierzbicki. Warszawa b.r. [1927]. Wydawnictwo M. Arcta, s. [6], tabl. ilustr. 74
(dwustronne), s. [2], tabl. ilustr. 38 (dwustronne), 34,5 cm, opr. pł. ze złoc. tyt. na
grzbiecie, obwoluta, zach. oryg. okł. brosz.
800,Wydawnictwo zawiera reprodukcje ponad 200 drzeworytów wykonanych według rysunków artysty do
zilustrowania Pisma Świętego. Gustaw Doré (1832-1883), francuski malarz, ilustrator, grafik. Jego ilustracje do Pisma Świętego uznawane są za najlepsze w dorobku artysty i zaliczane do kanonu ilustracji
biblijnych. Uszkodzenia obwoluty, poza tym stan dobry.

– Widoki Lublina –
262. Gumowski Jan Kanty. Lublin. Motywy architektury polskiej. Kraków 1918. B.w.,
tabl. ryc. 15 (litografie), 57,5 cm, opr. wyd. teka karton.
3400,Teka zawiera 15 plansz z litografiami przedstawiającymi zabytki architektury lubelskiej – Bramę
Grodzką i Krakowską, bożnicę, drewniane domy mieszczańskie. 6 litografii barwnych, wszystkie
sygnowane na kamieniu; na części rycin obok widoku także plany budowli. Autorem teki jest Jan
Kanty Gumowski (1883-1946), malarz, rysownik i grafik, wykształcony w krakowskiej ASP, w Paryżu, Monachium i we Włoszech. Walczył w I Brygadzie Legionów, po wojnie związany z Krakowem. Głównym tematem jego twórczości była architektura, od 1915 r. wydawał teki poświęcone
miastom polskim – m.in. Gdańskowi, Krakowowi, Jasnej Górze. Charakterystyczne, drobne plamki
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261. G. Doré. Pismo Święte w obrazach. 1927.

262. J. K. Gumowski. Lublin. 1918.

na kilku planszach, poza tym stan grafik dobry, uszkodzenia teki, grzbiet dorobiony współcz. Rzadkie
w komplecie.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, poz. 226, s. 231, ilustr. s. 41
(Patrz tablica XX)

– Widoki Lwowa –
263. Gutkowska-Rychlewska Maria. Lwów. B.m. 1925, b.w., tabl. ryc. 8 (akwaforty,
winno być 10), folio, teka wyd. pap.
2800,Teka grafik Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej (1899-1991), malarki i graficzki, jednej z pierwszych studentek na Akademii w Krakowie, po wojnie kustoszki Muzeum Narodowego, autorki cenionego podręcznika
kostiumologii „Historia ubiorów”. W latach 1919-1927 artystka studiowała grafikę, podróżowała także do
Francji i Włoch. Teka zawiera 8 akwafort (śr. o wym. 23,5 x 18, na pl. 37 x 29), wszystkie sygnowane
ołówkiem. Są to widoki zabytków Lwowa, m.in. kościoła św. Jura, synagogi „Złotej Róży” (wnętrza),
Kaplicy Boimów, kościoła Dominikanów. Brak 2 rycin oraz oryginalnych passe-partout (dorobione
współcz.). Uszkodzenia teki, stan grafik bardzo dobry. Patrz poz. 217. Bardzo rzadkie.
Lit.: Grońska, s. 232, poz. 230
(Patrz tablica XX)

– Widoki Krakowa –
264. Kraków. Sześć autolitografii: Stefana Filipkiewicza, Jana Hryńkowskiego,
Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiego, Jana Rubczaka, Jana Wojnarskiego. Kraków 1928, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, odbito
w Zakł. Art. Lit. A. Pruszyński Kraków, tabl. ryc. 6 (litografie barwne), 44 cm,
teka wyd. karton.
2600,Teka złożona z 6 plansz z barwnymi autolitografiami, śr. o wym. 37 x 30 cm, sygnowanymi na kamieniu. Są to malarskie impresje na temat Krakowa i jego zabytków – Barbakanu, katedry na Wawelu,
kościołów św. Wojciecha i św. Andrzeja, ulicy Floriańskiej. Autorami prac są znani artyści krakowscy
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263. M. Gutkowska-Rychlewska. Lwów. 1925.
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264. Kraków. Sześć autolitografii. 1928.

okresu międzywojennego, malarze, a zarazem graficy. Wyjątkowej urody litografie. Plansze w bardzo
dobrym stanie, teka uszkodzona.
Lit.: Grońska, s. 195, poz. 28

265. Mycielski Jerzy. Wasylewski Stanisław. Portrety polskie Elżbiety Vigée-Lebrun
1755-1842. 24 rycin w heljograwjurze na osobnych tablicach. Lwów-Poznań 1927.
Nakładem Wydawnictwa Polskiego, s. XIV, [2], 148, 14 (w miejsce 15), portrety 24
(heliograwiury), 31 cm, opr. luksusowa z epoki, płsk ze złoc., górny brzeg kart
złoc., papier okł. marm., zach. oryg. okł. brosz.
2600,Egzemplarz z księgozbioru Edwarda Skrzyńskiego (wpis dedykacyjny). Wydanie zbytkowne odbite na papierze czerpanym z Mirkowskiej Fabryki Papieru w nakładzie 1100 egzemplarzy. Portrety Polaków i Polek przełomu XVIII/XIX wieku, namalowane przez znakomitą portrecistkę i malarkę
francuską Elżbietę Vigée-Lebrun (1755-1842). Wśród portretowanych m.in. król i przedstawiciele
wielkich polskich rodów: Henryk Lubomirski, Teresa z Ossolińskich Potocka, Izabela z Czartoryskich
Lubomirska, ks. Adam Czartoryski, Pelagia z Potockich Sapieżyna, Maria z Lubomirskich Potocka,
Stanisław August Poniatowski (jako Henryk IV), Feliks Potocki (syn Szczęsnego), Teresa Czartoryska,
Izabela z Lasockich Ogińska, Elżbieta Mniszchówna. Kartę tytułową i okładkę broszurową projektował
Ernest Czerper. Luksusowa oprawa z epoki: półskórek brązowy, grzbiet pięciopolowy, w szerokim
polu środkowym złocona tytulatura, w pozostałych polach złocone zdobienia, górny brzeg kart złocony,
płótno oprawy i papier wyklejek marmurkowane. Brak ostatniej karty z tekstem, poza tym stan dobry.
Ładny egzemplarz.
(Patrz tablica XXI)

266. Pinkas Ignacy. Kraków w dziesięciu autolitografiach barwnych. B.m. (Kraków).
B.r. (1934), odbito w Zakładzie Lit. Fr. Zielińskiego i Ski., tabl. ryc. 10 (litografie),
folio, opr. teka ppł.
1800,Odbito w nakładzie 100 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 39. Zawiera 10 litografii
(śr. o wym. 39,5 x 25, pl. 48 x 33), sygnowanych na kamieniu „Ignacy Pinkas”. Grafiki przedstawiają widoki najpiękniejszych zabytków Krakowa: Wawel – Wieża Zegarowa, Kurza Stopka, Kaplica
Zygmuntowska, Dziedziniec Batorego; Widok z gmachu „Feniksa” na Rynek; Kościół NMP; Wieża
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266. I. Pinkas. Kraków.1934.

267. K. Sichulski. Karykatury sejmowe. 1910.

Ratuszowa; Widok z Małego Rynku; Kościół św. Piotra; Brama Floriańska (na wewnętrznej stronie
teki wklejony litografowany spis). Na okładce litografia z przedstawieniem Baszty Pasamoników. Teka
jest jednym z ostatnich dzieł w dorobku Ignacego Pinkasa (1888-1935), malarza i grafika związanego
z Krakowem. Tu uczył się na Akademii, następnie prowadził pracownię i wystawiał. Uprawiał malarstwo
olejne – głównie widoki miast polskich, portrety oraz sceny z okresu walk w Legionach. W 1934 r.
w związku z planowanym wydaniem teki poświęconej Krakowowi sporządził liczne studia malarskie.
Choroba, a następnie śmierć, nie pozwoliły mu na sporządzenie barwnej wersji teki – stąd mimo
zapowiedzi na okładce litografie pozostały czarno-białe. Teka ppł. z zachowaną litografią okładkową,
sygnowana nalepką: „Ł. Kruczkowski. Zakład Galanteryjno-Introligatorski” (Łukasz Kruczkowski
(1871-1954), krakowski introligator i bibliofil, uczeń Jahody i Żenczykowskiego, członek i współpracownik TMK). Stan grafik dobry (brak kilku oryginalnych passe-partout), uszkodzenia oprawy.
Lit.: Grońska, s. 266, poz. 439.
(Patrz tablica XX)

267. Sichulski Kazimierz. Karykatury sejmowe. 34 autolitografii wykonanych
w zakładzie A. Przyszlaka. Lwów, b.r. [1910], b.w., k. [3], tabl. ryc. 35 (litografie),
37,5 cm, opr. teka wyd. karton przewiązany sznureczkiem.
2400,Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja piórem K. Sichulskiego: „Kochanemu Panu Zawadzkiemu szczerze oddany autor. Lwów 11/XI 910. Sich.” (wśród osób portretowanych wymieniony jest
Władysław Zawadzki). Album karykatur posłów do Sejmu Krajowego Galicji. Wśród sportretowanych
m.in.: Stanisław Marcin i Stanisław Henryk Badeni, Michał Bobrzyński, Agenor Gołuchowski, Juliusz
Leo, Leon Piniński, Andrzej Potocki, Stanisław Tarnowski. Na osobnej tablicy spis portretowanych;
poza spisem dodatkowo (wydawniczo) portret Juliusza Korytowskiego. Litografie są dziełem Kazimierza Sichulskiego (1879-1942), malarza okresu Młodej Polski, profesora ASP w Krakowie, jednego
z najwybitniejszych polskich karykaturzystów. Ślady zalania i naddarcia oprawy, wewnątrz stan dobry.
Lit.: Grońska, s. 276, poz. 491; H. Górska, E. Lipiński, Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977, s. 134

268. Tetmajer Kazimierz. Jak baba djabła wyonacyła. Obrazki Zofii Stryjeńskiej.
Kraków b.r. [ok. 1921]. Spółka wyd. „Fala”, s. [4], 13, [5], tabl. ilustr. 7 (kolor.),
ozdobniki w tekście (w tym kolor.), 26 cm, opr. kart. wyd.
2400,-
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268. K. Tetmajer. Jak baba djabła wyonacyła. 1921.
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269. S. Żeromski. Wisła. 1926.

Odbito 1100 egzemplarzy numerowanych na papierze japońskim. Oferowany ma nr 77, jeden ze stu
egzemplarzy nieprzeznaczonych do sprzedaży księgarskiej. Zawiera 7 całostronicowych ilustracji
kolorowych autorstwa Zofii Stryjeńskiej (1891-1976), jednej z największych przedstawicielek Art Déco
w sztuce polskiej. Uszkodzenia oprawy (po konserwacji), wpis własnościowy na karcie tyt., poza tym
stan dobry.
(Patrz tablica XX)

269. Żeromski Stefan. Wisła. Zdobił Zygmunt Kamiński. Warszawa-Kraków 1926.
Wydawnictwo J. Mortkowicza, k. [2], s. 41, k. [1], ilustr. w tekście (w tym 7 całostronicowych), 30 cm, opr. wyd. karton.
360,Wydrukowano na papierze bezdrzewnym 2200 egz., niniejszy nosi nr 101. Powieść Stefana Żeromskiego (1864-1925), ukazująca piękno nadwiślańskich rejonów. Książka była prezentowana w 1927 r.
w Lipsku na Międzynarodowej Wystawie Zdobnictwa Książkowego, przez przyjaciela pisarza, Jakuba
Mortkowicza, który dbał o nadanie szczególnie pięknej formy zewnętrznej wielu utworom Żeromskiego.
Edycja ozdobiona całostronicowymi ilustracjami, winietkami i finalikami autorstwa Zygmunta
Kamińskiego (1888-1969), grafika, malarza, profesora Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
i ASP w Warszawie. Na ilustracjach widoki m.in. Krakowa, Gdańska, Warszawy, Kazimierza. Okładka
broszurowa podniszczona, wpis własnościowy, blok poluzowany, poza tym stan dobry.

OPRAWY LUKSUSOWE, WYDAWNICZE I ARTYSTYCZNE
– Monumentalne wydawnictwo –
270. Biblia Złota Klasyków. Dzieje objawienia boskiego w Starym i Nowym Zakonie.
Z 126 chromograficznymi obrazami według oryginałów mistrzów klasycznych
oraz z dodatkiem Kroniki rodzinnej ułożonej podług projektu odznaczonego
nagrodą konkursową opracował ks. dr Jan Ładysław Sykora, spolszczył Zygmunt
Chełmicki. Tom 1-2 (2 wol.). Wiedeń b.r. [1899]. Nakładem Biblii Złotej Klasyków
Max Herzig, s. [10], 332, tabl. ilustr. 60 (chromolitografie); s. [2], 285, tabl.
ilustr. 65 (chromolitografie), 40 cm, oryg. opr. wyd. skóra.
14 000,-
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Efektowne wydawnictwo dotyczące Pisma Świętego. Tom pierwszy składa się z trzech części: O Piśmie Świętym w ogólności; O Piśmie Świętym Starego Zakonu w szczególności (tu m.in. Objawienie
Boskie w Starym Zakonie); Objawienie Mojżesza. Tom drugi poświęcony jest Nowemu Testamentowi
i zawartym w nim Ewangeliom, Dziejom Apostolskim, Listom i Apokalipsie. Książka imponuje rozmachem wydawniczym, na osobnych tablicach 125 chromolitografii, tekst w ozdobnych ramkach, na
początku rozdziałów ozdobne winietki, k. tyt. wzorowane na stylistyce średniowiecznych manuskryptów. Ilustracje wykonane podług dzieł wybitnych artystów (m.in. Veronese, Rafael, Murillo, Rubens,
Leonardo da Vinci, Tycjan, van Dyck, Rembrandt, Michał Anioł). Luksusowa oprawa wydawnicza
stylizowana na dawne oprawy ksiąg liturgicznych: skóra na desce, grzbiety ze złoconą tytulaturą
i bogatymi złoceniami, lica obwiedzione ozdobną ramką z czterema guzami w narożnikach, wewnątrz
naklejone barwne zdobienia według średniowiecznych miniatur, brzegi kart złocone, okładki fazowane,
mosiężne klamry. Stan bardzo dobry. Piękny egzemplarz.
(Patrz tablica XXI)

271. Słowacki Juliusz. Dzieła. Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. Wydał Dr Bronisław Gubrynowicz, Wiktor Hahn. T. 1-10 (10 wol.). Lwów 1909. Nakładem
Księgarni W. Gubrynowicza. Druk Anczyca i Spółki, s. [2], VIII, 408; [4], 394, [4];
[4], 540, [4]; [4], 652; [4], 398, [2]; [2], 473, [6]; [4], 477, [3]; [4], 409, [6]; [4], 531,
[5]; [4], 596, [2], tabl. ilustr. 48, 19,5 cm, opr. płsk.
15 000,Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe dzieł Słowackiego przygotowane z okazji setnej rocznicy urodzin poety. Edycja zawiera odmianki i warianty utworów wieszcza, oparte na autografach
i pierwodrukach wydanych za życia. W tomie pierwszym drukowano wiersze drobne, w t. 2-4 powieści
poetyckie. Tomy 5-9 zawierają dramaty (ostatni z nich także przekłady), a w tomie 10 pomieszczono
prozę. Publikację przygotowali Bronisław Gubrynowicz (1870-1933), historyk literatury, kustosz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, syn Władysława (księgarza i wydawcy) oraz Wiktor Hann (18711959), historyk literatury, bibliograf. Oprawa artystyczna: półskórek, na grzbietach bogata dekoracja
tłocz. z motywami roślinnymi, ze skórą barwioną na różne kolory (czerwień, zieleń, granat) i złoc. Na licach i wyklejkach pap. marm. Górne obcięcie bloków złoc. Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.
(Patrz tablica III)

OPRAWY FRANCISZKA JOACHIMA RADZISZEWSKIEGO
272. Kubala Ludwik. Wojna szwecka w roku 1655 i 1656 (Szkiców Historycznych
serja IV). Z 19 rycinami (Biblioteka Historyczna Altenberga). Lwów-Warszawa
b.r. [1913]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende, s. VI, [2], 495, tabl. ilustr. 19
(w tym 5 rozkł.), 24 cm, opr. luksusowa F. J. Radziszewskiego, płsk ze złoc.
i tłocz.
1800,Wydanie 1. Pierwsze polskie szczegółowe opracowanie potopu szwedzkiego autorstwa Ludwika Kubali
(1838-1918), historyka, publicysty, kierownika Biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. Autor bazuje na
źródłach innych, niż dotąd wykorzystywane, co pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego do niedawna tak
potężna Rzeczpospolita tak łatwo dostała się w ręce obcego monarchy. Była to bolesna lekcja, z której
Polacy wyciągnęli wnioski i w dwadzieścia kilka lat później, pokonawszy Szwedów, Kozaków i Moskali,
odnieśli zwycięstwo pod Chocimiem i ruszyli na odsiecz Wiednia (ze wstępu). Rozkładane ilustracje
przedstawiają widoki i sceny bitew według rycin E. Dahlbergha. Oprawa luksusowa Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana wiązanym monogramem FJR tłoczonym na ślepo na skórze
tylnej okładziny): brązowy półskórek, grzbiet podzielony zwięzami wypukłymi na siedem pól, w dwóch
polach – tytulatura, w pozostałych tłoczone ozdobniki, w polu centralnym – tłoczony wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej symbolizujący zwycięską obronę Częstochowy. U dołu – tłoczona
sygnatura: „E. Wende i Sp. Warszawa”. Wyklejki i górne obcięcie kart marmurkowane. Brak jednej
wyklejki, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

273. Gjellerup Karol. Dojrzali do życia. Powieść. Przełożył z oryginału F. Mirandola
[pseud., właśc. Franciszek Pik] (Biblioteka Laureatów Nobla. T. 20). Lwów-Poznań
1923. Nakładem Wydawnictwa Polskiego, s. [2], 428, 20 cm, opr. luksusowa
F. J. Radziszewskiego, płsk ze złoc.
1100,-
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272. Oprawa Fr. J. Radziszewskiego.
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273. Oprawa Fr. J. Radziszewskiego.

Wydanie 1. Powieść Karola Gjellerupa (1857-1919), duńskiego poety, dramaturga, powieściopisarza,
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1917. Oprawa luksusowa Franciszka Joachima
Radziszewskiego (sygnowana ślepym tłokiem: „F. J. Radziszewski/Warszawa”): półskórek brązowy,
grzbiet podzielony na pięć nierównych pól, w jednym polu złocona tytulatura, w pozostałych złocony
ozdobnik kwiatowy, płótno oprawy, papier wyklejek i górny brzeg kart marmurkowane. Przetarcia
płótna oprawy, brak karty przedtytułowej i połowy tylnej wyklejki, zabrudzenia i zaplamienia pap. Stan
ogólny dobry.

OPRAWA STANISŁAWA WILCZKA
274. Dobrowolski Tadeusz. Sztuka Krakowa. Kraków 1950. Wydawnictwo M. Kot,
s. 478, tabl. ilustr. 4 (kolor.), plany 2 (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 25 cm, opr. luksusowa St. Wilczka, pperg. ze złoc. na licu i grzbiecie, futerał ochronny. 2000,Wydanie 1. Egzemplarz z księgozbioru Stanisława Wilczka (ekslibris własny). Podstawowa monografia o sztuce krakowskiej autorstwa wybitnego historyka sztuki Tadeusza Dobrowolskiego (18991984). Oprawa luksusowa Stanisława Wilczka: półpergamin naturalny, na grzbiecie i licu złocona
tytulatura, papier wyklejek marmurkowany ręcznie z powtarzającą się literą K, kapitałki szyte ręcznie, brzegi kart barwione, futerał ochronny oklejony papierem marmurkowanym, zachowana przednia
okładka broszurowa. Niewielkie przetarcia i zabrudzenia pergaminu, poza tym stan dobry. Efektowny
egzemplarz.

OPRAWA HELENY KARPIŃSKIEJ
275. Burnett Frances Hodgson. Tajemniczy ogród. Przełożyła Jadwiga Włodarkiewicz.
Ilustrował Bogdan Zieleniec. Warszawa 1971. Nasza Księgarnia, s. 250, 21 cm,
opr. luksusowa Heleny Karpińskiej, pperg., zachowana oryg. okł. brosz. 800,-
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274. Oprawa St. Wilczka.

275. Oprawa H. Karpińskiej.

Z księgozbioru Heleny Karpińskiej (ekslibris). Słynna powieść dla dzieci Frances Hodgson Burnett
(1849-1924), brytyjskiej powieściopisarki, autorki literatury dziecięcej. Oprawa Heleny Karpińskiej
sygnowana nalepką: pperg. barw. z filigranowymi tłocz. i złoc. ozdobnikami, na licach pap. marm.
Stan bardzo dobry. Elegancki egzemplarz.

OPRAWY SYLWESTRA PACURY
276. Jakub de Voragine. Złota legenda. Wybór. Tłumaczyła z języka łacińskiego
Janina Pleziowa. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia.
Książkę zdobiła Maria Hiszpańska-Neumann. Wyboru materiałów do reprodukcji
dokonał i objaśnieniem zaopatrzył Lech Kalinowski. Zdjęcia wielobarwne wykonał
Stanisław Kolowca. Warszawa 1955. PAX, s. LXXXVII, [1], 766, [2], tabl. ilustr. 12
(kolor.), ilustr. w tekście, inicjały, 25 cm, artystyczna opr. mozaikowa S. Pacury,
czarny marokin ze zdob., brzegi kart cyzelowane.
7000,Najsłynniejszy zbiór legend związanych z życiem świętych, zarazem jedno z najbardziej reprezentatywnych dzieł średniowiecza. Autorem „Złotej legendy” był Jacobus de Voragine (ok. 1229-1298), włoski
hagiograf, pisarz religijny, dominikanin, od 1292 r. arcybiskup Genui. Dzieło powstało w połowie XIII w.,
do XV w. funkcjonowało w postaci licznych, często pięknie iluminowanych rękopisów (jeden z nich,
należący do Biblioteki Zamoyskich, znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie). Całość, w przekładzie Leopolda Staﬀa, ukazała się w Polsce drukiem dopiero w 1922 r. „Złota
legenda” oparta jest na materiałach z „Pisma Świętego” i z pism ojców Kościoła. Zawiera, znane
z wyobrażeń i tradycji, legendy związane z życiem świętych i świętami kościelnymi oraz rozważania
ascetyczno-teologiczne, ułożone w porządku kalendarzowym. Artystyczna oprawa mozaikowa wykonana przez Sylwestra Pacurę (sygnowana tłoczonym na ślepo wiązanym monogramem): czarny
marokin naciągnięty na dębowe deski, na grzbiecie i obu okładzinach scena cudu w Kanie Galilejskiej,
wykonana techniką mozaikową przy użyciu ponad sześciuset kolorowych nakładek z koziej skóry,
brzegi kart złocone, barwione i cyzelowane, papier wyklejek barwiony techniką klajstrową z ażurowym
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276. Oprawa mozaikowa S. Pacury.
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277. Oprawa S. Pacury.

motywem, na blok nałożona opaska wykonana z kartonu, futerał ochronny. Oprawa prezentowana była
w 2017 r. na międzynarodowym konkursie angielskiego towarzystwa Designer Bookbinders. Była to
jedyna praca polskiego introligatora. Dołączono katalog konkursu pt. „Heroic Works. Designer Bookbinders International Competition 2017”, w którym na stronie 32 znajduje się zdjęcie i opis oferowanej
oprawy. Stan bardzo dobry. Piękny i wyjątkowy egzemplarz.
(Patrz tablica III)

277. Gałczyński Konstanty Ildefons. Niobe. Z drzeworytami Jacka Żuławskiego. Warszawa 1970. Wydawnictwo „Ruch”. s. XXX, [2], ilustracje, drzeworyt Żuławskiego
odbity z klocka, sygnowany przez artystę, 28 cm, artystyczna opr. S. Pacury,
skóra, futerał.
3600,Wydanie bibliofilskie, w nakładzie 2260 numerowanych egzemplarzy. Jeden z najsłynniejszych
poematów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1905-1953), poety, prozaika, dramatopisarza, członka
grupy literackiej Kwadryga. Pomysł na napisanie utworu narodził się w 1949 r. w Nieborowie, gdzie
kustosz tamtejszego muzeum opowiedział Gałczyńskiemu historię znajdującej się w zbiorach muzeum
marmurowej głowy Niobe. Oryginał grecki rzeźby zaginął, a kopia nieborowska jest jego najlepszą
repliką, trafiła do Polski jako dar carycy Katarzyny II dla Heleny Radziwiłłowej. Artystyczna oprawa
mozaikowa wykonana przez Sylwestra Pacurę, sygnowana tłoczonym na ślepo wiązanym monogramem: granatowa skóra, na licu tłocz. podobizna rzeźby Niobe z wprawianej skóry barwionej
na biało, wzdłuż grzbietu takież zdobienia z motywami antycznej architektury. Wewnątrz blok ujęto
w kartonowy trzymacz z motywem meandra. Futerał ochronny beżowy, wytłaczany motywem meandra.
Stan bardzo dobry.
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PLAKATY REKLAMOWE I TURYSTYCZNE
278. [Wrocław – Hala Stulecia] – „Jahrhundertfeier der Freiheitskriege Breslau 1913
Mai-Oktober” (Obchody stulecia wojny wyzwoleńczej). Wrocław – Berlin, 1913;
88 x 60 cm.
1900,Plakat przygotowany z okazji otwarcia wielkiej wystawy zorganizowanej we Wrocławiu od 20 maja do
26 października 1913 r., dla uczczenia stulecia wydania w mieście przez Fryderyka Wilhelma III odezwy
„Do mojego ludu”, wzywającej do walki przeciwko Napoleonowi. W związku z obchodami wzniesiono
m.in. słynną, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Halę Stulecia. Plakat zapraszający
na wystawę w nowej hali, projektu Wilhelma Woelke, malarza niemieckiego, impresjonisty. Druk
C. T. Wiskott, Wrocław – Berlin. Po konserwacji, zdublowany na płótnie.
(Patrz tablica XXIII)

279. [Polonia w USA] – „Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy A. Zawadzki. Pierwszorzędna grosernia i delikatesy”. Niemcy, b.r.; 49,5 x 38 cm. 1400,Plakat reklamowy, nieznanego autora (sygnowany „J.S.”), drukowany w Niemczech, być może z lat 20.
XX w. Reklama polskiego sklepu spożywczego i delikatesów prowadzonych przez A. Zawadzkiego
w Chicago: „słodkie napoje, cygara i tytoń”. Drobny ubytek pap. górnego marginesu, przedarcia,
zagniecenia, poza tym stan dobry.

280. [II Rzeczpospolita] – „Gentleman. Śniegowiec wytwornej damy”. Warszawa 1928;
105 x 75 cm.
12 000,Plakat sygnowany: „Gronowski 28” – autorem projektu jest jeden z najwybitniejszych grafików użytkowych okresu międzywojennego Tadeusz Gronowski (1894-1990). Jeden z najsłynniejszych polskich
plakatów reklamowych, wydrukowany w Zakładach Graficznych Koziańskich, uznany za najlepsze
dzieło na Międzynarodowej Wystawie Plakatu w Monachium. Po konserwacji, zdublowany na płótnie.
Bardzo rzadkie.
Lit.: A. Szabłowska, M. Seńkiw, Plakat polski, Warszawa 2009, s. 248, poz. 310, ilustr.

281. [II Rzeczpospolita] – „Wszystkich palaczy zdobyły papierosy Tatry”. Warszawa
1931; 72,5 x 50 cm.
4600,Plakat sygnowany: „Gronowski 31”. Zaprojektowany przez Tadeusza Gronowskiego (1894-1990),
jednego z najbardziej znanych i rozpoznawalnych grafików polskich okresu międzywojennego, członka
Rytmu oraz Koła Artystów Grafików Reklamowych. Sławę zapewniły mu projekty plakatów i reklam
w stylu Art Déco oraz wnętrz, scenografii, polichromii kamienic na warszawskim Starym Mieście, ilustracji książkowych i opraw graficznych czasopism. Litografia artystyczna W. Główczewskiego w Warszawie. Po konserwacji, zdublowany na płótnie. Rzadkie.
Lit.: A. Szabłowska, M. Seńkiw, s. 354, poz. 507, ilustr. (inny wymiar)
(Patrz tablica XXIII)
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279. Polonia w USA. Lata 20. XX w.
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280. T. Gronowski. Plakat. 1928.

282. [II Rzeczpospolita] – „Minęły czasy prababek. Prasujcie elektrycznością”.
Warszawa 1932; 98 x 69 cm.
6000,Plakat sygnowany: „Jan Mucharski 32” – projektował Jan Mucharski (1900-1981), architekt, grafik,
ilustrator, malarz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiował także malarstwo pod kierunkiem Noakowskiego, Kamińskiego i Bartłomiejczyka. Projektował reklamy, neony,
witryny, współpracował z licznymi czasopismami, był członkiem założycielem KAGR. Jeden z klasycznych polskich plakatów reklamowych, Litografia Artystyczna W. Główczewskiego. Drobne uszkodzenia
krawędzi (nieznacznie zachodzące na kompozycję), poza tym stan dobry, oprawiony w ramę. Patrz
poz. 630 (akwarela Mucharskiego).
Lit.: Muzeum ulicy. Plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie, s. 135, ilustr. 60
(Patrz tablica XXIII)

283. [Koleje w Europie] – „European Railway Services. British Railways”. Londyn b.r.
(lata 60. XX w.); 100 x 126 cm.
1500,Plakat reklamowy, opublikowany przez koleje brytyjskie, drukowany w Londynie. Niesygnowany, wzorowany na słynnych mapach publikowanych w XVII w. m.in. przez Johna Speeda – dookoła mapy
Europy (z naniesioną siatką połączeń kolejowych, wraz z promami) przedstawienia przedstawicieli
różnych narodów w strojach ludowych (w tym Polaka). Ślady składania, drobne zagniecenia i uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry. Dekoracyjne.

– Plakaty czasów PRL-u –
284. „Dostrzegasz tylko butelki, nie myśl o urządzeniu mieszkania”. Chorzów 1969;
68 x 48 cm.
150,Plakat społeczny, z serii przygotowanej do kampanii antyalkoholowej. Sygnowany – powstał według
projektu Witolda Janowskiego (1926-2006), grafika, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej, profesora ASP w Gdańsku (brata aktorki Aliny Janowskiej). Z wykorzystaniem rysunku
Andrzeja Możejko (ur. 1932), malarza i rysownika, wykształconego na warszawskiej ASP (w pracowni
A. Nachta-Samborskiego), później aktywnego w Ruchu Kultury Niezależnej. Po konserwacji, stan dobry.
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283. Koleje Brytyjskie. Plakat wg mapy J. Speeda. Przed 1968.

285. „Orbis lӓdt Sie nach Polen ein” (Orbis zaprasza do Polski). Warszawa, b.r.;
97,5 x 68 cm.
150,Plakat turystyczny, wykonany na zlecenie Polskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz Biura Podróży „Orbis”. Sygnowany: „Lutczyn” – zaprojektowany przez Edwarda Lutczyna (ur. 1947), znanego i cenionego rysownika, autora wielu ilustracji książkowych, plakatów, okładek płyt (np. Perfectu)
oraz rysunków satyrycznych, publikowanych od lat 70., m.in. na łamach „Szpilek”. Po konserwacji,
stan dobry.

286. „La Pologne invite” (Polska zaprasza). B.m., b.r.; 97 x 66 cm.

150,-

Plakat turystyczny, sygnowany: „J. Treutler”. Jerzy Treutler (1931-2020), przedstawiciel polskiej szkoły plakatu, autor ponad dwustu plakatów, setek okładek, ilustracji, zapamiętany jako autor logotypu
Mody Polskiej (słynnej jaskółki). Wykształcony w warszawskiej ASP (uczeń T. Kulisiewicza), wielokrotnie nagradzany na Biennale Plakatu (m.in. w Warszawie, Katowicach, Lahti, Karlovych Varach).
W ubiegłym roku miała miejsce retrospektywna wystawa artysty w warszawskim Muzeum Plakatu.
Po konserwacji, stan dobry.

287. „La Pologne vous invite” (Polska zaprasza). Warszawa, b.r. (1979); 95,5 x
66,5 cm.
150,Plakat turystyczny, sygnowany: „Jan Młodożeniec”. Jan Młodożeniec (1929-2000), jeden z najwybitniejszych polskich grafików użytkowych XX w., uważany 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, okładek. Po konserwacji, stan dobry.
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285. E. Lutczyn. Plakat.

286. J. Treutler. Plakat.

287. J. Młodożeniec. Plakat. 1979.

288. J. Młodożeniec. Plakat. 1979.
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290. B. Jankowska. Plakat. 1981.

292. M. Mosiński. Plakat. 1986.

288. „Hiv és vár Lengyelország” (Polska zaprasza). B.m., b.r. (1979); 97 x
67 cm.
200,Plakat turystyczny, sygnowany: „Jan Młodożeniec”. Jan Młodożeniec (1929-2000), jeden z najwybitniejszych polskich grafików użytkowych XX w., uważany za twórcę polskiej szkoły plakatu. Plakat
z chmurą o profilu Chopina i z nutami poloneza, unoszącą się ponad wierzbą i pegazem – wersja
węgierska, poza tym ukazały się także inne wersje językowe. Po konserwacji, stan dobry.

289. „Mit dem Segelboot über polnischen Gewӓsser” (Żaglówką po polskich
wodach). B.m., b.r. (1980); 97 x 67 cm.
200,Plakat turystyczny, sygnowany: „W. Janowski”. Witold Janowski (1926-2006), grafik, profesor ASP
w Gdańsku, brat aktorki Aliny Janowskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
zajmował się projektowaniem plakatów i grafiką użytkową. Po konserwacji, stan dobry.
(Patrz tablica XXIII)

290. „Polen. Die Ostseeküste” (Polska. Wybrzeże Bałtyku). B.m., b.r. (1981); 95,5 x
66,5 cm.
200,Plakat turystyczny, sygnowany: „B. Jankowska”. Bożena Jankowska (ur. 1934), malarka, graficzka,
ilustratorka książek, wykształcona w warszawskiej ASP (w pracowni H. Tomaszewskiego), związana
z olsztyńskim środowiskiem artystycznym, wielokrotnie nagradzana (m.in. na Biennale Plakatu). Stan
bardzo dobry.

291. „Orbis” vous invite en Pologne pendant toute l’année” („Orbis” zaprasza do
Polski przez cały rok). Warszawa, b.r. (1984); 83,5 x 57 cm.
150,Plakat turystyczny, sygnowany: „B. Lustyk”. Bogusław Lustyk (ur. 1940), malarz, rzeźbiarz, grafik,
projektant plakatów, wykształcony na warszawskiej ASP (dyplom w 1965 r.), od 1994 r. pracujący
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293. I wojna światowa. Plakat.
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295. I wojna światowa. Plakat.

w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zdobył uznanie dzięki plakatom, wielokrotnie nagradzanym,
natomiast zagranicą znany jest przede wszystkim jako malarz koni. Obecnie współpracuje z Teatrem
Wielkim w Warszawie oraz Polskim Komitetem Olimpijskim (jego prace wystawiano podczas igrzysk
w Barcelonie, Atlancie, Londynie). Po konserwacji, stan dobry.

292. „Orbis invites you to Poland” (Orbis zaprasza do Polski). Warszawa, b.r. (1986);
94 x 66,5 cm.
200,Plakat turystyczny, zaprojektowany przez Marka Mosińskiego (1936-1998), grafika, rysownika, autora
wielu nagradzanych plakatów, wykształconego i związanego z katowicką filią ASP w Krakowie. Po
konserwacji, stan dobry.

PLAKATY POLITYCZNE. DRUKI ULOTNE
293. [I wojna światowa] – „Wolność”. B. m. (Chicago), b.r. (lata 1914-1919); 51 x
38 cm.
2200,Plakat z okresu I wojny światowej, przygotowany w Stanach Zjednoczonych, zachęcający do poparcia
polskiej walki o niepodległość. Chromolitografia, przedstawiająca dwie kobiety – alegorie Polski i USA zdążające ku sobie, na tle wschodzącego słońca i Statui Wolności. Ponad nimi napis: „Wolność”.
Po konserwacji (drobne ubytki krawędzi), zdublowany na płótnie.

294. [I wojna światowa] – „Kościuszko, Pulawski (!) walczyli o wolność w Ameryce.
Czy ty pomożesz Ameryce walczyć o wolność w Polsce? Jedz mniej.” Nowy Jork,
b.r. (1917); 71 x 52 cm.
900,Plakat sygnowany: „Illion” (właśc. George Illian (1894-1932), amerykański malarz i ilustrator, pracujący
w latach I wojny światowej na zlecenie rządu). Plakat z portretem Tadeusza Kościuszki, skierowany
do Polonii, z wezwaniem do wsparcia armii alianckiej. Z serii wydawnictw adresowanych do różnych
mniejszości narodowych w USA. Litografia barwna powstała na zlecenie Zarządu Spożywczego Stanów
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297. Konflikt o Śląsk Cieszyński. 1919.

299. Konflikt o Śląsk Cieszyński. 1919.

Zjednoczonych (agendy rządowej działającej w latach 1917-1919 pod kierunkiem Herberta Hoovera).
Naderwania i uszkodzenia krawędzi, zagniecenia, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog polskiego plakatu wojskowego, s. 20, il.
(Patrz tablica XXII)

295. [I wojna światowa] – „All they ask is your old clothes” (Wszystko, o co proszą, to
twoje stare ubrania). B.m., b.r.; 70,5 x 53,5 cm.
600,Amerykański plakat z okresu I wojny światowej, wydany przez Czerwony Krzyż, z apelem o oddawanie
niepotrzebnych ubrań na rzecz potrzebujących narodów w Europie (m.in. Polaków). Po konserwacji,
zdublowany na płótnie.

296. [I wojna światowa] – „Mine more coal.” (Wspomagajcie wiernie tych, którzy są na
linii bojowej! Starajcie się powiększyć produkcję węgla!). Nowy Jork, b.r.; 76,5 x
51 cm.
600,Niesygnowany plakat propagandowy z okresu I wojny światowej (wydany ok. 1917 r.), odbity w: „Heywood, Strasser & Voigt Litho. Co. N. Y.”, w języku angielskim oraz 6 innych językach, m.in. niemieckim,
węgierskim i polskim. Po konserwacji, zdublowany na płótnie.

297. [Walka o granice] – „Nie wydamy naszego Cieszyna pazurom polskiego
drapieżnika” (tekst w j. czeskim). B.m., b.r. (ok. 1919); 32 x 23,5 cm.
1700,Antypolska ilustrowana ulotka propagandowa, z okresu konfliktu pomiędzy Polską a Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński. Walki o sporne ziemie toczyły się w 1919 r., zaś sam konflikt zakończył się
w lipcu 1920 r. postanowieniami niekorzystnymi dla Polski. Przedstawia wojownika (z herbem Cieszyna u stóp) odpychającego polskiego Orła. Sygnowana na kamieniu (nieczytelnie). Ślady składania,
drobne uszkodzenia, poza tym stan dobry.

298. [Walka o granice] – „Co Czesi robili przed głosowaniem”. B.m., b.r. (ok. 1919);
63 x 95 cm.
3200,-
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Plakat propagandowy z okresu konfliktu pomiędzy Polską a Czechosłowacją o Śląsk Zaolziański, Spisz,
Orawę. Decyzją Rady Najwyższej konferencji wersalskiej z września 1919 r. na ziemiach spornych miał
zostać przeprowadzony plebiscyt, co rozpoczęło ostrą kampanię propagandową (ostatecznie wobec
agresji Rosji na Polskę spór rozstrzygnięto na niekorzyść Polski, bez plebiscytu, w lipcu 1920 r.).
Litografia czarno-biała, ukazująca w dziewięciu scenkach satyrycznych zachowanie Czechów przed,
w trakcie i po głosowaniu (rabunki, niszczenie miejsc kultu, wykorzystywanie ludności miejscowej).
Ślady składania, drobne uszkodzenia i ubytki marginesu, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXII)

299. [Walka o granice] – Polski orzeł i czeski lew. Druk barwny o wym. 30 x
28,5 cm.
1500,Trójbarwny druk propagandowy z okresu sporu granicznego pomiędzy Polską a Czechosłowacją.
Zapewne projekt Vratislava Hugo Brunnera (1886-1928), czeskiego typografa, ilustratora, grafika,
scenografa i malarza, zasłużonego dla rozwoju czeskiej grafiki książkowej. Druk późniejszy. Drobne
zagniecenia, stan dobry.

300. [II Rzeczpospolita] – „Setna rocznica powstania zbrojnego narodu 1830-1930”.
Warszawa 1930; 100 x 70 cm.
7000,Plakat sygnowany: „T. Kryszak. B. Surałło”. Zaprojektowany przez Tadeusza Kryszaka (1899-1951),
grafika i architekta, absolwenta warszawskiej ASP, członka KAGR, wielokrotnie nagradzanego za
plakaty i reklamy oraz Bolesława Surałło (1906-1939), malarza i grafika, absolwent warszawskiej
ASP, zajmującego się m.in. grafiką użytkową (artysta zginął we wrześniu 1939 r. w Lublinie podczas
ewakuacji „Bitwy pod Grunwaldem” Matejki). Jeden z najbardziej znanych plakatów okresu międzywojennego, nagrodzony I miejscem w konkursie upamiętniającym 100. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Litografia artystyczna W. Główczewskiego w Warszawie. Niewielki ubytek
pap. górnego marginesu (bez szkody dla treści plakatu), naddarcie papieru w części dolnej (nieznacznie zachodzące na kompozycję), drobne uszkodzenia narożników i marginesów. Poza tym stan
dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Szabłowska, M. Seńkiw, Plakat polski, Warszawa 2009, s. 313, poz. 429, ilustr.
(Patrz tablica XXII)

301. [II Rzeczpospolita] – Liga Morska i Kolonialna oraz Fundusz Obrony Morskiej
i Fundusz Obrony Narodowej. Zespół 5 druków.
300,1. Liga Morska. Cykl 10 wykładów „Co każdy Polak o morzu wiedzieć powinien”. Robotniczy Dom
Kultury. Łódź, b.r.; ulotka o wym. 24,5 x 20,5 cm. Zawiera zaproszenie na wykłady, m.in. „Gospodarcze znaczenie dostępu Polski do morza” dr. Józefa Dzierżyńskiego; „Ludność polska nad Bałtykiem”
dr Janiny Krajewskiej. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia krawędzi.
2. Odezwa. Do wszystkich Członków Ligii Morskiej i Kolonialnej. Warszawa, b.r. (1933); ulotka
o wym. 29 x 21 cm; informująca o wybiciu medalu wg projektu Tadeusza Breyera w celu upamiętnienia
XV-lecia odzyskania morza oraz pierwszego rejsu M/S „Piłsudski” na linii Gdynia-Nowy Jork. Wydana
przez Zarząd Główny Ligii Morskiej i Kolonialnej. Drobne uszkodzenia krawędzi.
3. Polacy! W ciągu trzech lat z dobrowolnych wyłącznie składek zebrano na Fundusz Obrony
Morskiej zł. 6.300.000,00. B.m. b.r. (1936); ulotka o wym. 33 x 24,5 cm. Opublikowana przez zarząd
Funduszu Obrony Morskiej oraz zarząd główny Ligi Morskiej i Kolonialnej, z wezwaniem do wpłacania pieniędzy na F.O.M.: „Daj grosz w myśl hasła: Musimy Polskę dozbroić na morzu”; „Cała Polska
buduje ścigacze”. Ślad składania, drobne zabrudzenia.
4. Pamiętaj co miesiąc, aby choć 1 grosz twój wpłynął na F.O.M. B.m., b.r. Ulotka o wym. 25,5 x
16,5 cm, wzywająca do zbierania pieniędzy na F.O.M., z listą kont PKO. Ślad składania, drobne
zabrudzenia.
5. Dziś! wystąpi Chór Rena, akademicki kwartet rewelersów. Hotel Wielkopolski. [...] Dochód na
F.O.N. Ulotka o wym. 12 x 16 cm; Drukarnia Krotoszyńska. Zabrudzenia, drobne uszkodzenia podklejone.

302. [II Rzeczpospolita] – „Do społeczeństwa żydowskiego!” Kraków 1939; 48 x
63 cm.
550,-
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301. Liga Morska i Kolonialna. 5 druków.

304. Niemiecka propaganda. Ok. 1943.

302. Afisz. Zbiórka pieniędzy na polskie lotnictwo wojskowe. 1939.
Afisz dwujęzyczny, dat. Kraków, 7 kwietnia 1939 r., podpisany przez Ogólno Żydowski Komitet dla
spraw Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej i Funduszu Obrony Narodowej. Zawiera wezwanie do zgłaszania kwot złożonych na rzecz F.O.N. oraz na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej. Druk J. Fischera,
wyd. E. Altschuler. Ślady składania, drobne uszkodzenia, stan dobry.
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305. Niemiecka propaganda.
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307. I rocznica wybuchu Powstania. 1945.

303. [II Rzeczpospolita] – „Żydzi! Subskrybujcie masowo i bezzwłocznie Pożyczkę
Obrony Przeciwlotniczej i składajcie ofiary na F.O.N.” Kraków b.r. (1939); dwa
afisze, każdy o wym. 24 x 63 cm.
400,Dwa afisze – w języku polskim oraz jidysz, z wezwaniem do wspierania Funduszu Obrony Narodowej
oraz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. Druk „Renaissance”, wyd. Ensel Altschuler. Ślady składania,
drobne uszkodzenia, stan dobry.

304. [II wojna światowa] – „Po co ta wojna” B.m., b.r. (ok. 1943); druk barwny, k. [2],
30 x 21 cm.
200,Niemiecki druk antysemicki w języku polskim, zawierający cytaty począwszy od 1884 r., mające udowodnić tezę, że za wybuch wojny winni są Żydzi: „II-ga Wojna Światowa, podobnie jak i pierwsza,
systematycznie przygotowana został przez szatańskich zbrodniarzy z międzynarodowego żydowstwa”.
Na zakończenie wzmianka o Zbrodni Katyńskiej: „Bestialskie wymordowanie 12 000 polskich oficerów przez żydowskich katów w lesie katyńskim [...] W ten sposób chciano złamać kręgosłup polskiej
oporności przeciw bolszewizmowi”. Ślady składania, drobne przedarcia, stan dobry.

305. [II wojna światowa] – „Churchill mówi o bolszewiźmie. A dziś ślepy i głuchy wobec
własnych przekonań”. B.m., b.r.; k. [2], 29,5 x 21 cm.
240,Antybolszewicka, niemiecka ulotka propagandowa w języku polskim. Zawiera cytaty z lat 1918-1940
z przemówień Winstona Churchilla (1874-1965), premiera Wielkiej Brytanii w latach 1940-1945, o silnej wymowie antybolszewickiej („Niewolnictwo bolszewizmu jest gorsze od śmierci”). Na okładkach
karykatury Churchilla – najpierw odpychającego groźnego bolszewika, a potem w czerwonym hełmie
z gwiazdą, ślepego na zbrodnie bolszewickie. Stan dobry.

306. [II wojna światowa] – „Polski żołnierzu, do domu!” oraz „Do polskich żołnierzy!”.
Dwie ulotki. B.m., b.r., druki dwustronne w języku polskim, każda o wym. 20,5 x
14,5 cm.
200,-
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308. K. Baran. Plakat. Poznański czerwiec – 25. rocznica. 1981.

Dwie niemieckie ulotki propagandowe z końca wojny, drukowane w języku polskim, nawołujące do
dezercji z Armii Czerwonej i zapewniające o pełnym bezpieczeństwie polskich żołnierzy: „nie będzie
on uważany za jeńca, lecz jako powracający do ojczyzny”. „Bolszewicy zaś zsyłają polski lud na
Sybir, a niezliczone rzesze Polaków, którzy przymusowo do armii czerwonej wcieleni, nie chcą walczyć
przeciw własnemu narodowi, zostają rozbrojeni i skazywani na karę śmierci”. Drobne ubytki pap., bez
straty dla treści, poza tym stan dobry.

307. [Nabożeństwo za powstańców] – I rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Kraków 1 VIII 1945; 61 x 46 cm.
280,„W pierwszą rocznicę zbrojnego powstania Warszawy przeciw przemocy bestialstwa hitlerowskiego odprawione zostanie nabożeństwo żałobne za spokój dusz zmarłych i poległych w tej heroicznej walce artystów polskich w środę, dnia 1-szego sierpnia 1945 roku o godzinie 9-tej rano
w kościele NMP w Krakowie ...”. Zakłady Graficzne „Styl” w Krakowie, Krupnicza 8. Podklejenie
i uzupełnienie niedużych ubytków brzegów bibułką japońską (bez szkody dla druku), poza tym stan
dobry. Rzadkie.

SOLIDARNOŚĆ
308. [Poznański Czerwiec] – „25 rocznica wypadków poznańskich 28.VI.1981”; 67 x
97 cm.
200,Plakat projektu Krzysztofa Barana, przygotowany z okazji obchodów 25. rocznicy Poznańskiego
Czerwca – pierwszych w PRL-u masowych strajków i protestów robotniczych, krwawo stłumionych
przez rządzących. Obchody w 1981 r., za czasów „Solidarności”, po raz pierwszy mogły mieć tak
uroczysty i oficjalny przebieg. Stan bardzo dobry.

309. [Poznański Czerwiec] – „25 rocznica wypadków poznańskich 28 VI 1981”; 97,5 x
67 cm.
200,-
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309. J. Ćwikło. Plakat. 1981.
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310. Poznański Czerwiec. 1981.

Plakat projektu Jacka Ćwikły (ur. 1950), grafika, plakacisty, absolwenta ASP we Wrocławiu, wielokrotnie nagradzanego za swoje prace (m.in. I nagroda za plakat z okazji 25 rocznicy Poznańskiego
Czerwca). Stan bardzo dobry.

310. [Poznański Czerwiec] – „25 rocznica poznańskiego czerwca. + 28.6.1956 r. Zmarł
śmiercią tragiczną”; 97 x 66 cm.
200,Plakat z wykorzystaniem fotografii rzeźby przedstawiającej robotnika, z wystroju warszawskiego Pałacu
Kultury i Nauki. Stan bardzo dobry.

311. [Poznański Czerwiec] – Dwa afisze z okazji 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca.
1981 r.
100,W skład zespołu wchodzą: 1. Program obchodów 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. 85 x
60 cm; program uroczystości odbywających się w dniach 27-29 czerwca 1981 r. w Poznaniu, m.in.
odsłonięcie pomnika oraz szeregu tablic pamiątkowych, sesja naukowa, koncert; 2. Apel – Drodzy
Poznaniacy, członkowie poznańskiej „Solidarności”; 85 x 60 cm; apel Międzyzakładowego Komitetu
Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, Region Wielkopolska, o wywieszenie flag oraz godny udział
w uroczystościach rocznicowych. Stan bardzo dobry.
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312. Dagerotyp stereoskopowy. Portret ziemianina z Wołynia. Zakład fotograficzny
F. K. Strezek, Wiedeń, b.r. (połowa XIX w.).
1500,Skóra, aksamit, szkło, płyta miedziana, papier, karton; dwie fotografie o wym. 6,5 x 4,5 cm, etui 9 x
12 x 1,5 cm
Wg dołączonego na osobnej karcie odręcznego opisu z epoki dagerotyp przedstawia hrabiego Władysława Esterhazy-Galanthy (zm. 1886), właściciela majątku Gródek pod Równem na Wołyniu. Wieś
Gródek została nadana ojcu Władysława, Walentemu przez carycę Katarzynę II po rozbiorach Polski.
Władysław, syn emigranta węgierskiego, uległ polonizacji, w swoim pałacu gościł m.in. J. I. Kraszewskiego. Dwa dagerotypy pod szkłem, w passe-partout ze złotego kartonu. W drugiej części etui okular
w formie tekturowej klapki, unoszonej, z dwoma soczewkami. Etui skórzane, wewnątrz wyściełane
czerwonym aksamitem. Na klapce oraz na złotym p-p tłoczona sygnatura wiedeńskiego zakładu fotograficznego Franza K. Strezeka (1807-1885). Otarcia etui, przebarwienia dagerotypów, poza tym
stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXV)

313. [Kraków] – Krieger Ignacy. Pamiątka z Krakowa 1880. Zespół 12 zdjęć o wym.
13,5 x 9,5 cm, naklejonych na karton firmowy, w etui, pł. czerwone ze złoc. tyt. na
licu oraz tłocz.
1400,Teka zawierająca 12 zdjęć z widokami Krakowa, m.in.: Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, Biblioteka
Jagiellońska, kościoły: Dominikanów, św. Piotra, św. Andrzeja, Paulinów na Skałce. Wszystkie zdjęcia
opisane i numerowane na negatywie (bez zachowania ciągłości numeracji), na kartonikach firmowych.
Autorem fotografii jest Ignacy Krieger (1820-1889), który od 1860 r. prowadził w Krakowie zakład
fotograficzny. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę, dokumentującą wygląd Krakowa II połowy
XIX w. Wpis własnościowy, otarcia i zabrudzenia etui, stan fotografii dobry.

314. [Kraków] – Masłowski Mieczysław. Siedem widoków Krakowa ze Wzgórza
Wawelskiego. Kraków, b.r. (ok. 1915). Fotografie 12,5 x 17 cm.
360,Na odwrocie pieczęcie: „Mieczysław Masłowski / Kraków, Podwale 3. / zastrzeżone”; „[godło] / Kierownictwo / Restauracyi Zamku / Na Wawelu.”; pieczęć „Skład aparatów / i przyborów fotograficznych /
E. Grünhäuser / Kraków / ul. Szewska l. 2”. Mieczysław Masłowski (1855-1929), podróżnik (Jawa,
Holenderskie Indie Wschodnie), przed 1910 r. właściciel zakładu fotograficznego w Krakowie, członek
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Stan bardzo dobry.

315. [Lazurowe Wybrzeże] – Album 29 fotografii. B.m., b.r. (XIX/XX w.). K. [28]
z 29 fotografiami, odbitki albuminowe średnio o wym. 20 x 27 cm, naklejone na
karty albumu; 27,5 x 37,5 cm, opr. płsk współcz., obcięcie kart złoc.
1400,Album fotografii z Lazurowego Wybrzeża, zapewne z przełomu XIX i XX w., z widokami malowniczych śródziemnomorskich miejscowości, m.in.: Nicea, Cannes, Monaco, Monte Carlo (w tym kasyno
i ogrody), Mentona. Na zdjęciach rozległe pejzaże, piękna przyroda, śródziemnomorskie zatoki, plaże,
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312. Wł. Esterhazy-Galanthy. Dagerotyp stereoskopowy. Poł. XIX w.

313. I. Krieger. Pamiątka z Krakowa. Zespół 12 zdjęć. 1880.
wyspy, a także porty z cumującymi żaglowcami (na kilku uchwyceni także przechodnie). Na trzech
fotografiach sceny z „Bitwy Kwiatowej” – jednego z najważniejszych wydarzeń karnawału, kiedy
odbywają się parady udekorowanych kwiatami pojazdów, z których widzowie są obsypywani kwiatami. Fotografie częściowo opisane w języku francuskim na negatywie, wszystkie podpisane ołówkiem
w języku francuskim na kartach albumu. Stan fotografii dobry (kilka nieznacznie wyblakłych), drobne
zabrudzenia kilku kart, poza tym stan.
(Patrz tablica XXV)
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314. M. Masłowski. Widoki Krakowa. 1915. 7 fotografii.

315. Lazurowe Wybrzeże. Album fotografii. XIX/XX w.
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317. E. Hartwig. Łodzie. (Kazimierz nad Wisłą).

FOTOGRAFIE ARTYSTYCZNE
316. Greene Milton H. (1922-1985) – Marilyn Monroe. 1954/1988 r.

2400,-

Fotografia czarno-biała; 17 x 26 (w świetle oprawy)
Na odwrocie oprawy sygnatury: „Print approved on December 9th, 1988...” (maszynopis ręcznie
uzupełniany); „Approved by Joshua Green 88” (odręcznie); „Milton H. Green – Marylin Monroe, Cadillac
L.A. 1954” (maszynopis). Fotografia największej gwiazdy światowego kina Marylin Monroe (1926-1962)
przy Cadillacu w Los Angeles w 1954 r. Fotografia autorstwa Miltona H. Greena, znanego amerykańskiego fotografa mody, producenta filmowego i telewizyjnego. Jego sesje z Marylin Monroe weszły do
kanonu współczesnej pop kultury. Green był przyjacielem aktorki, która w latach 1953-1957 mieszkała
w jego domu. Stan dobry, oprawiona w ramkę 32 x 42 cm.
(Patrz tablica XXIV)

317. Hartwig Edward (1909-2003) – Łodzie (Kazimierz Dolny).

2600,-

Fotografia czarno-biała; 37 x 44,5 cm
Sygnowana na odwrocie: „E. Hartwig”; dwie pieczątki autorskie. Jedna z wielu fotografii z okolic
ukochanego przez artystę Kazimierza Dolnego, reprodukowana m.in. w albumie „Mój Kazimierz” (1998).
Edward Hartwig uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich artystów fotografików. W okresie międzywojennym związany z Lublinem, następnie z Warszawą. Zasłużony dla rozwoju polskiej
fotografii, wiele wystawiał odnosząc sukcesy także zagranicą. Stan dobry.

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

2000,-

Fotografia czarno-biała; 48 x 39,5 cm
Sygnowana na licu: „E. Hartwig”. Praca z cyklu „Strefy ochronne”, wystawianego na ekspozycji
w warszawskiej Małej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików oraz w San Francisco w 1983 r.
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319. E. Hartwig. Balet.
W latach 80. XX w. Hartwig był honorowym przewodniczącym Rady Artystycznej Małej Galerii
ZPAF-CSW i wtedy też, by oddalić groźbę likwidacji galerii, zrealizował swoją wystawę pod znamiennym
tytułem „Strefy ochronne”. Na zdjęciu rzeźba sfotografowana w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Stan dobry, praca zamontowana na kartonie.

319. Hartwig Edward (1909-2003) – Balet.

1200,-

Fotografia czarno-biała; 35,5 x 42,5 cm
Na odwrocie stempel autorski. Edward Hartwig w swoim bogatym dorobku posiadał liczne zdjęcia
z życia teatru i baletu, kiedy zafascynowany światem artystów sceny przez wiele lat dokumentował
zarówno ważne spektakle, jak i życie zakulisowe. Wiele zdjęć ukazuje także balet, w tym w technikach
eksperymentalnych. Stan dobry.

320. Hartwig Edward (1909-2003) – Scena teatralna (nogi w pasiastych pończochach).
700,Fotografia czarno-biała; 22 x 16,5 cm
Sygnowana na licu: „E. Hartwig” (przycięte); na odwrocie sygnatura i stempel autorski. Niewielkie
uszkodzenia krawędzi, na odwrocie ślady oprawy, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXIV)

321. Hartwig Edward (1909-2003) – Balet.

600,-

Fotografia czarno-biała; 22 x 16 cm
Na odwrocie stempel autorski. Niewielkie uszkodzenia, na odwrocie ślady oprawy, poza tym stan
dobry.
(Patrz tablica XXIV)
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318. E. Hartwig. Strefy ochronne. 1980-1983.

322. A. Mroczek. Święto lasu.

323. A. Mroczek. Fraktale.
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322. Mroczek Andrzej Artur (ur. 1936) – „Święto lasu”.

900,-

Fotografia barwna; 33 x 27 cm (w świetle oprawy)
Sygnowana ołówkiem na passe-partout: „Andrzej A. Mroczek”. Praca Andrzeja Artura Mroczka, artysty
fotografika, dziennikarza, autora książek dla dzieci i młodzieży, konstruktora. Fotografią zajmował się
od czasów studenckich, od 1958 r. jest członkiem oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa
Fotograficznego, od 1993 r. członkiem ZPAF. Swoje prace wystawiał w Polsce i zagranicą, otrzymując
liczne nagrody. Ogromną popularność zyskały zwłaszcza jego książki poświęcone fotografii amatorskiej.
Stan bardzo dobry. Oprawiona w ramę 42,5 x 52,5 cm.

323. Mroczek Andrzej Artur (ur. 1936) – „Fraktale”.

900,-

Fotografia; 39 x 29,5 cm (w świetle oprawy)
Sygnowana ołówkiem na passe-partout: „Andrzej A. Mroczek”. Fraktal – obiekt samopodobny albo
nieskończenie złożony, nie dający się opisać w języku geometrii euklidesowej. Stan bardzo dobry.
Oprawiona w ramę 52,5 x 42,5 cm.
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324. Relikwiarzyk z relikwiami 16 świętych (w tym polskich: św. Stanisława ze
Szczepanowa, św. Stanisława Kostki, św. Kazimierza Jagiellończyka). XVIII/
XIX w.
3600,Obudowa – mosiądz, metal, szkło; wewnątrz tkanina, papier, srebrne nici; owal 6 x 5 cm, z uszkiem
do zawieszenia Relikwiarzyk do prywatnej dewocji, w skromnej oprawie, zapewne z XVIII w. Na
podkładzie z czerwonej tkaniny zamontowane relikwie, opisane ręcznie w epoce, w otoku ze srebrnej
nici. W skład zespołu wchodzą m.in. relikwie świętych: biskupa Stanisława, Stanisława Kostki,
Kazimierza Jagiellończyka, Ignacego Loyoli, Antoniego Padewskiego, Alojzego Gonzagi, Franciszka z Asyżu, Teresy, Józefa, Aleksego, Emiliana, Wiktora, Wincentego, a także ziemia z grobu Matki
Boskiej. Ślady patyny, zabrudzenia tkaniny, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXVI)

325. Medalion. II połowa XVIII w.

2000,-

Srebro niecechowane; owal 4,5 x 3,8 cm, grubość 0,8 cm, waga 20 g
Owalny, otwierany medalion z uszkiem do zawieszenia, z rytą dekoracją na licach. Po jednej stronie
krzyż, gwoździe Męki oraz chrystogram „IHS” – symbol Jezusa Chrystusa. Po stronie drugiej przedstawienie świętego Jana Chrzciciela. Stan dobry.

326. Szklanica z herbem Gozdawa Michała Jana Paca. Śląsk, lata 60.-80.
XVIII w.
4000,Szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane; wys. 12 cm, średnica 7 cm
Szklanica z okresu staropolskiego z herbem Gozdawa pod koroną, z labrami, podtrzymywanym przez
lwa. Obiekt wykonany dla litewskiego magnata Michała Jana Paca (1730-1787), marszałka konfederacji barskiej, posła na sejmy. Po upadku konfederacji Pac wyjechał do swego majątku ziemskiego
w Lotaryngii, gdzie mieszkał ojciec Fryderyka Chopina. Pac był w wielkiej zażyłości z Ludwiką Anną
Borch, kanclerzyną wielką koronną, z którą wymienił setki listów. Część z nich przez wiele lat była
wystawiana na aukcjach Lamusa. Stan dobry.

327. Solniczka. Warszawa, S. G. Schmidt. XVIII/XIX w.

1400,-

Srebro próby 12, wnętrze czarki złocone; wysokość 4,5 cm, podstawa 4 x 3,3 cm
Na podstawie bity znak próby srebra (12) oraz złotnika (GSS). Samuel Gotthelf Schmidt (Schmit),
złotnik urodzony ok. 1753 r. w Petersburgu, działający w Warszawie około 1790-1830 r. przy ul. Leszno.
Praca z wczesnego okresu twórczości, kiedy artysta tworzył proste, klasycystyczne formy, pozbawione
ozdób. Ślady patyny, stan dobry.
Lit.: H. Lileyko, Srebra warszawskie, Warszawa 1979, s. 70

328. [Wielkopolska – pałac Turnów] – Sztućce deserowe – komplet na 12 osób (noże,
widelce, łyżki). Poznań, połowa XIX w.
7000,-
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325. Medalion. II poł. XVIII w.

326. Szklanica M. J. Paca. XVIII w.

327. Solniczka. Warszawa, S. G. Schmidt. XVIII/XIX w.

Komplet sztućców na 12 osób – noże (długość 21 cm) i widelce (długość 20 cm), trzonki porcelana
malowana naszkliwnie, ostrza srebro złocone; łyżki (długość 18,5 cm), srebro złocone. Komplet w kasecie – drewno obite skórą, wewnątrz czerwony aksamit, 27,5 x 41 x 10 cm.
Nieczytelne znaki złotnicze na ostrzach noży i widelców. Trzonki z porcelany malowanej ręcznie
w delikatne wzory kwiatowe (różyczki), z wytwórni niemieckiej (najpóźniej 1 ćwierć XIX w.). Łyżki z grawerowanym gotykiem monogramem na trzonku (WT), ze znakami złotniczymi: miejskim
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328. Wielkopolska – Turno, Ponińscy. Sztućce deserowe. Poł. XIX w.

Poznania z ok. 1840 r., napisem „Posen”, nazwiskiem złotnika „Blau” (w połowie XIX w. działało
w mieście kilku złotników o tym nazwisku, m.in. Carl Christian oraz Carl Gustaw) oraz wężykiem
probierczym. Sztućce w kasecie z epoki (zapewne III ćwierć XIX w.), na licu tłoczona data „1815”.
Dołączono karteczkę z odręcznym spisem sztućców: „Skrzyneczka skórzana 1815”, podpisanym
„20 VII 1939 Maria Turno”. Maria z Komierowskich Turno (1904-1996), córka Konstantego Komierowskiego i Heleny Gniewosz, żona Jana Marka Turno (1899-1960), właściciela majątku Słomowo
w Poznańskiem (później sztućce znalazły się w rękach jej spadkobierców – Ponińskich). Dołączono
dwa zapasowe trzonki porcelanowe luzem. Ubytek porcelany 1 trzonka noża (zachowany), pęknięcia (znaczniejsze 1 trzonka widelca), przetarcia złoceń, ślady patyny. Drobne uszkodzenia kasety
(nieznaczne ubytki skóry). Rzadki i efektowny komplet sztućców, należący do wielkopolskiej
rodziny ziemiańskiej.
(Patrz tablica XXVI)

329. [Herb Ślepowron] – Pierścień na rękawicę. XVIII/XIX w.

6000,-

Srebro; średnica 3 cm, oczko 1 x 1,6 cm
W polu oczka grawerowana pieczęć do laku: herb Ślepowron pod koroną szlachecką (5-pałkową),
z klejnotem, na tle dekoracyjnych panopliów (sztandary, armaty, skrzyżowane szable), poniżej siedem
orderów. Ponad herbem grawerowany monogram „AK”. Szyna rozszerzająca się ku oczku, z bogatą
dekoracją kwiatową. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXVI)

330. [Herby Lubicz i Bończa] – Tłok pieczętny małżeński. XVIII/XIX w.

2200,-

Stal; wysokość 5,3 cm (brak uchwytu), pole tłoka 2,8 x 2,4 cm (owal)
W polu tłoka herby Lubicz i Bończa, pod koroną szlachecką, z klejnotami oraz orderem na wstędze.
Stan dobry.

331. [Herb Nałęcz] – Tłok pieczętny (z czaszką).
Stal, kamień czarny; wysokość 2,5 cm, pole tłoka 1,7 x 1,5 cm (owal)

2600,-
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330. Herby Lubicz i Bończa. XVIII/XIX w.

333. Tłok pieczętny. Poł. XIX w.

Tłok pieczętny w uchwytem w formie czaszki. W polu tłoka herb Nałęcz z klejnotem i dewizą: „Nil conscire sibi” – Niczego sobie nie wyrzucać. Herbem Nałęcz z taką dewizą pieczętowali się Rostworowscy,
znana i zasłużona rodzina szlachecka. Stan dobry.
(Patrz tablica XXVII)

332. [Krakowska Kapituła Katedralna] – Tłok pieczętny. I połowa XIX w.

10 000,-

Stal; wysokość (bez uchwytu) 6 cm, pole tłoka 3 x 2,5 cm (owal)
W polu pieczęci tarcza renesansowa z trzema koronami otwartymi. Po stronie prawej (heraldycznie) święty Stanisław w stroju biskupim, udzielający błogosławieństwa, u jego stóp wskrzeszony przez
świętego rycerz Piotr z Piotrawina. Po drugiej stronie tarczy święty Wacław w zbroi, z chorągwią i tarcza
z krzyżem. Święci: Stanisław i Wacław są patronami Katedry na Wawelu. Stan dobry.
(Patrz tablica XXVI)

333. Tłok pieczętny z monogramem „AF”. Połowa XIX w.

500,-

Metal (srebro?); wysokość 8 cm, pole tłoka 1,5 cm (średnica)
Dekoracyjny tłok pieczętny do laku z monogramem gotyckim „AF”, w typie wyrobów z XVII-XVIII w.,
naśladownictwo z lat ok. 1840-1860. Stan dobry.

334. [Konstanty Laszczka] – Tłok pieczętny z monogramem „KL” oraz wizerunkiem
żubra.
1000,Mosiądz, drewno; wysokość 9,5 cm, pole tłoka 2,2 x 1,8 cm
Pieczątka należąca do jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, Konstantego Laszczki (18651956). Artysta urodzony na Mazowszu (w Makówcu koło Dobrego, gdzie obecnie mieści się jego
muzeum), kształcił się w Warszawie, a następnie w Paryżu. Najważniejsze miejsce w jego dorobku
zajmuje rzeźba portretowa, w tym także w formie plakiet i medali. Figura żubra pojawiała się w twórczości Laszczki w latach 30. XX w., jako temat reliefów oraz rzeźb. Żubr stał się także godłem domu
własnego, wzniesionego w 1937 r. w Krakowie przy ul. Komorowskiego 7, według projektu syna artysty,
architekta Bogdana Laszczki. Stan dobry.
(Patrz tablica XXVII)

335. [Korona hrabiowska] – Zestaw 11 guzików. Francja, Paryż, II poł. XIX w.

1100,-

Mosiądz złocony, stal; średnica 3 cm (duże) i 1,8 cm (małe).
Zestaw guzików do liberii z koroną rangową dziewięcioperłową hrabiego. W skład zespołu wchodzi
5 guzików dużych oraz 6 małych (na mankiety i pagony), sygnowanych: „T.W&W Paris”. Zwraca uwagę
bardzo dobry stan zachowania, nieprzetarte złocenia. Rzadkie w takim zespole.
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335. Zestaw 11 guzików z koroną hrabiowską. II poł. XIX w.

DAWNA BIŻUTERIA
336. Pierścionek w stylu Art Déco z brylantem. 1915-1930 r.

60 000,-

Złoto 14 karatowe (próba 585) oraz srebro (próba 925), 1 brylant, przejrzystości I1, kolor J, o wadze
3,42 karatów. Łączna waga pierścionka 4,51 g.
(Patrz tablica XXVII)

337. Broszka z diamentami i perłami. 1860-1880 r.

14 000,-

Złoto 14 karatowe (próby 585), srebro (ok. 900); 52 diamenty, przejrzystość SI1-I3, barwa K-M,
łącznie ok. 1,8 karatów; 1 diament, przejrzystość SI1, barwa K, waga ok. 0,35 karata; 3 perły naturalne, słonowodne, o kształcie nieregularnym, barokowym, o wym. ok. 8,35/7,58 mm, 7,15/6,94 mm,
7,38/7,07 mm. Łączna waga broszki 7,92 g.
(Patrz tablica XXVII)

338. Broszka – zawieszka z granatami. 1860-1890 r.

3600,-

136 ciemno-czerwonych, naturalnych granatów (odmiana pirop), o łącznej wadze 11 karatów. Łączna
waga 13 g.

339. Zawieszka z karneolem (tłok pieczętny). 1850-1870 r. 4000,Złoto żółte i różowe 14 karatowe (próba 585), 1 owalny naturalny karneol (czerwona, półprzezroczysta
odmiana chalcedonu) o wadze ok. 17,5 karatów. Łączna waga 16,32 g. Zawieszka w formie ozdobnego
tłoka pieczętnego, dekorowana motywem liści laurowych.

340. [Herb Jelita] – Sygnet z herbem Jelita. Polska, II ćw. XX w.

2000,-

Złoto, kamień syntetyczny; oczko 1,3 x 1,1 cm, średnica zewnętrzna 2,8 cm
Szyna lekko wypukła, silnie rozszerzona po obu stronach oczka, dekorowana motywem liści akantu. Carga wokół oczka zdobiona pasem liści laurowych. Oczko owalne, przeźroczyste, czerwono-
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338. Broszka z granatami. 1860-1890.

339. Tłok pieczętny. 1850-1870.

-amarantowe, z wyrytym techniką intaglio herbem Jelita (tak opisanym przez Kaspra Niesieckiego
w jego słynnym herbarzu: „Powinny być trzy kopie złote… ułożone na kształt gwiazdy w czerwonem polu… Nad hełmem pół kozła wyskakującego, nogi przednie do góry wyniósł, w prawą tarczy
obrócony, z rogami na głowie”). Herbem tym pieczętowało się wiele familii szlacheckich, wśród nich
najznamienitszą byli Zamoyscy. Stan dobry.

MEDALE
341. [Bitwa pod Somosierrą] – Medal „Bataille de Somo Sierra”. N. L. A. Brenet,
R. V. Jeuﬀroy. Po 1808 r.
900,Brąz; średnica 4 cm
Oferowany medal wybity został dla upamiętnienia zwycięstwa wojsk francuskich oraz walczących
u ich boku Polaków nad wojskami hiszpańskimi w listopadzie 1808 r. w wąwozie Somosierra. Awers:
popiersie Napoleona w wieńcu laurowym, dokoła napis: „Napoléon Emp. et Roi”. Rewers: cesarz
jako antyczny wojownik na rydwanie. Poniżej napis: „Bataille de Somo Sierra. L’Inquisition Détruite
MDCCCCVIII”. Medal jest dziełem: Romaina Vincenta Jeuﬀroy’a (1749-1826) oraz Nicolasa Louisa
Antoine’a Breneta (1770-1846). Artyści ci, współpracujący z mennicą pod dyrekcją Denona, stworzyli
na początku XIX w. serię medali sławiących Napoleona i jego zwycięstwa. Stan dobry.

342. [Józef Poniatowski] – Medal dla upamiętnienia księcia. F. A. Caunois.
1813 r.
700,Brąz; średnica 4 cm
Awers: głowa księcia profilem w lewo, w otoku napis: „J. Pce Poniatowski Maréchal de France”.
Rewers: słowa: „Smolensk Moskowa Vachau Leipsick. Né a Vienne en 1777. Mort en 1813”, ujęte
w wieniec z liści laurowych i dębowych (symbol męstwa i zwycięstwa). Sygnowany na awersie – autorem medalu jest francuski rzeźbiarz i medalier François Augustin Caunois (1787-1859). Uszkodzenia
obrzeża, stan dobry.
Lit.: Czapski, Katalog medali, 3990

343. [Unia Lubelska] – Medal na pamiątkę 300-letniej rocznicy Unii Polski, Litwy i Rusi.
1869 r.
150,-
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340. Sygnet z herbem Jelita. II ćw. XX w.

342. Józef Poniatowski. Medal. 1813.
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341. Bitwa pod Somosierrą. Medal. Po 1808.

345. Jan Zamoyski. Plakieta. Poł. XIX w.

Cynk; średnica 3 cm
Awers: Matka Boska depcząca węża, dokoła napis: „Królowo Polska módl się za nami”. Rewers:
tarcza herbowa trójpolowa z Orłem, Pogonią i Archaniołem Michałem, dokoła napis: „Wolni z wolnymi.
Równi z równymi. Trzechsetna rocznica Unii Polski, Litwy i Rusi 1569 11 sierpnia 1869 roku”. Uszko
do zawieszenia. Drobne uszkodzenia, stan dobry.

344. [Tadeusz Kościuszko] – Medal „W setną rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki
1917”. K. Chodziński. 1917 r.
300,Cynk; średnica 6 cm
Awers: medalion z portretem Kościuszki, obok chłop i szlachcic składający wieńce u stóp wizerunku.
Rewers: czterej żołnierze z różnych epok sięgający po szablę; wokoło napis: „Twego miecza nam
potrzeba by Ojczyzną oswobodzić”. W tle kopiec Kościuszki oraz jego pomnik w Chicago. Medal
sygnowany na awersie i rewersie – jego autorem jest Kazimierz Chudziński (właśc. Chodziński, 18611921), medalier i rzeźbiarz, wykształcony w krakowskiej SSP i w Wiedniu, pracujący w Krakowie,
a następnie w USA (był autorem pomnika Kościuszki w Chicago i Pułaskiego w Waszyngtonie)
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346. Napoleon. Popiersie portretowe.

347. Józef Poniatowski. Talerz. Francja, 2. ćw. XIX w.

oraz we Lwowie, gdzie zajmował się głównie medalierstwem. Bity w Wiedniu w nakładzie 1000 sztuk.
Stan dobry.
Lit.: J. Strzałkowski, Medale polskie 1901-1944, warszawa 1944, s. 103, poz. 412

345. [Jan Zamoyski] – Plakieta z portretem hetmana. Ok poł. XIX w.

150,-

Metal; średnica 9 cm
Popiersie profilem w lewo, dookoła napis: „Jan na Z: Zamoiski Kan. i Het. W. K. R. 1605”. Plakieta
niesygnowana, wg katalogu M. Dubrowskiej i A. Sołtana mogła powstać według projektu Françoisa
Auguste’a Caunois. Powstały wg analogicznego wzoru medal w brązie, wykonany w znanej warszawskiej fabryce Minterów, znajduje się w zbiorach Muzeum w Wilanowie. Fabryka odlewów metalowych
rodziny Minterów działała w Warszawie w latach 1828-1881, założona przez Karola Fryderyka Mintera
(ok. 1780-1847). Stan dobry, brak uszka do zawieszenia.
Lit.: M. Dubrowska, A. Sołtan, Rzemiosło artystyczne Minterów 1828-1881. Warszawa 1987, s. 195,
poz. 172, il. (medal brązowy)

-----------------------------346. [Napoleon] – Popiersie portretowe.

460,-

Brąz, marmur karraryjski; wysokość popiersia 14 cm, wysokość podstawy 12,5 cm, podstawa 9 x 9 cm
Popiersie Napoleona Bonaparte (1769-1821), cesarza Francuzów. Stan dobry.

347. [Józef Poniatowski] – Talerz fajansowy. Francja, 2. ćw. XIX w.

1000,-

Fajans, dekorowany techniką druku w kolorze czarnym; śr. 20 cm
Na odwrocie wyciskana sygnatura: „P&H Choisy 10” (Choisy-le-Roi – znany podparyski ośrodek
produkcji fajansu). W lustrze talerza przedstawienie księcia Józefa Poniatowskiego na koniu na czele
oddziału kawalerii. Poniżej tekst w języku francuskim: „Le Prince Poniatowski à la tête de Sa Cavalerie
à Leipsick, renverse tout ce qui s’oppose à Son passage. 32” (Książę Poniatowski na czele swojej
kawalerii w Lipsku, pokonuje wszystkie przeszkody). Na kołnierzu drukowana dekoracja z wici
roślinnej. Talerz z serii popularnych w I poł. XIX w. w Europie przedstawień gloryfikujących życie
i bohaterską śmierć księcia Józefa Poniatowskiego (patrz: W. Łysiak, Empireum, t. II, s. 511-528).
Niewielkie przetarcia i ubytki szkliwa, stan dobry. Rzadkie (z taką sceną).
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349. Papierośnica z herbem Ogończyk. Lata 30. XX w.
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350. Pudełko z herbem Krzywda.

348. [Bitwa pod Somosierrą] – Talerz fajansowy. Belgia, XIX/XX w.

600,-

Fajans, dekorowany techniką druku w kolorze czarnym; średnica 24,5 cm
W lustrze talerza słynna scena ukazująca polskich dowódców wizytujących pole bitwy pod Somosierrą (według obrazu Horacego Verneta), poniżej napis: „Bataille du Somo-Sierra 30 Novembre 1808”.
Na kołnierzu monogram cesarza Napoleona (litera N pod koroną), dookoła dekoracja utworzona
z symboli napoleońskich (kapelusz cesarski, laska, Order Legii Honorowej). Na odwrocie drukowana
sygnatura znanej wytwórni Boch Frères. Otwory do zawieszenia, stan dobry.

349. [Herb Ogończyk] – Papierośnica w stylu Art Déco z herbem Ogończyk. Polska,
lata 30. XX w.
900,Srebro pr. 3, częściowo złocone; wym. 10,5 x 7,5 cm, waga 143 g
Znak wytwórcy: „WK”. Na licu aplikacja ze staropolskim herbem Ogończyk, używanym m.in. przez
rody: Baliński, Bloch, Dąbrowski, Ros Wesołowski, Żółtowski. Ozdobiona geometrycznymi wzorami,
częściowo złoconymi, wnętrze złocone. Elegancki przedmiot w stylu Art Déco. Niektórzy wykorzystują
stare papierośnice do przechowywania kart kredytowych czy wizytówek. Stan dobry.

350. [Herb Krzywda] – Pudełko z herbem Krzywda. Kraków, lata 40.-50. XX w.

1400,-

Srebro pr. 3, częściowo złocone; wym. 9 x 7,5 cm, waga 110 g
Pudełko na karty do gry lub bilety wizytowe, wykonane w znanej krakowskiej Spółdzielni „Imago Artis”.
Wewnątrz złocenie i fabryczne rozwarstwienie dna w postaci kilkucentymetrowej kreski. Herb Krzywda
był używany głównie na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, m.in. przez rody: Bajkowski, Bogucki,
Kierzkowski i Stankiewicz. Stan dobry.

MASONIKA Z KOLEKCJI ANTONIEGO UNIECHOWSKIEGO
351. Symbol masoński. II połowa XIX w.

1200,-

Brąz złocisty; wysokość 15,5 cm, podstawa 24,5 x 3,5 x 0,5 cm
Ślady patyny, brak pionu, poza tym stan dobry.

352. Medalion z księgą z literami Alfa i Omega. XIX w.

2000,-

Emalia malarska na metalu, złocenia; średnica 4 cm
Wysokiej klasy medalion z malowanymi symbolami masońskimi (cyrkiel, węgielnica, świece pośród
łanów zbóż, księga z literami Alfa i Omega). Drobne zabrudzenia i nieznaczne ubytki emalii, poza
tym stan dobry.
(Patrz tablica XXVII)
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351. Trójkąt masoński. II poł. XIX w.

355. Gwiazda Salomona. XIX w.

354. Cyrkiel i węgielnica. I poł. XIX w.

353. Odznaka z Okiem Opatrzności. Przed połową XIX w.

1600,-

Brąz, srebro; 7 x 6 cm
Dobrej klasy wyrób brązowniczy. Odznaka utworzona z symboli masońskich – Oko Opatrzności wpisane w trójkąt nałożony na koło, w wierzchołkach globusy. Koło utworzone z węża zjadającego swój
ogon. Uszko do zawieszenia. Ślady patyny, stan dobry.
(Patrz tablica XXVII)

354. Cyrkiel i węgielnica. I połowa XIX w.

1200,-

Mosiądz; węgielnica 6 x 8,5 cm, cyrkiel o ramionach 6 cm
Typowe dla masonerii symbole – cyrkiel i węgielnica (ekierka). Uszko do zawieszenia. Drobne zarysowania, stan dobry.

355. Gwiazda Salomona. XIX w.

900,-

Brąz złocisty; 6 x 6 cm
Symbol masoński – Gwiazda Salomona z wpisaną literą „G” oraz płomieniami. Uszko do zawieszenia,
stan dobry.
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356. Amalrik Andrej. Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? Tłum. A. Z. Paryż
1970. Instytut Literacki (Biblioteka „Kultury”, t. 190. Dokumenty, 31), s. 89, [2],
22 cm, opr. brosz.
60,Głośny esej radzieckiego pisarza i dysydenta, w którym przewidywał nieuchronny rozpad ZSRR ze
względu m.in. na możliwą wojnę z Chinami. Po jego publikacji autor trafił na kilka lat do łagru. Streszczenie rosyjskie. Stan bardzo dobry.

357. Askenazy Szymon. Przymierze polsko-pruskie. Wydanie trzecie przejrzane i dopełnione. Warszawa 1918. E. Wende i Spółka, s. 306, [2], 22,5 cm, opr. z epoki,
karton.
70,Wydanie 3. (wyd. 1. ukazało się w 1900 r.). Rozprawa habilitacyjna wybitnego historyka. W pracy tej,
wbrew tezom Waleriana Kalinki zamieszczonym w „Sejmie Czteroletnim”, Askenazy uznał przymierze polsko-pruskie z 1790 r. za uzasadnione posunięcie polityczne, które dopiero w przyszłości, w wyniku zmian
na międzynarodowej scenie politycznej, stało się szkodliwe dla Rzeczypospolitej. Nieaktualne wpisy
własnościowe. Stan dobry. Jedno z najcenniejszych dzieł historiografii polskiej przełomu XIX/XX w.

358. Ateneum. Pismo naukowe i literackie. T. 1-2 (1 wol.). Zbioru ogólnego t. 57-58.
Warszawa 1890. Drukiem K. Kowalewskiego, k. [2], s. 540; 575, [3], 24,5 cm, opr.
późniejsza, ppł.
180,Dwa tomy warszawskiego czasopisma naukowego, ukazującego się w latach 1876-1901. Z założenia
miało łączyć artykuły dotyczące różnych dziedzin wiedzy i sztuki (filozofia, psychologia, historia, literatura współczesna), służąc tym samym edukacji społeczeństwa i recepcji zachodniej myśli i osiągnięć
naukowych. Opr.: ppł., na licach pap. marm. Stan dobry.

359. Bagiński Henryk. Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920. Warszawa 1921.
Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Główna Księg. Wojskowa, s. 598, VI,
[3], tabl. ilustr. 75, szkiców 7 (rozkł.), ilustr. i szkice w tekście, 23 cm, opr. z epoki, pł.
100,Podstawowe, oparte o obszerne materiały źródłowe, opracowanie historii polskich formacji wojskowych
w Rosji. Monografia autorstwa Henryka Bagińskiego (1888-1973), historyka wojskowości, komendanta
naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich, oficera Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Opr.: bordowe pł., drobne przebarwienia opr. Stan dobry.

360. Bandtkie Jerzy Samuel. Krótkie wyobrażenie dzieiów Królestwa Polskiego
w dwóch tomach wydane przez... T. 1-2 (w 2 wol.). Wrocław 1810. Nakładem
Wilhelma Bogumiła Korna, s. VIII, 442, tabl. ryc. 2 (miedzioryty ręcznie kolorowane); s. X, 664, 17,5 cm, opr. z epoki płsk.
1400,-
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356. Czy Związek Sowiecki przetrwa?

358. Ateneum. 1890.

Wydanie 1. Synteza dziejów Polski napisana przez Jerzego Samuela Bandtkie (1768-1835), historyka,
bibliografa, kierownika Biblioteki Jagiellońskiej, przedstawiciela tzw. szkoły naruszewiczowskiej. Tom
pierwszy obejmuje wydarzenia od mitycznych, scytyjskich początków Polski do chrztu i początków
panowania Władysława Jagiełły, tom 2 od panowania Władysława Jagiełły do trzeciego rozbioru Polski
i śmierci Stanisława Augusta w Petersburgu. Edycja ozdobiona 2 ręcznie kolorowanymi miedziorytami
umieszczonymi przed k. tyt. (egz. kompletny, w tym wydaniu więcej rycin nie było). Oprawa: półskórek płaski ze złoconą tytulaturą na środku grzbietu i inicjałami „S.B.”. Pieczątki na k. tyt. obu tomów
„dr J. Pawłowski”. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 30.

361. Bartoszewicz Julian. Studia historyczne i literackie. T. 1-3 (w 3 wol.). (Dzieła
J. Bartoszewicza. T. 8-10). Kraków 1880-1881. Nakł. K. Bartoszewicza, s. 404,
[1]; 400; 400, [1], 23 cm, opr. z epoki ppł.
600,Zbiór studiów z dziejów Polski w epoce Wazów i Sasów, autorstwa Kazimierza Bartoszewicza (18521930), historyka, publicysty, księgarza i wydawcy. W zbiorze m.in.: Kronika pałacu Krasińskich; Kniaź
Kurbski na Wołyniu; O nuncjuszach w Polsce; Elekcja Michała Korybuta; Chazarowie i Połowcy;
Hetmaństwo; Szwedzi w Warszawie 1655; Bitwa pod Beresteczkiem. Stan dobry.

362. Bertrand Louis. Ludwik XIV. Przekład autoryzowany i przedmowa Stanisława
Wasylewskiego. Poznań b.r. (1931). Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, s. VII, [1],
291, [5], tabl. ilustr. 16 (światłodruki), 24 cm, opr. z epoki, pł.
120,Biografia Ludwika XIV autorstwa L. Bertranda (1866-1941), francuskiego historyka i pisarza, w znakomitym tłumaczeniu S. Wasylewskiego (1885-1953), pisarza związanego ze Lwowem, a później Poznaniem, laureata nagród literackich i kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1938).
Opr. wydawnicza: niebieskie pł. ze złoc. i barw., górne obcięcie bloku barw. Drobne przebarwienia,
jedna składka luźna, poza tym stan bardzo dobry.
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360. J. S. Bandtkie. Królestwo Polskie. 1810.

362. L. Bertrand. Ludwik XIV. 1931.

361. J. Bartoszewicz. Studia. 1880.

363. Powstanie Warszawskie. 1946.
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364. Biblioteka Warszawska. 1860.

365. L. A. Birkenmajer. Kopernik.1924.

363. [Białous Ryszard]. Kpt. „Jerzy”. Walka w pożodze. Paryż 1946, b.w., s. 85, ilustr.,
18 cm, oryg. okł. brosz.
50,Wydanie 1. Wspomnienia dowódcy batalionu „Zośka” kpt. Ryszarda Białousa (1914-1992) –
„Jerzego” z okresu Powstania Warszawskiego. Obejmuje zdobycie „Gęsiówki” (obozu dla Żydów)
w dn. 5 VIII 1944 r. na Muranowie; walki na Starym Mieście podczas przebijania się do Śródmieścia
30 VIII/1 IX 1944 r. oraz ostatnie walki na Czerniakowie 23-24 IX 1944 r. Ilustracje Stefana Michalskiego (zm. 2010), drzeworytnika, który współpracował w oflagu w Woldenbergu z Janem Knothe, realizując projekty grafik i ekslibrisów. Drobne zaplamienia okł., grzbiet reperowany, poza tym stan dobry.

364. Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi.
Tom trzeci. Nowej serii tom XI. Warszawa 1860. W Drukarni Gazety Codziennej,
s. [4], 728, [4], plan 1 (rozkł.), 22,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. i tłocz., brzegi
kart prószone.
400,W treści m.in.: Wiadomość o rozkopaniu mogiły w Siedliczowicach; Znaczenie wsteczy w sądownictwie
polskim za panowania Władysława Jagiełły; Diariusz bytności Najjaśniejszego Króla Jmci Stanisława
Augusta w Pińsku i w Krystynowie w miesiącu Septembrze 1784 roku; Kilka uwag nad artykułem
„O lichwie i kredycie”; Pożary na kopalniach, a przede wszystkim na kopalniach węglowych
w Królestwie Polskim, z ryciną (H. Łabęcki); Włodawa i Różanka; O stosunkach handlowych w dawnej Polsce i związku ich z rolnictwem wieku XV i XVI. Pęknięcie górnej krawędzi grzbietu, zażółcenie
papieru, poza tym stan dobry.

365. Birkenmajer Ludwik Antoni. Stromata Copernicana. Studja, poszukiwania i materiały biograficzne. Kraków 1924. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności,
s. VII, 402, [1], 23,5 cm, opr. z epoki, płsk.
180,-
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368. L. Braun. Ruch kobiecy.1904.
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370. K. Chłędowski. Dwór w Ferrarze. 1909.

Zbiór studiów i szkiców poświęconych Kopernikowi i badaniom nad jego życiem, autorstwa Ludwika
Antoniego Birkenmajera (1855-1929), fizyka, astronoma i historyka nauki, znawcy problematyki kopernikańskiej. W tekście podobizna autografu Kopernika. Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap.
marm. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan dobry.

366. Bojasiński Józef. Rządy tymczasowe w Królestwie Polskiem. Maj – grudzień
1815. Przedmowa Szymon Askenazy (Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, t. 1). Warszawa 1902. Druk Piotra Laskauera i S-ki, s. XV, [1], 269, [5], 21,5
cm, opr. z epoki pł. ze złoc.
90,Pierwszy tom serii „Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych” wydawanej w latach 1902-1919
przez Szymona Askenazego. W serii ukazywały się prace uczniów Askenazego (m.in.: Mariana Kukiela,
Władysława Konopczyńskiego, Adama Skałkowskiego, Michała Sokolnickiego, Macieja Loreta, Natalii
Gąsiorowskiej). Oferowana książka, napisana w oparciu o warszawskie zbiory publiczne i archiwa
prywatne, charakteryzuje okres przejściowy między upadkiem Księstwa Warszawskiego a powstaniem
Królestwa Polskiego. Niewielkie przetarcia i zabrudzenia oprawy, zaklejone pieczątki, poza tym stan
dobry.

367. Borowski Stanisław. Kodeks Stanisława Augusta. Warszawa 1938. Nakładem Towarzystwa Prawniczego w Warszawie, s. XV, 348, 25 cm, opr. wyd.
brosz.
90,Publikacja obejmująca całkowity zbiór materiałów źródłowych dotyczących powołanej przez Sejm Wielki
deputacji koronnej do ułożenia Kodeksu Stanisława Augusta (projektu kodyfikacji prawa cywilnego,
karnego i procesowego). Składają się nań projekty i uchwały sejmowe dotyczące organizacji deputacji,
protokoły jej obrad oraz wszelkie pomysły ułożenia Kodeksu. Przytoczono również korespondencję
deputacji. Projekt kodeksu nigdy nie został ukończony i nie wszedł w życie (prawem stały się jedynie
przygotowane przez komisję projekty ustaw o sądach trybunalskich i ziemskich). Oprawa podniszczona,
blok luzem, wewnątrz stan bardzo dobry.
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368. Braun Lily. Historya rozwoju ruchu kobiecego. Podług oryginału opracowała
i uzupełniła J. Oksza (Biblioteka Tygodnika Ilustrowanego, 10). Warszawa 1904.
Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 158, [2], 18 cm, opr. wyd., pł.
60,Historia wczesnych ruchów feministycznych autorstwa Lily Braun (1865-1916), niemieckiej feministki,
jednej z głównych przywódczyń ruchów kobiecych, działaczki społecznej, pisarki, polityczki, członkini
SPD. Opracowanie Julii Kisielewskiej (1874-1943), pseud. Oksza, pedagoga i publicystki. Opr.: szare
pł., z tłocz. i barwieniami na licu i grzbiecie. Stan bardzo dobry.

369. Bystroń Jan Stanisław. Nazwiska polskie. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone.
Lwów-Warszawa 1936. Książnica-Atlas, s. 334, [2], 21 cm, opr. ppł., zach. opr.
brosz.
80,Pierwsza w literaturze polskiej obszerniejsza próba ujęcia historii powstawania i ewolucji nazwisk
polskich. Autor opisał m.in.: nazwiska pospolite, odimienne, odmiejscowe, wtórne, nazwiska szlachty, nazwiska małżonków i dzieci, nazwiska Żydów, neofitów, Ormian i Tatarów polskich. W dodatkach m.in. zabawne zestawienia nazwisk. Na końcu indeks nazwisk. Ekslibris własnościowy, stan
bardzo dobry.

370. Chłędowski Kazimierz. Dwór w Ferrarze. Wydanie drugie. Lwów 1909. Nakład
Księgarni H. Altenberga, s. XIII, [1], 544, [2], tabl. ilustr. 40, tabl. genealog. 1,
23 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc., górny brzeg kart złocony.
480,Jedna z głównych monografii historycznych autorstwa Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920), pisarza, historyka, ministra dla spraw Galicji. Bogato ilustrowane dzieło charakteryzuje wpływowy ród
Estów z Ferrary, opisuje kwestie kulturowe i obyczajowe, religijne, polityczne i literackie. Ród Estów,
„twardy, wojowniczy, ale i rozumny” panował w Ferrarze przez trzy stulecia, oferowana praca dotyczy
głównie XVI wieku. Oprawa wydawnicza w czerwone płótno z bogato złoconym grzbietem i dekoracją
na licu - gryfem. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

371. Chodynicki Ignacy. Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów zakonu karmelitańskiego, niegdyś w Polsce i Litwie, a później pod panowaniem Austryi, Rossyi
i Pruss, zostających. Na wsparcie mieszkańców Galicyi uszkodzonych w roku 1845
powodzią Sanu i Wisły. Lwów 1846. Wydania Kajetana Jabłońskiego. Drukiem
Wawrzeńca Pisza w Bochni, s. 109, [2], 17 cm, opr. późniejsza ppł.
180,Historia zakonu karmelitów w Polsce, na Litwie i Rusi, opracowana przez Ignacego Chodynickiego
(1786-1847), historyka, karmelitę, kierownika archiwum i biblioteki klasztoru we Lwowie. Od strony 100
następuje „Spis abecadłowy klasztorów zakonu karmelitów fundowanych w Polsce, na Rusi i w Litwie”.
Niewielkie odbarwienia na karcie tytułowej, poza tym stan dobry. Rzadkie.

372. Czas. Dodatek miesięczny. Tom XIX. Rok piąty (lipiec, sierpień, wrzesień). Kraków
1860. Czcionkami i nakładem Drukarni „Czasu”, s. [8], 577, VII, 20,5 cm, opr.
z epoki ppł. ze złoc. napisami na grzbiecie, brzegi kart marm.
280,W treści m.in.: Pomniki z piastowskich czasów (Z tajnego watykańskiego archiwum); Jan Sobieski; Diariusz uroczystości weselnych królewicza Augusta III z Marią Józefą Austriacką; Potrzeba kircholmska;
Wspomnienie siódme i ostatnie o Pułku Lekkokonnym Polskim Gwardii Napoleona I, w latach
1813 i 1814 (J. Załuski). Niewielkie przetarcia i zaplamienia oprawy, miejscami zażółcenia pap., poza
tym stan dobry.

373. Daleki Wschód. R. III, nr 9-10: 15 V 1933. Harbin (Mandżuria) 1933. Wyd.
Stowarzyszenie Gospoda Polska, s. 16; 8; 2, ilustr., 30,5 cm, okł. brosz.
50,Miesięcznik społeczności polskiej na Dalekim Wschodzie, bogato ilustrowany, uważany za najlepsze
czasopismo polskie w tamtym rejonie. Zawiera m.in. artykuł Mieczysława Lepeckiego pt. „Pod pałką
Hitlera”, o trudnym położeniu Polaków w Niemczech. Ponadto artykuły rocznicowe i związane z wy-
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371. I. Chodynicki. Karmelici w Polsce. 1846.
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373. Harbin (Mandżuria). 1933.

chodźstwem polskim w Mandżurii, a także społecznością rosyjską, gruzińską i tatarską. Stałe dodatki
z tekstami w alfabecie gruzińskim i tatarskim. Inseraty regionalne społeczności polskiej. Ślad po
złożeniu przez środek oraz drobne uszkodzenia grzbietu okł., poza tym stan dobry.

374. Dangel Stanisław. Na drogach do odwetu. Warszawa 1931. Nakładem Gebethnera
i Wolﬀa, s. 411, map 6 (rozkł.), 18,5 cm, opr. pł.
60,Studium poświęcone polityce Niemiec skierowanej na rewizję postanowień traktatu wersalskiego, zniesienie ograniczeń zbrojeniowych i odzyskanie utraconych ziem. Praca Stanisława Dangela (18911942), działacza politycznego, urzędnika państwowego, polskiego delegata do Międzynarodowej Komisji Alianckiej w Cieszynie, zamordowanego przez Niemców w 1942 r. za działalność konspiracyjną.
Opr.: zielone pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura, w dolnej partii superekslibris literowy „H. G.”
Stan bardzo dobry.

375. Dmowski Roman. Niemcy, Rosya i kwestya polska. Lwów 1908. Nakładem
Towarzystwa Wydawniczego, s. XIII, [1], 271, 20 cm, opr. z epoki, pł.
90,Wydanie 1. Jedno z najważniejszych dzieł Romana Dmowskiego (1864-1939), w którym autor przedstawił położenie polityczne Polski i jej zaborców. Wynika z niego, że największym zagrożeniem dla
Polaków były Prusy i uprawiana przez nie germanizacja ziem polskich. Z analizy tej wypływał dalszy
kierunek polityki obozu narodowego, widzącego w sojuszu z Rosją drogę do zjednoczenia politycznego
ziem polskich. Książka ta stała się najważniejszym czynnikiem w kształtowaniu programu polityki obozu
narodowego w Polsce. Opr.: zielone pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura, w dolnej partii superekslibris literowy „H. G.” Nieaktualne zapiski i pieczątki własnościowe. Drobne przetarcia i zabrudzenia
oprawy, poza tym stan dobry.

376. Encyklopedja Handlowa Orgelbranda. Tomy 1-2 (w 2 wol.). Warszawa b.r. [1914].
Nakł. i Druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów, s. [8], 414, 27 map, tabl. 1; [6], 349,
11 map, tabl. 1, ilustr. w tekście, 26 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
260,-
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375. R. Dmowski. Pierwsze wydanie. 1908.

377. J.-A. Fayard. Historia Polski. 1864.

377. J.-A. Fayard. Powstania polskie. 20 stalorytów. 1864.
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378. A. Fiedler. Dywizjon 303. Wyd. 1946.
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379. T. Filipowicz. Moje wspomnienia. 1933.

Podręcznik przeznaczony dla handlowców, kupców i przemysłowców. Książka zapoznaje czytelnika
z zasadami, warunkami i zwyczajami w handlu na terenie Królestwa Polskiego. Uwzględnia również
Galicję i Wielkie Księstwo Poznańskie i ich wpływ na prawo w Królestwie. Pęknięcia i przetarcia
grzbietu, niewielkie zabrudzenia i naderwania kart, poza tym stan dobry.

– Powstania polskie –
377. [Fayard Jean-Arthème]. Aramiński Stanislas (pseud.). Histoire de la révolution
polonaise, depuis son origine jusqu’à nos jours (1772-1764) par le comte Stanislas
Aramiński. Avec une préface par Alfred d’Aunay. Ouvrage illustré de magnifiques
vignettes gravées sur acier [...] Paris (Paryż) 1864. A. Fayard et Cie, s. [2], III, [1],
465, [1], tabl. ryc. 20 (staloryty), 23,5 cm, opr. z epoki, płsk.
300,E. XIX stulecia. Wyd. 2, T. VII, s. 41 [podana błędna liczba tablic (17 i 18)]. Wydanie 1. Dzieło księgarza Jeana Arthème’a Fayarda (1836-1895), opublikowane pod pseudonimem Stanislas Aramiński,
poświęcone historii Polski (ze szczególnym uwzględnieniem powstań narodowych), od konfederacji barskiej, wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku w obronie Konstytucji 3 Maja do upadku powstania
styczniowego. Staloryty przedstawiają sceny historyczne (m.in. bitwa pod Maciejowicami, przysięga
Kościuszki) i portrety (m.in. Kościuszko, Lelewel). Opr.: ciemnobrązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc.
tyt., na licach pap. marm. Błędy paginacji (s. 1-461, 356-357, 458-465). Otarcia opr., drobne przebarwienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

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

379. Filipowicz Teodor. Moje wspomnienia (1860-1932). Poznań 1933. Nakładem
autora, s. XII, 196, 24,5 cm, opr. współcz., płsk.
120,Wspomnienia Teodora Filipowicza (1860-1932), humanisty z wykształceniem akademickim, wielkopolskiego kupca i działacza patriotycznego. Opr.: brązowy płsk, na licach pł., na grzbiecie szyldzik
i ozdobniki. Krawędzie kilku k. wzmocnione. Stan bardzo dobry.

380. Gąsiorowski Wacław. Historia Armii Polskiej we Francji 1910-1915. Praca dokonana staraniem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Warszawa
1931. Dom Książki Polskiej S.A., s. X, [2], 403, [5], 19,5 cm, opr. pł.; oraz:
Gąsiorowski Wacław. Historia Armii Polskiej we Francji 1915-1916. Łódź 1939.
Nakł. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, s. 247, [1], 21 cm,
opr. wyd. brosz.
180,Więcej tomów nie ukazało się. Oparte na bogatym materiale archiwalnym dzieje Armii Polskiej we
Francji i sprawy polskiej na Zachodzie i w Ameryce. Dzieło autorstwa Wacława Gąsiorowskiego (18691939), historyka, powieściopisarza, publicysty, w latach 1914-1918 współorganizatora Armii Polskiej
we Francji. Stan dobry. Tom drugi bardzo rzadki.

381. Gierek Edward. Smak życia. Pamiętniki. Warszawa 1993, Wydawnictwo B.G.W.,
s. 302, [2], 25 cm, opr. brosz.
80,Z autografem Edwarda Gierka, dat. 25 XI 1994 r. Pierwsza edycja. Pamiętniki byłego I sekretarza
KC PZPR spisane w latach 1992-1993. Zaplamienia na pierwszych kartach, poza tym stan dobry.

– Z listami autora –
382. Giżycki Kamil. Przez Urjanchaj i Mongolję. Lwów – Warszawa 1929. Wyd. Ossolineum, s. [4], 240, map 1, tabl. ilustr. 10, 20 cm, opr. współcz. pł. z powtórzoną
kompozycją z zach. opr. brosz.; oraz: Dwa listy autora.
360,Dołączono dwa listy autora, dat. 8 maja i wrzesień 1924 r., skierowane do wydawnictwa Gebethner
i Wolﬀ, pierwszy z ofertą wydania pamiętników, drugi z prośbą o zwrot rękopisu książki niezaakceptowanej do druku w celu jej uzupełnienia o redakcję naukową profesora Uniwersytetu Lwowskiego
oraz dodania tła naukowego. Wspomnienia Kamila Giżyckiego (1893-1968), pisarza i podróżnika
z okresu I wojny światowej. Autor dostał się do niewoli rosyjskiej, następnie uwolniony, przebywał
na Syberii. Od 1917 r. walczył z bolszewikami, od 1919 r. w szeregach polskiej dywizji syberyjskiej.
Po 1920 r. ukrywał się w tajdze, a następnie w Mongolii. Kontynuując walkę z bolszewikami, wstąpił
do armii barona Ungerna. Ostatecznie, po wielu perypetiach, w 1923 r. powrócił do Polski. Stan
dobry. Rzadkie.

383. Gloger Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1-4 (w 4 wol.). Warszawa 1900-1903. Druk P. Laskauera i W. Babickiego, s. [2], 316; [2], 332, II; [2],
350; [2], II, 523, [5], tabl. ilustr. 1 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, 26 cm, jednolite
opr. wyd., pł.
600,Wydanie 1. Egzemplarz z wierbskiej biblioteki pałacowej, należącej do Moesów, rodziny fabrykantów przybyłej z Niemiec w XIX w., właścicieli papierni w Wierbce nad Pilicą (pieczątki). Dzieło
życia Zygmunta Glogera (1845-1910), historyka, etnografa i krajoznawcy, nad którym pracował 30 lat.
Powstało w oparciu o niejednokrotnie dzisiaj już nieistniejące źródła historyczne, z mottem dla potomnych: „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje obowiązek”. Bogato ilustrowana, fundamentalna praca
o kulturze staropolskiej, omawiająca wszechstronny dorobek z różnych dziedzin historii kultury polskiej.
Obejmuje ok. 3000 haseł i ponad 800 ilustracji. Otarcia opr., przebarwienia, poza tym stan dobry.
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382. K. Giżycki. Listy i książka. 1929.
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383. Z. Gloger. Encyklopedia staropolska. 1900-1903.

384. W. Grubiński. Między młotem a sierpem. 1948.

385. L. Hass. List otwarty do Ozjasza Szechtera.

384. Grubiński Wacław. Między młotem a sierpem. Londyn 1948. Nakł. Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, s. 365, 18 cm, okł. brosz.
60,Wspomnienia z sowieckiego więzienia i obozów autorstwa Wacława Grubińskiego (1883-1973), dramatopisarza, laureata nagrody Polskiej Akademii Literackiej za rok 1939, aresztowanego we Lwowie
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w 1940 r. przez NKWD. Za sztukę „Lenin” z 1921 r. sąd sowiecki skazał go na karę śmierci, zamienioną później na 10 lat łagru. W PRL objęty całkowitym zakazem publikacji. Na k. przedtyt.
podpis. Stan bardzo dobry.

385. Hass Ludwik (1918-2008), historyk, badacz dziejów masonerii, działacz socjalistyczny. List otwarty do Ozjasza Szechtera, będący odpowiedzią na jego słynne
„Oświadczenie” opublikowane w nr. 6/1977 paryskiej „Kultury”. Maszynopis. Papier,
7 k., 30 x 21 cm.
40,Maszynopis listu do Ozjasza Szechtera (1901-1982), dziennikarza, działacza socjalistycznego, dysydenta, ojca Adama Michnika. Hass krytykuje przedstawione w „Oświadczeniu” odrzucenie socjalizmu
i stwierdzenie, że Marks i Engels mylili się, mówiąc o możliwości istnienia społeczeństwa bezklasowego.
Sam będąc trockistą, zmiany postawy politycznej przez Szechtera upatruje w utracie wpływów przez
środowisko związane ze stalinizmem, piętnuje też przywileje, które to środowisko zachowało nawet
po 1956 r., wskazując, że są one formą wyzysku innych warstw społeczeństwa. Ślady złożenia, poza
tym stan bardzo dobry.

386. Handelsman Marceli, wyd. Instrukcye i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807-1813. T. 1-2 (w 2 wol.). Kraków 1914. Nakł. Akademii Umiejętności,
s. XC, 489, tabl. 3; 705, tabl. 2, 24 cm, oryg. okł. brosz.
180,Wydawnictwo źródłowe zawierające dokumenty dyplomatyczne rezydentury francuskiej w Warszawie
w okresie Księstwa Warszawskiego. Edycja opracowana przez Marcelego Handelsmana (1882-1945),
historyka dziejów nowożytnych i najnowszych, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Stan dobry.

387. Handelsman Marceli [Maciej Romański pseud.]. Wolność strajków. Kraków 1907.
Drukarnia Narodowa, s. 87, 21,5 cm, oryg. okł. brosz.
100,Wydana pod pseudonimem wczesna praca Marcelego Handelsmana (1882-1945), historyka, edytora źródeł, wybitnego napoleonisty i znawcy dziejów Polski XIX wieku, więźnia niemieckich obozów
koncentracyjnych Gross Rosen i Dora-Nordhausen, gdzie zmarł. Egzemplarz w znacznej części nierozcięty. Stan dobry.

388. Ipohorski-Lenkiewicz Zygmunt. (pseud. Radliński Józef). Księga losów Europy.
Cudowne przepowiednie Nostradamusa z roku 1558; adaptacja wyd. holend.
Voorspellingen van Nostradamus. Warszawa [właśc. Krakau 1942]. Wyd. Polskie
[właśc. Osteuropäische Verl.–Anst.], s. 67, faksym., 20,5 cm, opr. brosz.
60,Przełożone na język polski popularne w okresie okupacji przepowiednie XVI w. francuskiego astrologa
i kabalisty. Przerobione do celów propagandowych miały wskazywać na nieuchronność zwycięstwa
III Rzeszy. Autor polski ukryty pod nazwiskiem księdza był dyrektorem koncesjonowanego przez okupantów teatrzyku oraz współpracownikiem niemieckiego wydziału propagandy (zginął z rąk żołnierzy
AK za współpracę z Gestapo). Przedarcia i zabrudzenia okładek, poza tym stan dobry.

389. Janik Michał. Hugo Kołłątaj. Monografia z czterema podobiznami. Lwów 1913.
Odbito czcionkami Drukarni „Prasa”, s. [8], 639, [1], portrety 4, 23,5 cm, opr. wyd.
brosz.
90,Biografia Hugona Kołłątaja (1750-1812), wybitnego polityka, publicysty i pisarza politycznego epoki
Oświecenia. Zawiera m.in.: W okresie Sejmu Czteroletniego; Na obczyźnie, powstanie kościuszkowskie, więzienie austriackie; Liceum Krzemienieckie, praca dla Polski do ostatniego tchnienia. Oprawa
podniszczona, z ubytkami grzbietu. Miejscami zażółcenia papieru i podkreślenia ołówkiem, poza tym
stan dobry.

390. Jarochowski Kazimierz. Z czasów saskich spraw wewnętrznych, polityki i wojny. Poznań 1886. Nakładem C. F. Piotrowskiego i Sp., s. [6], 544, [1], 23 cm,
opr. ppł.
180,-
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390. Czasy saskie. 1886.
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391. W. Kalinka. Sejm Czteroletni. 1895-1896.

Zbiór szkiców historycznych z czasów panowania Augusta II Sasa, autorstwa Kazimierza Jarochowskiego (1829-1888), historyka, publicysty, działacza politycznego, badacza dziejów Rzeczypospolitej epoki saskiej, współzałożyciela Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ostatni, obszerny
rozdział dotyczy oblężenia Gdańska w roku 1734 podczas wojny o sukcesję polską po śmierci
Augusta II. Stan dobry.

391. Kalinka Walerian. Sejm Czteroletni. Wydanie czwarte. T. 1-3 (w 4 wol.). (Dzieła
ks. Waleryana Kalinki. T. 5-9). Kraków 1895-1896. Nakładem Księgarni Spółki
Wydawniczej Polskiej, s. VIII, 429, [1], IV; [2], 433-748, III; VII, [1], 330; [6],
334-692; 102; 21 cm, jednolite opr. współcz., płsk.
600,Wydanie 4. (wyd. 1. ukazało się w latach 1880-1888). Główne dzieło historyczne ks. Waleriana Kalinki
(1826-1886), historyka, publicysty, działacza politycznego, współtwórcy i czołowego przedstawiciela
krakowskiej szkoły historycznej. Oparta na szerokim materiale źródłowym barwna historia Sejmu Czteroletniego ukazana na szerokim tle międzynarodowym. W pracy autor wykorzystał nieznaną dotąd historykom korespondencję polityczną polską (część archiwum króla Stanisława Augusta Poniatowskiego),
a także dokumenty z archiwów berlińskich, wiedeńskich i rzymskich. Narracja została doprowadzona
do początku 1791 r. Ostatni tom wydany pośmiertnie nosi oddzielny tytuł: „Ustawa Trzeciego Maja”.
Opr.: brązowe płsk z szyldzikami, na licach pap. marm. Stan dobry.

392. Kantecki Klemens. Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec Stanisława
Augusta. T. 1-2 (1 wol.). Poznań 1880. Nakładem i czcionkami F. Chocieszyńskiego,
s. [4], X, 232; [2], 139, CIV, 21,5 cm, współopr., opr. z epoki płsk.
280,Dzieło Klemensa Kanteckiego (1851-1885), historyka, bibliotekarza, publicysty. Oparta na szerokim
materiale źródłowym biografia Stanisława Poniatowskiego (1676-1762), podskarbiego wielkiego litewskiego, wojewody mazowieckiego, kasztelana krakowskiego, generała w służbie Karola XII, ojca króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tomie drugim obszerny aneks źródłowy. Kilka kart podklejonych,
poza tym stan dobry.

393. Karamzin Nikołaj Michaiłowicz. Historya Państwa Rossyiskiego. Przełożona na
język polski przez Grzegorza Buczyńskiego. T. 8. Warszawa 1826. W Drukarni
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393. N. Karamzin. Historia Rosji. 1826.

394. J. Kiliński. Pamiętnik. 1906.

przy ulicy Krakowskie Przedmieście Nro 385, s. 429, [1], 240 (noty), [4], 22 cm,
opr. późniejsza, ppł.
460,Z księgozbioru Prota Lelewela (pieczątka). Ekslibris donacyjny Dionizego Henkiela. Tom głównego
dzieła historycznego Mikołaja Karamzina (1766-1826), wybitnego rosyjskiego historyka, pisarza i literata. Dwunastotomowa synteza historii rosyjskiej obejmowała dzieje do 1611 r. Opr.: szare ppł., na
grzbiecie nalepka. Na przedniej wyklejce ekslibris donacyjny: „Dyonizy Henkiel przekazuje ten własny
księgozbiór przyjacielowi swemu Michałowi Sobańskiemu”. Prot Lelewel (1790-1884), brat Joachima,
uczestnik wojen napoleońskich, działacz społeczny. Dionizy Henkiel (1842-1920), publicysta, krytyk
literacki, powstaniec styczniowy. Miejscami zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

394. Kiliński Jan. Drugi pamiętnik o czasach Stanisława Augusta. Z autografu i rękopisu
wydany. Wydanie trzecie. Kraków 1906. Nakład i druk W. L. Anczyca i Spółki, s. [4],
294, tabl. ilustr. 1, 18 cm, opr. z epoki ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie. 150,Tzw. drugi pamiętnik Jana Kilińskiego (1760-1819), szewca warszawskiego, jednego z przywódców
Insurekcji Kościuszkowskiej. Pamiętnik wydany z rękopisu przez Aleksandra Kraushara. Wspomnienia
obejmują wydarzenia z końcowego okresu panowania Stanisława Augusta aż do uwięzienia autora
przez Prusaków. Na końcu dodatek „Dom Kilińskiego w Warszawie”, z tablicą. Nieaktualne pieczątki
i nalepki własnościowe, dwie ostatnie karty podklejone, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografia pamiętników polskich, poz. 651.

395. Kipa Emil. Fryderyk Gentz a Polska 1794-1831 (Monografie w Zakresie Dziejów
Nowożytnych. Tom XV). Kraków i Warszawa 1911. Druk W. L. Anczyca i Spółki,
s. XV, [1], 166, [8], 22,5 cm, opr. wyd. brosz.
60,Biografia oraz analiza wpływu na politykę odnoszącą się do Polski Friedricha von Gentza (1764-1832),
urodzonego we Wrocławiu niemieckiego pisarza, wpływowego publicysty, prawej ręki kanclerza Austrii
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396. H. Kołłątaj. Oświecenie w Polsce. 1841.

181

397. S. Konarski. Grammatyka. 1804.

Metternicha, sekretarza generalnego kongresu wiedeńskiego. Książka ukazała się w ramach serii wydawniczej opracowanej i wydanej w latach 1902-1919 przez Szymona Askenazego „Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych”. Przetarcia i zabrudzenia oprawy, ubytki grzbietu, poza tym stan doby.

396. Kołłątaj Hugo. Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach Augusta III (17501764). Wydane z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego. T. 1-2 (1 wol.). Poznań
1841. Drukarnia na Garbarach Nro. 45, s. [4], 252; [2], 182, 16,5 cm, opr. z epoki,
płsk.
460,Opis stanu edukacji społeczeństwa i szkolnictwa w Polsce w latach 1750-1764, opracowany przez
Hugona Kołłątaja (1750-1812), poetę, pisarza, historyka, jedną z najwybitniejszych postaci polskiego
oświecenia. Wydawca dołączył konspekt, według którego Kołłątaj planował napisać „Dzieje Europy
za naszych czasów od roku 1750 do roku 1794”. Opr.: jasnobrązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc.,
na licach pap. marm. Ekslibris. Brak kart przedtyt. Otarcia opr., miejscami drobne zaplamienia
i przebarwienia, poza tym stan dobry.

397. Konarski Stanisław. Grammatyka łacińska xięzy piarow. Edycya nowa poprawna.
Warszawa 1804. W Drukarni Xięży Piarów, s. 288, 16,5 cm, opr. późniejsza,
płsk.
300,Polska wersja jednego z najpopularniejszych osiemnastowiecznych podręczników gramatyki łacińskiej,
opracowanego przez Stanisława Konarskiego (1700-1773), pisarza politycznego, pedagoga, twórcę
Collegium Nobilium, z myślą o reformie oświeceniowej polskiego szkolnictwa. Oryginał nosił tytuł
„Grammatica ad usum iuventutis Scholarum Piarum”. Opr.: ciemnobrązowa skóra, na licach pap.
Na wyklejce i k. tyt. wpisy dziewiętnastowieczne. Drobne otarcia opr., miejscami zagniecenia i uszkodzenia krawędzi kart, poza tym stan dobry.
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399. W. Konopczyński. Dzieje Polski. 1936.

402. Druk konspiracyjny. 1943.

398. [Konfederacja barska]. Vioménil Antoine Charles du Houx de. Lettres particulières du Baron de Vioménil sur les aﬀaires de Pologne, en 1771 et 1772 [...]. Paris
(Paryż) 1808. Chez Treuttel et Würtz, s. XVI, 301, k. [4], 20 cm, opr. współcz.,
ppł.
150,Zbiór raportów o sytuacji w Polsce, przesyłanych władzom francuskim przez Antoine’a Charles’a du
Houx, barona de Vioménil (1728-1792), francuskiego oficera, wysłanego do Polski z misją wsparcia
i doradzania wojskom konfederacji barskiej. Na końcowych 4 k. nlb. katalog książek oferowanych
przez wydawców. Opr.: czerwone ppł., na licach pap. Stan bardzo dobry.

399. Konopczyński Władysław. Dzieje Polski Nowożytnej. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa
[i in.] 1936. Skład główny u Gebethnera i Wolﬀa, s. XII, 437, [2]; VIII, 459, [1],
23,5 cm, opr. jednolita współcz., płsk ze złoc.
800,Wydanie 1. Monumentalna synteza dziejów Polski XVI-XVIII wieku napisana przez Władysława Konopczyńskiego (1880-1952), historyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, posła na sejm, założyciela i redaktora „Polskiego słownika biograficznego”. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia od elekcji
Zygmunta I Starego do śmierci Władysława IV Wazy, tom drugi od elekcji Jana Kazimierza Wazy
do ostatecznego rozbioru Polski. Książka uznawana jest do dziś za jedno z najlepszych opracowań
nowożytnej historii Polski. Jednolita oprawa współczesna: półskórek szary, grzbiet pięciopolowy,
w dwóch polach złocona tytulatura i numeracja tomów, w pozostałych polach florystyczne ozdobniki,
papier okładek i wyklejek marmurkowany, górne brzegi kart barwione. Stare podpisy własnościowe
na kartach przedtytułowych, miejscami podkreślenia ołówkiem, poza tym stan dobry. Ładny komplet.

400. Konopczyński Władysław. Polska a Turcja 1683-1792. Warszawa 1936. Nakł.
Instytutu Wschodniego w Warszawie. Skład Główny Gebethner i Wolﬀ, k. [1],
s. 316, 24,5 cm, okł. brosz.
90,-
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Na odwrocie przedniej okładziny bilet Instytutu Wschodniego z podpisem sekretarza prof. Olgierda Górki. Rozprawa historyczna poświęcona stosunkom polsko-tureckim w okresie od zwycięstwa
Sobieskiego pod Wiedniem do 1792 r. Praca została zamówiona przez ambasadora RP w Ankarze
i wydana przez Instytut Wschodni w Warszawie. Egzemplarz nieprzycięty. Przebarwienia okładek,
poza tym stan dobry.

401. [Konspiracja]. Podręcznik dowódcy plutonu strzeleckiego. Część I-II. Wydanie
trzecie. Warszawa 1939 [właśc.: 1943]. Wyd. Kor.-Paw., s. 157, [3]; 157, [2], ilustr.
w tekście, 18,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Konspiracyjny podręcznik dowódcy plutonu strzeleckiego. Część 1 zawiera: Służba w polu; Walka.
Część 2 zawiera: Łączność i obserwacja; Szyki i poruszania; Umocnienia i maskowanie; Prowadzenie
ognia; Środki walki; Teren i mapa; Organizacja, zaopatrywanie i ewakuacja. Niewielkie otarcia i zaplamienia okładki, wewnątrz stan dobry.
Lit.: W. Chojnacki, Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych, poz. 968.

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

403. Korolenko Władimir Gałaktionowicz. Z Sybiru. Obrazki powieściowe. Przekład
Stanisława Miłkowskiego. Kraków 1898. Spółka Wydawnicza Polska, s. 265, [2],
adl.:
Chotkowski Władysław. Dzieje zniweczenia św. Unii na Białorusi i Litwie w świetle pamiętników [Józefa] Siemaszki. Kraków 1898. Spółka Wydawnicza Polska,
s. 205, [3], 21 cm, współopr., opr. z epoki ppł. ze złoc. napisami na grzbiecie,
brzegi kart marm.
240,Egzemplarz z księgozbioru Piotra Kaliskiego (pieczątka). Poz. 1. Książka Władimira Korolenki (18531921), pisarza rosyjskiego, pochodzenia ukraińsko-polskiego, działacza społecznego, zesłańca na Sybir
za nielegalną działalność polityczną. Na książkę składa się sześć opowiadań charakteryzujących
Syberię, jej mieszkańców, ich zwyczaje i obyczaje. Poz. 2. Drugie wydanie wspomnień Józefa Siemaszki (1798-1868), biskupa litewskiego, duchownego Kościoła greckokatolickiego, rusofila, zwolennika
likwidacji Kościoła unickiego w Imperium Rosyjskim. W części końcowej „Nazwiska księży unickich,
którzy przy Unii wytrwali”. Stan bardzo dobry.

404. Kozłowski Felicjan. Dzieje Mazowsza za panowania książąt. Warszawa 1858.
Nakład i druk S. Orgelbranda, s. 576, 22 cm, opr. płsk z szyldzikiem i złoc.
320,Wydanie 1. Główne dzieło historyczne Felicjana Antoniego Kozłowskiego (1805-1870), historyka i filologa. Praca podzielona na działy: O dziejach Mazowsza przed panowaniem książąt; Mazowsze udzielne
(Od Konrada I do Ziemowita III); Mazowsze lenne; Stan Mazowsza po przyłączeniu do Korony; Stan
towarzyski (duchowieństwo, panowie, szlachta, mieszczanie, włościanie, Żydzi). Na końcu dołączony
artykuł syna autora, Kornela Kozłowskiego, pt.: „Czersk. Historycznie i statystycznie opisany”. Brak
4 końcowych kart i tablicy genealog., liczne rdzawe plamki i zbrązowienia papieru. Stan ogólny dobry.
Rzadkie.

405. Koźmian Kajetan. Pisma prozą. Kraków 1888. Nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego i K. J. Heumanna, s. XX, 418, [2], 19 cm, opr. z epoki ppł.
70,-
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403. W. Korolenko. Z Sybiru. 1898.

404. F. Kozłowski. Dzieje Mazowsza. 1858.

Tom pism historycznych Kajetana Koźmiana (1771-1856), poety, senatora-kasztelana Królestwa Kongresowego. Zawiera m.in.: O życiu Tadeusza Kościuszki; Biografia ks. Adama Czartoryskiego; Na pogrzebie
jenerała Mokronowskiego; Odezwa do narodu z okoliczności wzięcia Moskwy; Proklamacja Konfederacji Generalnej 1812 r.; Raport o śpiewach historycznych Niemcewicza; List o Puławach. Nieaktualne
pieczątki własnościowe. Niewielkie ślady zalania marginesów początkowych kart, poza tym stan dobry.

406. Kraszewski Józef Ignacy. Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya
do historyi ducha i obyczaju. T. 3 (z 3). Poznań 1875. Nakładem J. K. Żupańskiego,
s. V, 689, 22,5 cm, opr. płsk z tłocz. na grzbiecie.
100,Wydanie 1. Tom najważniejszego dzieła historycznego Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887),
opartej na szerokim materiale źródłowym barwnej panoramy schyłkowych lat Rzeczypospolitej. W tomie: wojny z Rosją w obronie Konstytucji, Insurekcja Kościuszkowska i upadek Rzeczypospolitej.
Nieaktualne pieczątki. Niewielkie przetarcia okładek, poza tym stan dobry.

407. Kraushar Aleksander. Barss – palestrant warszawski – jego misya polityczna we
Francyi (1793-1800). Warszawa 1904. Nakł. Jana Fiszera s. [6], 317, [1], IX, [1],
portr., 18,5 cm, opr. ppł.
80,Dzieje nieudanej misji współpracownika Tadeusza Kościuszki, Franciszka Barssa (1760-1812) do
rewolucyjnej Francji jakobinów w 1794 r. oraz jego dalsze dzieje w służbie Francji po zerwaniu z Kościuszką w 1799 r. Nieaktualne pieczęcie własnościowe. Stan dobry.

408. Kronika Rodzinna. Pismo dwutygodniowe poświęcone literaturze, sprawom domowym i społecznym. Red. Aleksandra z Chomętowskich Borkowska. Rok 1879.
Warszawa 1879. W Drukarni M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, s. [4], 768,
26 cm, opr. z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie, brzegi kart marm.
360,-
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406. Polska w czasie trzech rozbiorów. 1875.
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408. Kronika Rodzinna. 1879.

Rocznik dwutygodnika założonego przez Aleksandrę Borkowską i Edwarda Odyńca, wydawanego w latach 1868-1915. W tomie m.in.: Jan z Czarnolesia; Córka Marii Leszczyńskiej; Hrabina Zofia z Branickich Potocka (wspomnienie); Pogadanka o trzęsieniach ziemi; Listy o muzyce Michała Ogińskiego;
Wynalazca fonografu; Rzeczy i ludzie z czasów Odrodzenia (Groby w Brzeżanach); Tegoczesne misje
i wyprawy w głąb Afryki; Sąd Izraelity o wpływie społecznym Kościoła; Śp. Izabella Piłsudska; Z wiejskiego dworu; Ze starych szpargałów. Pamiętniczek z 1667 roku; Kresowa warownia (Kudak);
Trzy epizody z dawnego życia szlacheckiego; Socjalizm wobec nauki Chrystusa. Niewielkie przetarcia
oprawy, miejscami zażółcenia pap., poza tym stan dobry.

409. [Królestwo Polskie]. Diète du Royaume de Pologne 1818. Varsovie (Warszawa)
b.r. [1818]. Chez N. Glücksberg, s. [4], 289, 244, 20,5 cm, opr. XX w., ppł.
440,Sprawozdanie i protokół z obrad pierwszego sejmu Królestwa Polskiego w 1818 r., zawierające informacje o przebiegu posiedzeń i treść głosów przedstawianych w obu izbach sejmowych. Z osobną
paginacją wydrukowano „Rapport général du Conseil d’État sur l’administration intérieure du Royaume
de Pologne [...]” – raport o stanie administracji wewnętrznej Królestwa, który odczytano w obecności
cara na sesji sejmowej oraz uwagi poczynione nad nim w obu izbach. Raport przedstawia w zasadzie
stan państwa i najróżniejszych dziedzin jego funkcjonowania (gospodarki, szkolnictwa, oświaty,
prasy itp.). Opr.: brązowe ppł., na licach pap. marm. Nalepki i pieczątki biblioteczne. Stan dobry.

410. [Królestwo Polskie]. Zbiór przepisów względem dóbr najmiłościwiej na własność
prywatną darowanych. T. 1. P. 1-2 (1 wol.). [Warszawa 1847. Nakładem Komisji
Rządowej Przychodów i Skarbu], s. 256, 5; [2], 146, 2, tabl. rozkł. 25, 19 cm, opr.
późniejsza, płsk.
240,Druk równoległy po polsku i rosyjsku. Zbiór przepisów obowiązujących wobec dóbr nadanych we własność prywatną. W poszycie drugim „Instrukcya do urządzenia i oczynszowania włościan w dobrach
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410. Królestwo Polskie. Zbiór przepisów. 1847.

411. Krzyż Virtuti Militari nadawany w 1831 r.

najmiłościwej darowanych”. Opr.: zachowane elementy płsk oprawy z epoki, na grzbiecie naklejony
później pasek ciemnobrązowej skóry. Pieczątka, podpisy. Defekty opr., poza tym stan dobry.

411. [Krzyż wojskowy Virtuti Militari]. Księga Pamiątkowa w 50-letnią rocznicę
powstania 1830 zawierająca spis imienny dowódców i sztabsoficerów tudzież
oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymże roku krzyżem wojskowym
„Virtuti Militari” ozdobionych. Lwów 1881. Nakł. Druk. Ludowej, s. [4], VII, 224,
31 cm, opr. współcz. płsk ze złoc., zachowana okł. kartonowa.
1800,Zawiera obsadę oficerską całego wojska polskiego w r. 1831 oraz listy imienne ozdobionych krzyżem „Virtuti Militari” za czasów króla Stanisława Augusta, w czasach Księstwa Warszawskiego
oraz podczas powstania listopadowego. Na końcu alfabetyczny indeks do całości. Stan bardzo dobry.
Bardzo rzadkie.

412. Kubala Ludwik. Wojny duńskie i pokój oliwski 1657-1660 (Szkiców Historycznych
serja VI). Z przedmową Ludwika Finkla. Z 12 rycinami (Biblioteka Historyczna Altenberga). Lwów 1922. Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga, s. XIII, [1], 651, [4],
portretów 10, plany 2 (rozkł.), 22,5 cm, opr. wyd. pł. szare ze złoc. i tłocz. 180,Wydanie 1. Pośmiertnie wydana monografia historyczna Ludwika Kubali (1838-1918), szczegółowo
opisująca dwie wojny duńsko-szwedzkie 1657-1659 oraz pokój w Oliwie zawarty w 1660 r. W części
końcowej wybór dokumentów. Książka wydana w serii „Biblioteka Historyczna Altenberga”. Nieaktualne
pieczątki własnościowe. Niewielkie otarcia i pofałdowania płótna oprawy, poza tym stan dobry. Rzadki
wariant oprawy wydawniczej.

413. Kwartalnik Historyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Historycznego założony
przez Xawerego Liskego. Redaktor Teofil Emil Modelski. Rocznik XLIX. Z. 1-4.
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414. J. Lelewel. Prawodawstwo polskie. 1828.
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415. J. Lelewel. Dwa warianty dzieła. 1836.

Lwów 1935. Nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego, s. XII, [4], VI,
774, 56, portret 1, 23,5 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. napisem na grzbiecie, zach.
wszystkie okł. brosz.
120,Kompletny rocznik najwybitniejszego polskiego czasopisma historycznego, wydawanego od 1887 roku.
W roczniku m.in.: Marszałek Józef Piłsudski (wspomnienie pośmiertne); Uwagi o początkach dokumentu polskiego (W. Semkowicz); Polski Cyriak z Ankony, nieznany peregrynant na Maltę, do Hiszpanii
i Portugalii; Problem Krymu w dziejach jagiellońskich; Dziennik podróży do Włoch biskupa Jerzego
Radziwiłła w 1575 roku; Szymon Askenazy (wspomnienie pośmiertne); Bibliografia prac Sz. Askenazego; Charakterystyka Napoleona I. Niewielkie zaplamienia płótna oprawy, poza tym stan dobry.

414. Lelewel Joachim. Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do
czasów jagiellońskich. Warszawa 1828. W Drukarni XX. Piiarów, s. 403, [5], tabel 7
(rozkł.), 21,5 cm, opr. z epoki brosz. ochronna.
200,Jedno z głównych dzieł prawniczych Joachima Lelewela, zawierające trzy rozprawy dotyczące prawodawstwa polskiego: Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do
czasów jagiellońskich; Dyplomata z XII, XIII i początku XIV wieku mogące udowodnić, com w rozbiorze historycznym prawodawstwa polskiego do jagiellońskich czasów powiedział; Krytyczny rozbiór Statutów Wiślickich. Egzemplarz nieprzycięty, karty nierozcięte, zachowane szerokie marginesy.
Stan dobry.

415. Lelewel Joachim. Pythéas de Marseille et la géographie de son temps. Ouvrage
publié par Joseph Straszéwicz, orné de trois cartes géographiques, dressées et
gravées par l’auteur. Paris (Paryż) 1836. Imprimerie de Bourgogne et Martinet,
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s. 74, [2], mapy 3 (miedzioryt rozkł., ręcznie kolor.), ilustr. w tekście, 21,5 cm,
oryg. okł. brosz. [dwa egzemplarze].
240,Oferowane są dwa egzemplarze tego samego dzieła w innych wariantach kolorystycznych okładki
broszurowej. Egzemplarze z Biblioteki Szkoły Narodowej Polskiej w Batignolles (pieczątki). Wydanie 1. Rozprawa na temat Pyteasza z Marsylii i geografii starożytnej autorstwa Joachima Lelewela
(1786-1861), polskiego historyka, numizmatyka, heraldyka i bibliografa. W tekście podobizny medali
greckich i monet Merowingów. Egzemplarze nieobcięte i nierozcięte. Drobne zagniecenia, poza tym
stan bardzo dobry.

416. [Marks Karol]. Kautsky Karl. Nauki ekonomiczne popularnie przedstawione
i objaśnione przez [K.K.]. Przetłumaczył z siódmego wydania niemieckiego Karol
Radek. Warszawa 1906. Biblioteka Naukowa. Wyd. St. Kucharskiego, s. 273, [3],
20,5 cm, opr. z epoki, ppł.
60,Przystępne opracowanie myśli ekonomicznej Karola Marksa, którego obszerne piśmiennictwo powszechnie uważane było za trudne dla nieprzygotowanego czytelnika. Praca Karola Kautsky’ego
(1854-1938), niemieckiego działacza robotniczego, teoretyka socjalizmu marksistowskiego. Podkreślenia w tekście. Drobne otarcia opr., ubytek marginesu 1 k., miejscami zabrudzenia. Stan
ogólny dobry.

417. Modły narodu polskiego. [Cieszyn 1861?] B.w., s. [16], 15 cm, oryg. arkusz
wyd.
200,„Tajny druczek niepodległościowy” (adnotacja w katalogu Biblioteki Śląskiej). Zbiór pieśni i modlitw
patriotycznych, zawiera m.in.: Modlitwa za Polskę; Modlitwa do Najświętszej Marii Panny; Pieśń do
Św. Stanisława; Pieśń do Serca Jezusowego. Według Estreichera druczek został wydany w Cieszynie.
Arkusz nierozcięty, stan dobry. Bardzo rzadkie.

418. Morawski Kazimierz. Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki
i odrodzenie. Z wstępem o uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 1-2 (w 2 wol.).
Kraków 1901. W Drukarni UJ, k. [1], s. XVIII, 467; XV, 472, 24 cm, jednolite opr.
z epoki, płsk.
360,Monografia historyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego w pierwszych wiekach jego funkcjonowania, opracowana z okazji 500. rocznicy odnowienia uczelni. Autorem jest Kazimierz Morawski (1852-1925),
historyk, filolog, prezes PAU, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W „Domówieniu” autor
wskazuje na dzisiejsze zadania uczelni: „Kiedyś ten uniwersytet założonym został na zdobycze dusz,
na krzewienie zachodniej nauki i wiary… W dzisiejszem położeniu jego zadania są inne. Zdobycze
mają iść w kierunku naukowym dla dobra świata, a dla dobra społeczeństwa sięgnąć w głąb rdzenia
i istoty duszy narodu, ulepszyć ją, obmyć z kałów i odrodzić”. Na końcu indeks osobowy i rzeczowy.
Opr. z epoki w szerokie półskórki, grzbiety pięciopolowe, w polach 1. i 2. tłocz. i złoc. tytulatura, poniżej
numeracja tomu. Stan dobry. Elegancki komplet.

419. Morawski Kazimierz. Ignacy Potocki. Część I: 1750-1788 (Monografie w Zakresie
Dziejów Nowożytnych, t. XXI). Kraków i Warszawa 1911. Druk W. L. Anczyca
i Spółki, s. XX, 144, [8], tabl. ilustr. 5, 23 cm, oryg. okł. brosz.
70,Więcej części nie ukazało się. Tom z serii „Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych” wydawanej w latach 1902-1919 przez Szymona Askenazego. Pierwsza część biografii Ignacego Potockiego
napisana przez Kazimierza Mariana Morawskiego (1884-1944), syna Kazimierza Morawskiego, historyka, działacza politycznego, badacza dziejów Polski XVIII w. oraz historyka masonerii, współtwórcy
w 1938 roku Agencji Antymasońskiej (w czasie okupacji odrzucił zdecydowanie nagabywania Niemców
do współpracy, związane z jego działalnością antymasońską; z czterech jego synów dwóch zmarło
w obozach jenieckich, a trzeci zginął w Powstaniu Warszawskim). Egzemplarz nieprzycięty. Nieaktualne wpisy i znaki własnościowe. Niewielkie zabrudzenia oprawy i pęknięcie grzbietu, poza tym
stan dobry.
Lit.: J. Bartyzel. Myśl konserwatywna X/2014.

HISTORIA. HERALDYKA. PAMIĘTNIKI

418. Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1901.
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420. Na Dziś. Pismo zbiorowe. 1872.

420. Na Dziś. Pismo zbiorowe. Poświęcone literaturze, naukom, sztuce, gospodarstwu
krajowemu, handlowi i przemysłowi. Tom. I-III (3 wol.). Kraków 1872. Wydawca
Jan Waligórski [właśc. Adam Honory Kirkor], s. 446; 356, [1]; [4], 434, 23 cm, opr.
jednolita z epoki ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie, brzegi kart marm.
440,Egzemplarz z księgozbioru Jana Sas Zubrzyckiego (pieczątki). W treści m.in.: Pamiętniki Dra Józefa
Franka profesora Uniwersytetu Wileńskiego, streszczone i uzupełnione przez Michała Homolickiego;
Wyniki badań najnowszych o mistrzu Wincentym i jego kronice (A. Bielowski); Listy z podróży etnograficznej po Śląsku (L. Malinowski); Aleksander hrabia Przezdziecki; O kodyfikacji praw w dawnej
Polsce i jej znaczeniu europejskim (W.A. Maciejowski); Rzecz o obchodach weselnych ludu w Polsce
i na Rusi (O. Kolberg); Spór botaników o pytanie: „Dlaczego korzeń rośnie na dół a łodyga do góry?;
Uczta myśliwska na Beskidzie (W. Pol). Niewielkie otarcia płótna oprawy, miejscami zażółcenia pap.,
poza tym stan dobry. Rzadkie w komplecie.

421. Niederle Lubor. Starożytności słowiańskie. T. 1: Pochodzenie i początki narodu
słowiańskiego, z. 1; przełoż. z czeskiego i wyd. Ksawery Chamiec. Warszawa
1907. Sgł. Księg. E. Wende i Sp., s. XXII, 236, II, map 4 (kolor.), 27 cm, opr.
współcz. pł., przednia oryg. okł. brosz. zach.
120,Polskie tłumaczenie monumentalnego dzieła Lubora Niederlego (1865-1944), wielkiego czeskiego
archeologa i slawisty. W pracy tej po raz pierwszy w historii zaprezentowano etnogenezę Słowian
i dzieje najstarszych państw słowiańskich. Autor przedstawia zagadnienia w sposób wszechstronny,
zarówno od strony archeologicznej, językoznawczej, jak i etnograficznej. W 1910 r. wydano jeszcze
jeden zeszyt dzieła. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Okł. brosz. lekko zabrudzona, ślady zagięć na
pierwszych kartach, poza tym stan dobry.

422. Niemcewicz Julian Ursyn. Pamiętnik ... o czasach Księstwa Warszawskiego
(1807-1809). Z autografu Biblioteki Cesarskiej Publicznej w Petersburgu wydał
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421. L. Niederle. Starożytności słowiańskie. 1907.

423. J. Ohryzko. Pismo zbiorowe. 1859.

Aleksander Kraushar. Warszawa 1902. Nakładem Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], VI,
196, IV, portret, 19 cm, opr. z epoki płsk z tyt. na grzbiecie.
180,Wydanie 1. Pamiętnik Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841), wybitnego publicysty, uczonego, literata i poety. Pamiętnik, uważany przez autora za zatracony po jego przymusowym opuszczeniu kraju
po powstaniu listopadowym, został odnaleziony w Petersburgu przez A. Kraushara i opublikowany po raz
pierwszy w niniejszym wydaniu. Obejmuje m.in.: opis wjazdu Fryderyka Augusta do Warszawy, objęcie
przez autora stanowiska sekretarz senatu, udział kilkunastotysięcznej Dywizji Księstwa Warszawskiego
w walkach w Hiszpanii, kampanię austriacką w 1809 r. Interesująca charakterystyka Napoleona, wielu
polskich dygnitarzy, rozgrywki polityczne w Warszawie, relacje z zakulisowych wydarzeń historycznych (m.in. wynurzenia ks. Czartoryskiego o stosunkach z cesarzem Aleksandrem). Stan bardzo dobry.

423. Ohryzko Jozafat. Pismo zbiorowe wydane przez… Tom I. Petersburg 1859.
W drukarni Jozafata Ohryzki, s. [2], 490, [2], 23 cm, opr. z epoki, płsk., zach.
oryg. okł. brosz.
240,Tom rozpraw historycznych i literackich wydanych przez Jozafata Ohryzkę (1827-1890), urzędnika
w carskim Ministerstwie Finansów, wydawcę, właściciela drukarni w Petersburgu, agenta Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym, zesłańca na Sybir. Tom zawiera m.in. rozprawy: Synowie Chrobrego (A. Bielowski); Józef Sosnowski, wojewoda smoleński, hetman polny litewski (J. Bartoszewicz);
Bitwa pod Raszynem (F. Skarbek). Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap. marm., brzegi k. marm.
Z dubletów bibliotecznych (pieczątki, sygnatury). Zażółcenia i zaplamienia pap. Stan ogólny dobry.

424. Olewiński Lubin. Nauka stenografii polskiej. Wiedeń 1864. Nakładem autora.
Z Drukarni L. C. Zamarskiego & C. Dittmarscha, s. [4], XII, 150; adl.:
Poliński Józef. Stenografia polska według zasad Gabelsbergera ułożony przez…
Lwów 1861. Z Drukarni M. F. Poremby, s. 24, 31, 22,5 cm, współopr., opr. z epoki
płsk z tyt. na grzbiecie.
90,-
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426. J. S. Pelczar. Pius IX i jego wiek.
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428. W. Pociecha. Królowa Bona. 1949-1958.

Wydania pierwsze dwóch prekursorskich podręczników stenografii polskiej, autorstwa L. Olewińskiego i J. Polińskiego, uznanych za ojców stenografii polskiej. Obydwa zostały opracowane na bazie
niemieckiego systemu Gabelsbergera. Jako obowiązujący w Polsce oficjalnie przyjęto już w 1861 r.
system Polińskiego. W konkurencji z innymi systemami, których ukazało się do połowy XX wieku kilkadziesiąt, system Józefa Polińskiego zdobył absolutny prymat w całym kraju. Uznano go za najlepiej
dostosowany do języka polskiego i używany był aż do 1950 r., kiedy to stworzono Jednolity System
Stenografii Polskiej. Rdzawe plamki i zbrązowienia pap. Stan ogólny dobry.

425. Pamiętnik Warszawski czyli Dziennik Nauk i Umieiętności. Rok szósty. Tom XVII
(May, Czerwiec, Lipiec, Sierpień). Warszawa 1820. Nakład[em] i Drukiem Zawadzkiego i Węckiego, s. 531, 18,5 cm, opr. z epoki karton marm. z szyldzikiem, brzegi
kart barwione.
440,W treści m.in.: Dzieje w Księstwie Mazowieckim; Statut Piotrkowski Kazimierza Wielkiego; Wiadomość o Merynosach; O wpływie rządu na nauki i nauki na rządy, uwieńczona rozprawa Herdera;
Legionista (wiersz Kazimierza Brodzińskiego); Niektóre z ważniejszych postrzeżeń weterynarskich,
objętych doniesieniem Towarzystwa Królewsko Duńskiego w Kopenhadze; Uwagi niektóre nad
rozbiorem dziejów Zygmunta III Juliana Ursyna Niemcewicza w „Pszczole Polskiej”; Sposób na
wygubienie liszek z kapusty. Dodatkowo wklejony rozkładany prospekt drukowanego w Wilnie przez
Józefa Zawadzkiego „Słownika łacińsko-polskiego”. Otarcia kartonu oprawy, ubytek większości szyldziku, wewnątrz stan dobry.

426. Pelczar Józef Sebastian. Pius IX i jego wiek. T. 1-3 (1 wol.). Kraków 1880.
W. Anczyc, frontispis, s. XI, 289, II; [4], 398, III; VII, 320, II, 22 cm, opr. z epoki,
płsk.
280,Rozprawa poświęcona papieżowi Piusowi IX, jego wpływowi na instytucję Kościoła i doktrynę religijną,
z uwzględnieniem realiów politycznych i społecznych epoki. Autorem był bp Józef Sebastian Pelczar
(1842-1924), święty Kościoła katolickiego, historyk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
autor wielu publikacji poświęconych postaci papieża. Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap. marm.
Niewielkie przetarcia okładek, zażółcenia pap., poza tym stan dobry.
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427. Piskor Tadeusz. Wyprawa wileńska. Warszawa 1919. Księgarnia Wojskowa. Drukarnia L. Bilińskiego i W. Maślankiewicza, s. 46, [1], rys. 1 (w ramach paginacji),
22 cm, opr. wyd. brosz.
60,Historia wyprawy wileńskiej zorganizowanej podczas wojny polsko-bolszewickiej, mającej na celu
zdobycie Wilna i Lidy. W dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego operacji brała udział kawaleria W. Beliny-Prażmowskiego oraz piechota gen. E. Rydza-Śmigłego. Po czterech dniach zaciętych walk oddziały Armii Czerwonej zmuszone zostały opuścić miasto. Tadeusz Piskor (1889-1951), wówczas
major sztabu generalnego, późniejszy generał Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari. Brak
k. przedtyt., zalanie dolnego marginesu kilkunastu kart, poza tym stan dobry.

428. Pociecha Władysław. Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia.
T. 1-4 (w 4 wol.). Poznań 1949-1958. Nakładem Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, s. VII, [1], 322, [2], tabl. ilustr. 8; [2], 598, [2], tabl. ilustr. 8; 260,
[4], tabl. ilustr. 8; 548, tabl. ilustr. 8, 24,5 cm, opr. współcz. imitacja skóry ze złoc.
tyt. na grzbiecie.
280,Opus magnum Władysława Pociechy (1893-1958), historyka, dyrektora Biblioteki Kórnickiej, profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Źródłowa, najobszerniejsza biografia Bony, doprowadzona chronologicznie do 1539 r., podkreślająca zasługi królowej dla kultury polskiej i przemian społeczno-politycznych.
„Bona wywarła przemożny wpływ na kształtowanie się nowożytnego państwa polskiego… Ta cudzoziemka – Włoszka solidaryzowała się w zupełności z rozwijającym się wówczas w Polsce ruchem
narodowym, oceniała doskonale niebezpieczeństwo niemieckie zagrażające państwu polskiemu” (autor). Dwa pierwsze tomy ukazały się za życia autora. Przyniosły mu powołanie na członka
korespondenta PAU, jednocześnie spotkały się z ostrą krytyką ideologiczną władz. Druk następnych
tomów został wstrzymany, a autora okrzyknięto „agentem Watykanu”. Kolejne tomy wydano dopiero
po śmierci autora w 1958 r. Podkreślenia ołówkiem w tekście. Stan bardzo dobry.

429. Poczet sławnych Polaków. Cykl 60 portretów z historycznym tekstem objaśniającym. Kraków, b.r. (po 1937). Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, k. [8], 12 x
17 cm, opr. imitacja sk. ze złoc., zach. okł. wyd. karton.
60,Albumik z portretami wielkich Polaków, hetmanów, uczonych, pisarzy, patriotów walczących o niepodległość w XIX w., polityków. Na każdej karcie średnio 8 podobizn z krótkimi opisami. Wśród
portretowanych m.in.: Zamoyski, Chodkiewicz, Czarniecki, Piłsudski, Mościcki, Rydz-Śmigły, Długosz,
Kopernik, Staszic, Żeromski, Wyspiański, Mickiewicz, Lelewel, Sowiński, Kiliński, Chopin, Skłodowska-Curie. Druk „Akropol” Kraków, Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich nr 502 (jako tablice), nr 702
(w książce). Po konserwacji, karty nieznacznie przycięte, stan dobry.

430. Polska, jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej.
Pod red. Stanisława Lama, Jana Michalskiego i Władysława Trzaski. T. 1-3
(w 3 wol.). Warszawa b.r. [1928-1932]. Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, s. XIV, [2], 590, tabl. ilustr. 27; XI, [1], 598, tabl. ilustr. 48; XVI, 977,
tabl. ilustr. 27, w tekście liczne ilustr., mapy, portrety, nuty, 33 cm, jednolita opr.
wyd. wyk. w Introligatorni Artystycznej wg projektu Franciszka Joachima
Radziszewskiego, płsk czerwony z bogatymi tłocz. i złoc.
2400,Monumentalne dzieło obejmujące całokształt dziejów politycznych Polski oraz przemian umysłowych od
czasów najdawniejszych do 1930 r. „W założeniu swoim miała to być księga pomnikowa, w rozmiarach
znacznie większych niźli to, co dotychczas dała polska literatura historyczna.” (St. Lam). Do pracy nad
dziełem zaangażowano najwybitniejszych historyków polskich, m.in.: W. Antoniewicza, A. Brücknera,
B. Gembarzewskiego, M. Gumowskiego, O. Haleckiego, F. Koperę, J. S. Bystronia, A. Skałkowskiego, W. Sobieskiego, M. Kukiela, A. Lewaka, T. Piniego, W. Tokarza, M. Tretera. Jednolita oprawa
wydawnicza wykonana w Introligatorni Artystycznej w Warszawie według projektu Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana wiązanym monogramem FJR tłoczonym u dołu tylnej okładziny): płsk czerwony, grzbiet podzielony złotymi liniami na sześć pól, w dwóch polach złocona tytulatura
i numeracja tomu, w jednym polu godło Polski – stylizowany Orzeł w koronie, w pozostałych polach
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430. Polska, jej dzieje i kultura. Opr. proj. F. J. Radziszewskiego. 1928-1932.

stylizowane tłoki roślinne, w górnej części lica złocona tytulatura, poniżej powtórzony złocony Orzeł
w koronie obwiedziony ramką złożoną z tłoczonych ślepo herbów 16 miast wojewódzkich. Zagniecenia k. przedtytułowych, przycięty górny margines k. tyt. Zaplamienia górnego prawego rogu przedniej
okładziny t. 2. Stan ogólny bardzo dobry. Efektowny komplet.
Lit.: S. Lam. Życie wśród wielu. s. 332-346; A. Jabłoński, Piękne oprawy w zbiorach WiMBP w Łodzi.

431. Potocki Stanisław Kostka. Pochwały mowy y rozprawy. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 1816. Nakł. Zawadzkiego i Węckiego, s. [4], X, 460, [2]; [8], 664, 18 cm,
opr. z epoki, płsk z tłocz.
600,Na k. tyt. wpis własnościowy: „Jos. Komar” oraz pieczątka księgozbioru Andrzeja Szczepki. Zawiera
m.in.: mowę pogrzebową po śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego, pochwałę walecznych Polaków w wojnie 1809 r., pochwałę Ignacego Krasickiego, rozprawy o początkach narodu i języka polskiego, o naukach i sztukach za czasów Zygmuntowych, o znakomitych pisarzach prozą od początków
panowania Stanisława Augusta. Stanisław Kostka Potocki (1755-1821), polityk, pisarz, teoretyk i mecenas sztuki, działacz wolnomularski, jeden z głównych animatorów uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
twórca galerii wilanowskiej. Stan dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.

POWSTANIE LISTOPADOWE
432. [Powstanie listopadowe]. Wypis z protokołu posiedzenia Rady Administracyjnej
Dnia 1 Grudnia 1830 roku. Rada Administracyjna chcąc zabezpieczyć ... Minister
Stanu Prezydujący Walenty Sobolewski. Za Sekretarza Stanu Radca Nadzwyczajny J. Tymowski. Warszawa 1830, b.w., k. [1], 39 x 24 cm.
240,-
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431. St. Kostka Potocki. Mowy. 1816.

432. Powstanie listopadowe. 1830.

Pierwsze posiedzenie władzy powstańczej. Skład Wydziału Wykonawczego Rady Administracyjnej z dołączeniem przedstawicieli Sejmu i Senatu. Wśród nich m.in.: Adam ks. Czartoryski, gen.
Józef Chłopicki i Joachim Lelewel. Dwa dni później Rada Administracyjna przekazała władzę
Rządowi Tymczasowemu. Ślady składania, zaplamienia atramentem i drobne zagięcia, poza tym
stan dobry.

433. [Powstanie listopadowe]. Rodacy! Nadzwyczayne wypadki w Stolicy Królestwa
świeżo wydarzone nadzwyczaynych wymagały środków. W Warszawie dnia
6 Grudnia 1830 roku. Dyktator Chłopicki. Sekretarz Jeneralny Dyktatora A. Krysiński. Warszawa 1830, b.w., k. [1], 39 x 25 cm.
200,Ogłoszenie Józefa Chłopickiego dyktatorem. Odezwa do narodu dyktatora powstania, gen. Józefa
Chłopickiego, po objęciu urzędu. W prawym górnym rogu nadruk „No 42”. Zagniecenia, poza tym
stan dobry.

434. [Powstanie listopadowe]. Odezwa Naczelnego Wodza do Litwinów. Rodacy!
Woysko Polskie wstępuje na waszą ziemie. Dzieci iednéy matki, Polacy! Łączcie się
z nami, dla zrzucenia obrzydłego jarzma niewoli. Wódz Naczelny Siły Zbroynéy ...
Skrzynecki. Dnia 1 Maja 1831 r. w Głównéy Kwaterze. B.m. 1831 b.w., k. [1], 34 x
21 cm.
150,Odezwa Naczelnego Wodza, Jana Skrzyneckiego, skierowana do mieszkańców Litwy, Wołynia, Podola
i Ukrainy, wzywająca do walki w imię zrzucenia jarzma moskiewskiego. Stan bardzo dobry.

435. [Powstanie listopadowe]. Obywatele Litwy, Wołynia, Podola i Ukrainy! Bracia
nasi! Rząd Narodowy wybijającéy się Polski z pod jarzma, dopełniając Uchwały
Seymowéy wita was nakoniec głosem wolności i braterstwa ... Niechay ożyje
Polska Wolna i Niepodległa. W Warszawie dnia 13 Maja 1831 r. Prezes Rządu
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435. Odezwa A. Czartoryskiego. 1831.
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436. O powołaniu pospolitego ruszenia.

Narodowego Xiążę A. Czartoryski. Radca Sekretarz Generalny Rządu Narodowego A. Plichta. Warszawa 1831, b.w., s. [3], 34 x 21 cm.
150,Odezwa w podobnym duchu, co poprzednia, z omówieniem szerokiego kontekstu historycznego,
wzywająca do przyłączenia się do powstania. Stan bardzo dobry.

436. [Powstanie listopadowe]. Rząd Narodowy. Zważywszy potrzebę użycia całey
Siły Narodowéy dla stanowczego wyparcia nieprzyjaciela z Ziemi Oyczystéy ...
W Warszawie dnia 21. Czerwca Roku 1831. Prezes Rządu Narodowego A. Xiążę
Czartoryski. Minister Woyny Generał Morawski. Radzca Sekretarz Generalny
Rządu A. Plichta Sekretarz Generalny Ksyi Rwey Woyny Pułkownik Zieliński.
Pieczęć KRW. Warszawa 1831, b.w., k. [1], 40 x 25 cm.
150,Decyzja rządowa o powołaniu pospolitego ruszenia w całym Królestwie Polskim, określająca zasady powołania i formy organizacyjne. W jednym z 13 artykułów podkreślono, że obejmuje również
„lud izraelski”. W lewym dolnym rogu ładna pieczęć Komisji Rządowej Wojny. Zagięcia, niewielkie
naddarcie, poza tym stan dobry.

437. [Powstanie listopadowe]. Obywatele! Żołnierze! Rząd Narodowy używając
danego sobie przez Izby Seymowe prawa, mianował Naczelnym Wodzem Siły
Zbroynéy Narodowéy Generała Dywizyi Henryka Dembińskiego ... w Warszawie
d. 17 Sierpnia 1831 r. Prezes Rządu ... A.X. Czartoryski, Rady Sekretarz Jlny
Rządu Amd. Plichta. Warszawa 1831, b.w., k. [2]. Bifolium, 37 x 22 cm.
150,-
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439. Rok 1863. Wyroki śmierci. 1923.

441. Kalendarzyk. 1844.

Decyzja prezesa Rządu Narodowego Adama Jerzego ks. Czartoryskiego o nominacji gen. dyw.
Henryka Dembińskiego (1791-1864) na Naczelnego Wodza. Dokument do wiadomości publicznej.
W istocie Henryk Dembiński przejął władzę 5 dni wcześniej (12 VIII), a w dn. 17 VIII już ustąpił. Druga karta to ta sama odezwa drukowana na podwójnym, nierozciętym arkuszu. Drobne zbrązowienia,
poza tym stan bardzo dobry.

-----------------------------438. [Powstanie styczniowe]. Album ludowe Artura Grottgera: Wojna, Polonia, Lituania. Życiorys i objaśnienia napisał Emil Haecker. Kraków 1905. Wydawnictwo
„Latarni”, nakł. Administracyi „Naprzodu” wydał Zygmunt Klemensiewicz, s. [62],
w tym 27 ilustr., 11 x 16 cm, opr. z epoki, skóra ze złoc., zach. oryg. opr. brosz.,
obcięcia kart złoc.
200,Albumik zawierający reprodukcje słynnych kartonów Artura Grottgera (1837-1867), jednego z najciekawszych polskich malarzy XIX wieku, oraz jego portret. Poświęcone wydarzeniom powstania
styczniowego cykle „Polonia”, „Lituania” oraz „Wojna” stały się dla wielu pokoleń symbolem polskiej
walki o niepodległość. Wstęp (poświęcony postaci malarza: „Niechże więc to jego album idzie pomiędzy lud polski i agituje przeciw uciskowi narodowemu, przeciw militaryzmowi, za solidarnością
i braterstwem ludów!”) oraz krótkie teksty o każdym z cykli pióra Emila Haeckera (właśc. Samuela
Hakera, 1875-1934), działacza socjalistycznego i dziennikarza. Oprawa z epoki, skóra ze złoc. tyt. na
licu, superekslibris literowy „L.D.”, zachowane okł. brosz. Karta tyt. naklejona na okł. Otarcia oprawy,
drobne zabrudzenia, stan ogólny dobry.

439. [Powstanie styczniowe]. Rok 1863. Wyroki śmierci. Wydane pod redakcją Wacława Studnickiego (Wileńskie Źródła Archiwalne). Wilno 1923. Nakładem i drukiem
Ludwika Chomińskiego, s. [2], szpalt LXXXIV, s. 122, [2], ilustr. w tekście, 15,5 x
23 cm, opr. wyd. brosz. z ilustr. na licu.
240,Edycja dokumentu władz rosyjskich, znajdującego się w archiwum państwowym w Wilnie, zatytułowanego: „Spis przestępców politycznych skazanych w guberniach: wileńskiej, kowieńskiej, grodzieńskiej,
mińskiej, witebskiej, mohylowskiej i augustowskiej, od czasu wybuchłego na Litwie powstania, do 1-go
października 1864 r.”. Dokument zawiera nazwiska 180 straconych Polaków z informacją gdzie
i kiedy został wykonany wyrok. Od s. 56 następują przypisy do dokumentu, zawierające bliższe
informacje biograficzne o straconych. W części końcowej regestry, m.in.: Lista straconych powstańców
i członków organizacji w okresie 1863-1865 r. w Wileńskim Okręgu Wojskowym; Lista alfabetyczna
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okręgów wojennych, których naczelnicy konfirmowali wyroki śmierci; Lista alfabetyczna miejscowości,
w których były wykonywane wyroki śmierci; Kalendarzyk osób straconych na terytorium Wileńskiego
Okręgu Wojennego 1863-1865. Wacław Gizbert-Studnicki (1874-1962), historyk, archiwista, badacz
dziejów Wilna, działacz polityczny PPS. Drobne zagniecenia okładki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

440. [Powstanie Warszawskie]. Rzeczpospolita Polska. R. IV, nr 75 (147): 2 października 1944. Warszawa. Delegatura Rządu. Departament Informacji, s. [1], 29,5 x
21 cm.
200,Numer wydany po upadku Powstania Warszawskiego, w drugim dniu ewakuacji ludności cywilnej
ze stolicy. Zawiera tekst „Na ostatnim szańcu”, poświęcony powstaniu oraz Komunikat Okręgowego
Delegata Rządu na m. Warszawę w sprawie porządku ewakuacji miasta. Stan bardzo dobry.

441. Radziszewski Franciszek. Kalendarzyk polityczny na rok 1844. Rok dwunasty.
Warszawa b.r. [1843]. W Drukarni przy ulicy Bednarskiej No 2673, s. [8], 504, 44,
[4], tabl. ryc. 2 (litografie), 12,5 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. napisami na grzbiecie
i licu, brzegi kart marm.
440,Egzemplarz z księgozbioru Jana Nepomucena Leszczyńskiego (pieczątka, superekslibris inicjałowy
na grzbiecie) i Stanisława Leszczyńskiego (pieczątka). Część pierwsza zawiera genealogię monarchów i książąt panujących, spisy władz i urzędników Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego,
sądownictwa, Banku Polskiego, władz poszczególnych guberni. W części drugiej artykuł Wincentego
Hipolita Gawareckiego „Oporowo. Wspomnienie historyczne”. Kalendarzyk ozdobiony dwiema rycinami: widokiem Pałacu Cesarskiego Belweder i widokiem zamku w Oporowie. Niewielkie zaplamienia
płótna oprawy, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

442. Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Wydanie szóste. Warszawa [1937].
Nakład Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, s. VIII, XXXV, [1], XXXVI,
XXXV, [1], 183, [1095], 31,5 cm, opr. wyd. pł. czerwone ze złoc. na grzbiecie
i licu.
2000,Najobszerniejsze kompendium polskiego przemysłu i handlu przedwojennej Polski, obejmujące blisko
15000 podmiotów gospodarczych. Podział według branż i wyrobów, z pomocnym skorowidzem
alfabetycznym i rzeczowym. Uwzględniono zrzeszenia ogólnogospodarcze, instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, różne gałęzie przemysłu, handel zagraniczny, liczne przedsiębiorstwa,
uzdrowiska, hotele i restauracje, teatry i przemysł filmowy. Na końcu umieszczono dane dotyczące
Wolnego Miasta Gdańsk oraz bilanse ukazujące kondycję poszczególnych firm, w tym sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Pod uwagę wzięto m.in.: rok założenia przedsiębiorstwa, zakres działalności, adres, telefon, rejestr, nazwisko właściciela, przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, dyrekcji,
ewentualne oddziały oraz ciekawe dane dla osób zainteresowanych giełdami: rachunki w bankach,
wysokość kapitału zakładowego, podział na akcje, giełdy, na których są odnotowane akcje spółki,
dywidendy. Tytuł, spis rzeczy oraz część opisów w czterech językach: po polsku, francusku, angielsku
i niemiecku. Niewielkie zabrudzenia i przetarcia płótna na krawędziach, kilka początkowych kart z niewielkim wgnieceniem na marginesie, poza tym stan dobry. Nieocenione kompendium informacji
o funkcjonowaniu przedwojennych przedsiębiorstw.

443. Roczniki Polskie z lat 1857-1861. Tom drugi. Rok 1858. Paryż 1865. Wydanie
Biblioteki Polskiej w Paryżu. Drukarnia E. Martinet, s. VI, [2], 490, 18 cm, opr.
ppł.
120,Tom drugi czterotomowego zbioru najważniejszych tekstów zamieszczonych w latach 1857-1861
w „Wiadomościach Polskich”, organie Hotelu Lambert, będącym najważniejszym czasopismem emigracji polskiej. Zawarto w nim wiadomości z życia emigracji polskiej, cykle korespondencji ze wszystkich ziem dawnej Polski, ukazujące bez cenzury sytuację polityczną, życie codzienne i dorobek
kulturalny społeczności polskiej na terenie wszystkich zaborów. W tomie m. in.: Przewodnik polski po
Paryżu; Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim; Konspiracja dzieci we Lwowie; Oddany w sołdaty;
Polityka Rosji w Polsce. Nieaktualna pieczątka własn. Stan dobry.
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442. Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938.

444. Roczniki T.P.N.P. 1860.

444. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Tom 1. Poznań 1860.
Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, s. [4], 625, tabl. ryc. 10
(litografie, w tym 3 kolor. i 2 rozkł.), ilustr. w tekście (drzeworyty), 25 cm, opr.
z epoki płsk ze złoc. napisami.
400,Pierwszy tom poznańskiego periodyku naukowego wydawanego do 1928 r. W tomie m.in.: Prawodawstwo i prawa Kościoła w Polsce od początku chrześcijaństwa aż do wieku XV; Jan Ostroróg
i jego pamiętnik na Zjazd Walny Koronny za króla Kazimierza Jagiellończyka o urządzeniu
Rzeczpospolitej ułożony (L. Wegner); Wojna Zygmunta Augusta z Zakonem Inflanckim roku 1557;
Wykopaliska w Manieczkach; Wiadomość historyczna o mieczu przechowywanym w Archikatedrze
Poznańskiej; Okrzemki okolic Poznania. Litografie odbite w zakładzie Mariana Jaroczyńskiego w Poznaniu. Niewielkie otarcia kartonu oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.
Efektowny egzemplarz.

445. [Rosja Sowiecka]. Rok istnienia Czerwonej Armji według źródeł bolszewickich
(Biblioteczka Wywiadowcza. Nr 2). Warszawa 1919. Drukarnia Polska
(Straszewiczów), s. 97, [2], 25,5 cm, okł. brosz.
150,Analiza powstania i organizacji Armii Czerwonej, przeprowadzona na podstawie źródeł rosyjskich po roku
jej funkcjonowania. Zawiera m.in.: Polityka w zakresie tworzenia armii, podstawy jej organizacji, sposób
powstawania, bieg historyczny, zadania na przyszłość; Organizacja wykształcenia w Czerwonej Armii; Instytucje i organy pomocnicze; Wewnętrzna praca agitacyjno-polityczna; Czerwona Armia wobec kraju
i zagranicy; Odezwy. Liczne nieaktualne pieczątki i zapiski własnościowe, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Wróg numer jeden III Rzeszy –
446. Rowecki Stefan. Walki uliczne. Warszawa 1928. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, s. XXII, 286, [1], szkiców 8 (rozkł.), oleaty 4 (rozkł.), 24,5 cm, opr.
wyd. brosz.
600,-

HISTORIA. HERALDYKA. PAMIĘTNIKI

445. Armia Czerwona. 1919.
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446. Z odręczną dedykacją S. Roweckiego. 1928.

Na karcie tytułowej odręczna dedykacja gen. Stefana Roweckiego z 1928 r., a także duża dedykacja z 1970 r. jego brata, Stanisława Roweckiego dla Romana Grotowskiego, towarzysza broni
generała z lat 1939- 1944. Książka jest rozprawą teoretyczną popartą wybranymi przykładami, opisującą działania wojska w warunkach tłumienia rozruchów wewnętrznych w mieście. Dzieło autorstwa
Stefana Roweckiego (1895-1944), (pseud. Grot), generała Wojska Polskiego, teoretyka wojskowości,
późniejszego pierwszego komendanta głównego Armii Krajowej. W czasie okupacji niemieckiej uznany
został za „wroga numer jeden” III Rzeszy w okupowanej Polsce i umieszczony na pierwszym miejscu
niemieckiej listy poszukiwanych Polaków, zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym
Sachsenhausen tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego. Okładki przebarwione z naddarciami
i ubytkami, pęknięcie grzbietu. Dodatkowo podwójnie wszyte strony 177-192, poza tym stan dobry.

447. Rozmaitości Naukowe. Numer 1. Kraków 1828. W Drukarni Szkoły Głównej,
s. [4], 154, [1], 26 cm, opr. z epoki karton marm.
480,Pierwszy numer krakowskiego periodyku naukowego, wydawanego przez Jerzego Samuela Bandtkie,
pod redakcją Józefa Załuskiego. Łącznie ukazały się trzy numery w latach 1828-1831. W oferowanym
numerze m.in.: Michał Frydewald, Piotr Goniec, Grzegorz Pauli z Brzezin (J. M. Ossoliński); Artykuły
wedle których się puszkarze a strzelcy […] do artylerii przyjmowani i obstalowani być mają (z rękopisu
dawnego); O języku i piśmie (J. S. Bandtkie); Osobliwszy spór o rzekę Nil w Polsce; O wstąpieniu
Jana Kazimierza do Jezuitów. Z rękopisu Xcia Radziwiłła; Obserwacje barometryczne w Krakowie;
Wiadomość o chorągwiach lennych pruskich i wprowadzeniu ich uroczystym w Królewiec
Pruski. Przetarcia kartonu oprawy, pierwsza i ostatnia karta z niewielkimi uzupełnieniami papieru.
Podpis własnościowy na karcie tytułowej. Rzadkie.

448. Rudnicki Kazimierz. Biskup Kajetan Sołtyk 1715-1788. (Monografie w Zakresie
Dziejów Nowożytnych. Tom V). Kraków i Warszawa 1906. Druk W. L. Anczyca
i Spółki, s. [2], IX, [1], 297, [4], portret 1, 22,5 cm, opr. wyd. brosz.
70,Monografia autorstwa Kazimierza Rudnickiego (1879-1959), historyka, prawnika i prokuratora, sędziego i podsekretarza stanu w rządzie Władysława Sikorskiego. Praca o biskupie Kajetanie Sołtyku,
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449. Dzieje Legionów Polskich. 1897.

451. W. Smoleński. Dzieje narodu. 1906.

bohaterze Sejmu 1767 r., uwięzionym na rozkaz Repnina i wywiezionym do Kaługi, skąd powrócił
dopiero w 1773 r. Książka została oceniona przez Władysława Konopczyńskiego jako najsolidniejsza
polska praca biograficzna w zakresie XVIII stulecia. Szymon Askenazy w przedmowie do książki
napisał: „Symbolizuje ona pierwszy w swoim rodzaju, niebywały, nieprawdopodobny akt brutalnej
przemocy, dokonany w czasie głębokiego na zewnątrz pokoju przez ościenną, innowierczą potęgę, razem na wolnej Rzeczypospolitej i Kościele katolickim, w osobie kapłana i senatora polskiego”.
Ubytek grzbietu, zaplamienia oprawy, poza tym stan dobry.

449. Schnür-Pepłowski Stanisław. „Jeszcze Polska nie zginęła”. Dzieje Legionów
Polskich. Opowieść dziejowa z lat 1796-1806. Kraków 1897. Spółka Wydawnicza
Polska, s. 228, tabl. ilustr. 1, ilustr. w tekście; adl.:
Manteuﬀel Gustaw. Cywilizacya, literatury i sztuka w dawnej kolonii zachodniej
nad Bałtykiem. Na podstawie badań najnowszych. Wydanie drugie, przyozdobione
23 oryginalnymi rysunkami. Kraków 1897. Spółka Wydawnicza Polska, s. 123,
[1], ilustr. w tekście, 20,5 cm, współopr., opr. z epoki ppł. ze złoc. napisami na
grzbiecie, brzegi kart. marm.
280,Egzemplarz z księgozbioru Ignacego Mossakowskiego (pieczątki). Poz. 1. Historia Legionów Polskich Jana Henryka Dąbrowskiego, opracowana przez Stanisława Schnür-Pepłowskiego (1859-1900),
historyka, dziennikarza, autora poczytnych prac z dziejów porozbiorowych i historii Galicji. Poz. 2.
Monografia autorstwa Gustawa barona Manteuﬄa (1832-1916), historyka, etnologa i krajoznawcy.
Rys historyczny rozwoju cywilizacyjnego i kultury ziem nad dolną Dźwiną oraz innych krajów i ziem
nadbałtyckich (Inflanty, Estonia, Kurlandia) od XII do XVIII w. Dzieje najstarszych miast, zamków,
architektury, sztuki, rzemiosła i przemysłu artystycznego, a także literatury i historiografii tych krajów
oraz ich wielowiekowych związków z Rzeczpospolitą. W klocku znajdują się jeszcze dwie powieści:
„Raj świata” i „Sprzedany sierota”. Stan bardzo dobry.

450. Skarga Piotr. Kazania sejmowe, także wzywanie do pokuty. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1857. Nakład Wydawnictwa Biblioteki Polskiej,
s. XXXII, 160, faksymile 1 (rozkł.), 20 cm, opr. z epoki ppł.
60,-
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Zbiór kazań Piotra Skargi (1536-1612), wydanych przez Kazimierza Józefa Turowskiego w ramach
serii „Biblioteka Polska”. Z dodatkiem mowy ks. arcybiskupa Wawrzyńca Gembickiego do królewicza Władysława i odpowiedzi tegoż. Na końcu podobizna listu ks. Skargi do nuncjusza Caligariego. Nieaktualna pieczątka. Nieduży ubytek k. tyt., liczne rdzawe plamki i zbrązowienia, poza tym
stan dobry.

451. Smoleński Władysław [Grabieński Władysław pseud.]. Dzieje narodu polskiego.
Wydanie drugie uzupełnione. Kraków 1906. Nakładem autora. Skład główny
w Księgarni G. Gebethnera i Spółki, s. XI, [1], 595, 22 cm, opr. z epoki płsk ze
złoc. tyt. na grzbiecie.
280,Wydanie 2. (wyd. 1. ukazało się w 1898 r.). Dzieje Polski w syntetycznym ujęciu, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu rozbiorów i przyczyn upadku Rzeczypospolitej. Władysław Smoleński herbu Zagłoba (1851-1926), historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciel tzw. szkoły
warszawskiej, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie. Miejscami podkreślenia ołówkiem.
Niewielkie zabrudzenia opr., przebarwienia kart, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

452. Smoleński Władysław. Ostatni rok Sejmu Wielkiego. Wydanie drugie niezmienione. Kraków 1897. Nakład Księgarni G. Gebethnera i Spółki, s. [4], 481, 22 cm,
opr. z epoki ppł., zach. lico oryg. okł. brosz.
90,Wydanie 2. niezmienione (wyd. 1. ukazało się w tym samym roku). Monografia Władysława Smoleńskiego (1851-1926), historyka dziejów Polski XVIII w., mająca stanowić kontynuację „Sejmu Czteroletniego” Waleriana Kalinki (patrz poz. 391). Praca oparta na rękopiśmiennych źródłach krajowych,
rosyjskich wydawnictwach źródłowych oraz drukach z epoki, opisuje losy Konstytucji 3 Maja aż do
sejmu grodzieńskiego. Książka odznaczona nagrodą Kasy im. Józefa Mianowskiego z funduszu Zenona Pileckiego. Nieaktualne wpisy i pieczątki własnościowe. Przebarwienia oprawy, okładka brosz.
z licznymi notatkami, wewnątrz stan bardzo dobry.

453. Smolka Stanisław. Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym. T. 1-2
(w 2 wol.). Kraków 1907. Nakł. Akademii Umiejętności, s. XVI, 554, [2], portret;
VIII, 624, tabele 2, 24,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Obszerna, doskonale udokumentowana historia polityczna i gospodarcza ziem Królestwa Polskiego od
schyłkowego okresu epoki napoleońskiej do wybuchu powstania listopadowego, autorstwa Stanisława
Smolki (1854-1924), profesora Uniwersytetu we Lwowie, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawcy dziejów Polski piastowskiej, współtwórcy krakowskiej szkoły historycznej. Egzemplarze
nieprzycięte. Niewielkie zabrudzenia i przebarwienia opraw, pęknięcia i ubytki grzbietów, miejscami
zażółcenia marginesów, poza tym stan dobry.

454. Sokolnicki Michał. Generał Michał Sokolnicki 1760-1815. (Monografie w Zakresie
Dziejów Nowożytnych. Tom XI). Kraków i Warszawa 1912. Druk W. L. Anczyca
i Spółki, s. XIV, 448, k. [3] (inseraty), 20 cm, okł. wyd. brosz.
90,Monografia poświęcona generałowi Michałowi Sokolnickiemu (1760-1816), inżynierowi wojskowemu,
politykowi i wynalazcy, napisana przez Michała Sokolnickiego (1880-1967), historyka, dyplomatę i polityka. Ukazała się w ramach serii „Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych” wydawanej pod
kierunkiem Szymona Askenazego. Egzemplarz nieprzycięty. Niewielkie zabrudzenia oprawy, pęknięcie
i niewielkie ubytki grzbietu, nieaktualny wpis własnościowy, poza tym stan dobry.

455. Stalmach Paweł. Księgi rodu słowiańskiego. Cieszyn 1889. Druk. K. Prochaska,
s. VII, [1], 247, ilustr. 6, 23 cm, opr. współcz. pł.
120,Praca słowianoznawcza autorstwa Pawła Stalmacha (1824-1891), publicysty, redaktora, działacza
społecznego i narodowego działającego na Śląsku Cieszyńskim. Obejmuje rozdziały: Ród słowiański;
Bogowiedza pogańskich Słowian; Obyczaje, obrzędy, uroczystości, świątynie i kapłaństwo dawnych
Słowian; Urządzenia społeczne dawnych Słowian; Dzieje starożytne Słowian. Egzemplarz przycięty,
karty reperowane (podklejane na krawędziach), poza tym stan dobry.
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455. P. Stalmach. Księgi rodu słowiańskiego.

456. E. Starczewski. Widma przeszłości.1929.

456. Starczewski Eugeniusz. Widma przeszłości. Szkice historyczne. Wydanie
pośmiertne z przedmową Bolesława Lutomskiego. Warszawa 1929. Wydawnictwo Towarzystwa Kresów Wschodnich, s. XXXII, 529, [1], portret 1, 25 cm, opr.
współcz., płsk.
150,Tom szkiców historycznych Eugeniusza Starczewskiego (1862-1927), ziemianina, polityka, historyka.
Zawiera rozprawy dotyczące zagadnień z historii Polski XVII-XVIII wieku, m.in.: U źródeł anarchii
polskiej; Radziwiłł „Panie Kochanku”; Kajetan Sołtyk; Seweryn Rzewuski; Ksawery Branicki; Polityka
polska zewnętrzna i wewnętrzna w pierwszej połowie w. XVII; Polska a Europa w pierwszej połowie w.
XVIII; Czartoryscy i Poniatowscy; Franciszek Salezy i Szczęsny Potoccy; Przywódcy Sejmu Czteroletniego. Przed tekstem portret autora. Opr. poznańskiej introligatorni Lewandowskich, sygnowana
nalepką „G. Lewandowski 1966”: czerwony płsk, na licach pł. Zachowana oryg. okł. brosz. Stan dobry.

457. Swach Antoni. Herby Polskie z Marćina Bielskiego, Jana Lwa Herbulta, W. O. Szymona
Okolskiego Zakonu Kaznodzieyskiego S. T. B. etc. y inszych Authorów [...] [Kraków
1882. Wł. Bartynowski], s. 160, ilustr., 9 x 6,5 cm, opr. z epoki, płsk.
600,Nakład 40 egzemplarzy (katalog antykwariatu Hieronima Wildera nr 9: Heraldyka i Wojskowość,
Warszawa 1910, s. 29). Powtórzenie poznańskiej edycji dzieła z 1705 r., dokonane przez Władysława
Bartynowskiego (1832-1918), krakowskiego kolekcjonera, numizmatyka i rekonstruktora książek. Zawiera herby województw i szlachty polskiej z odsyłaczami do dzieł Herburta, Bielskiego i Okolskiego.
Faksymile wykonano z jednego z dwóch znanych oryginałów (edycji rozszerzonej), pochodzącego
z zamku hr. Branickich w Suchej (E.XXX, s. 77). Opr.: jasny płsk, na grzbiecie szyldzik, na licach pap.
marm. K. tyt. odbita współcz. Otarcia opr., na wyklejkach wpisy. Stan ogólny dobry. Bardzo rzadkie.

458. Szajnocha Karol. Jadwiga i Jagiełło; oraz: Dwa lata dziejów naszych. Dzieła.
T. 6-8 (w 3 wol.). Warszawa 1877. Nakładem i drukiem Józefa Ungra, [4], 356;
[4], 332; [4], 312, 22 cm, jednolita opr. współcz., płsk.
800,-
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457. A. Swach. Herby Polskie. 1882.
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458. K. Szajnocha. Jadwiga i Jagiełło. 1877.

Dzieło Karola Szajnochy (1818-1868), wybitnego historyka, kustosza Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie, zawierające dwie najważniejsze prace historyczne autora. Pierwsza to
opisana barwnym językiem historia panowania Jadwigi i Władysława Jagiełły. Druga to rozprawa
poświęcona narastającemu problemowi kozackiemu i związanym z nim niepokojom na Ukrainie
w roku 1646 i 1648 (powstanie Chmielnickiego). Autor, bazując na szerokim materiale źródłowym, opisał nie tylko wydarzenia tych lat, lecz przedstawił także genezę kozackiego problemu,
zwracając uwagę na jego aspekty społeczne i ekonomiczne, jak również na politykę Rzeczypospolitej i stosunek kresowej magnaterii do Kozaków. Opr.: ciemny płsk, na licach pap. marm. Stan
bardzo dobry.

459. Szujski Józef. Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 1-4 (w 3 wol.). Lwów
1862-1866. Nakładem Karola Wilda, s. XII, 294, [2], tabl. genealog. 10 (rozkł.);
[2], VI, 340, tabl. genealog. 4 (w tym 1 rozkł.); [16], 497, tabl. genealog. 3 (w tym
1 rozkł.); [16], 752, [2], 22,5 cm, opr. jednolita z epoki, ppł.
460,Wydanie 1. Pierwsza synteza dziejów Polski w dorobku Józefa Szujskiego (1835-1883), historyka,
polityka, publicysty, pisarza, czołowego przedstawiciela krakowskiej szkoły historycznej. Autor zadedykował dzieło w druku: „Młodzieży polskiej, pragnącej poznać dokładniej przeszłość wielkiego swego
narodu”. Tom pierwszy opisuje dzieje piastowskie, tom drugi epokę jagiellońską, tomy 3-4 charakteryzują panowanie królów elekcyjnych. Zaproponowaną przez siebie interpretację dziejów Szujski
zbudował w krytycznym odniesieniu do polskiej tradycji historiograficznej, zwłaszcza w opozycji do
Joachima Lelewela i jego kontynuatorów. Drobne zabrudzenia i spękania opr., zalania marginesów
kilku kart, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

460. Ściskała Dominik. Z dziennika kapelana wojskowego 1914-1918. Cieszyn 1926.
Nakładem Autora, s. 330, [1], 17 cm, opr. wyd. ppł.
120,Wydanie 1. Maliszewski nie notuje. Wspomnienia z okresu I wojny światowej, spisane przez Dominika Ściskałę (1887-1945), członka Polskiej Rady Narodowej, w latach 1915-1918 kapelana Wojska
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460. D. Ściskała. Dziennik. 1914-1918.

461. Związek Strzelecki. Śpiewnik. 1933.

Polskiego. Wspomnienia spisane w formie dziennika. Nieaktualne nalepki i pieczątki własnościowe.
Otarcia i zaplamienia okładki, poza tym stan dobry.

461. Śpiewnik strzelecki Szkoły Junaka dla organizacyj przysposobienia wojskowego;
Związek Strzelecki. Melodie zebrał i opracował J. Cepelli. Warszawa 1933. Główna
Księg. Wojsk., s. XIX, [1], 387, 18 cm, oryg. opr. wyd. pł. z tłocz.
60,Zbiór 170 pieśni narodowych, patriotycznych, wojskowych i ludowych, wraz z nutami. Opracowany
dla oddziałów strzeleckich i hufców przysposobienia wojskowego, w celu kształtowania odpowiedniej
postawy duchowej. Komitet Redakcyjny: J. Cepelli, Tadeusz Mayzner, M. Golka, Adam Kowalski,
Władysław Ziętkiewicz. Z przedmową Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego. Na licu tłocz.
złotem stylizowany orzeł z koroną. Otarcia opr., grzbiet nieco wyblakły, poza tym stan dobry.

462. Świat i życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury. Redaktor
naczelny dr Zygmunt Łempicki, redakcja dr Anna Chorowiczowa. T. 1-4 (w 4 wol.).
Lwów-Warszawa b.r. (1933-1936). Książnica-Atlas, s. 639, tabl. ilustr. 162 (w tym
2 kolor.), 16; [4], 640, tabl. ilustr. 162 (w tym 2 kolor.), 15, [1]; [4], 647, [1],
tabl. ilustr. 162 (w tym 2 kol.), 16; [4], 795, [1], tabl. ilustr. 130 (w tym 2 kolor.), 16,
liczne ilustr. w tekście, 24 cm, opr. wyd. płsk ze złoc. na grzbiecie.
500,Wszechstronne wydawnictwo encyklopedyczne wydawane w latach 1933-1936. Dzieło zawiera obszerne artykuły z różnych dziedzin życia i wiedzy, napisane przez najlepszych specjalistów polskich
(m.in. J.S. Bystroń, K. Estreicher, M. Handelsman, R. Ingarden, M. Kukiel, T. Manteuﬀel, B. Olszewicz, J. Parandowski, J. Remer, E. Romer, T. Sinko, W. Tatarkiewicz, M. Walicki). Oprawa wydawnicza wykonana wg projektu Bonawentury Lenarta: półskórek ze złoceniami na grzbiecie. Tuż
przed wybuchem II wojny światowej wydano suplement, którego tu brak. W t. 1 poluzowany blok.
Stan dobry.
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462. Świat i życie. Oprawa proj. B. Lenarta. 1933-1936.
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463. Dzieje farmacji. 1883.

463. Świeżawski Sulimczyk Ernest. Wenda Kazimierz. Materiały do dziejów farmacyi
w dawnej Polsce od czasów najdawniejszych do chwili bieżącej. IV. Urządzenia
aptekarskie. Warszawa 1883. Nakładem K. Wendy, s. [1], 224, [2], 24,5 cm, opr.
współcz. ppł.
90,Historia farmacji i służby lekarskiej od czasów dawnej Rzeczpospolitej do 1867 r. Dzieło autorstwa
Kazimierza Wendy (1852-1932), warszawskiego aptekarza, historyka farmacji polskiej, redaktora „Wiadomości Farmaceutycznych” oraz Ernesta Sulimczyka Świeżawskiego (1843-1919), historyka medycyny. Nieaktualne pieczątki własn. Stan dobry.

464. Tygodnik Solidarność. Nr 1-37: 3 IV – 4 XII 1981. Warszawa 1981. Krajowa
Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność, całka wydawnicza pierwszego
rocznika, 49 cm, opr. pł.
300,„Tygodnik Solidarność”, polityczno-społeczno-kulturalny, jedno z pierwszych niezależnych czasopism
wydawanych w okresie PRL-u. Redaktor naczelny Tadeusz Mazowiecki. Całka wydawnicza. W numerach 3, 24 i 29 osobne wkładki zawierające tezy do dyskusji („Kierunki działania Związku w obecnej
sytuacji kraju”; Sprawozdanie KKP NSZZ „Solidarność” z działalności; Program NSZZ „Solidarność”
uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, s. 16). Dołączono niespotykany w handlu:
Nr 1 – numer próbny z 5 IV 1981 r. Stan ogólny dobry.

465. Volumina legum. T. IX. Wydawnictwo Komisyi Prawniczej Akademii Umiejętności
w Krakowie. Kraków 1889. AU, s. [6], 501, 30 cm, opr. wyd. brosz.
240,Tom dziewiąty „Volumina legum” – pierwszego polskiego zbioru prawa stanowionego, zawierającego
zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od 1347 do 1793 r. Ważne źródło
historyczne, jak również istotne dzieło dla ówczesnej praktyki prawniczej. Pierwszych sześć tomów,
powstałych z inicjatywy bpa kijowskiego Józefa Załuskiego, zawierało prawa uchwalone do 1736 r.
Opracował je i wydał w latach 1732 -1739 pijar Stanisław Konarski. Tomy VII i VIII, obejmujące lata
do 1780 r., wydane zostały w 1782 r. Niniejszy tom, wydany po przeszło stuletniej przerwie,
zawiera konstytucje z lat 1782, 1784 i 1786 oraz cały dorobek Sejmu Czteroletniego 1788-1792.
Obejmuje indeks, a raczej inwentarz 1590 konstytucji i aktów prawnych z tych lat. Układ dwuszpaltowy. Okł. i k. tyt. ze śladem po zalaniu w części dolnej, miejscami zażółcenia pap., poza tym
stan dobry.
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467. Wielka Historia Powszechna. 1934-1936.

466. Wawrzkowicz Eugeniusz. Anglia a sprawa polska 1813-1815. (Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych. Tom XVIII). Kraków i Warszawa 1919. Druk W. L. Anczyca
i Spółki, s. [4], IX, [1], 520, [4], 23 cm, opr. wyd. brosz.
120,Praca E. Wawrzkowicza (1887-1940/42), majora Wojska Polskiego, historyka, badacza epoki napoleońskiej i dziejów Lwowa, sekretarza Komisji Naukowej Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa. Jest
to jedna z monografii historycznych opracowanych pod kierunkiem Szymona Askenazego w utworzonej
przez niego serii wydawniczej „Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych”. Egzemplarz nierozcięty
i nieobcięty. Przebarwienia okładek, niewielkie ubytki grzbietu, nieaktualny wpis własnościowy, poza
tym stan dobry.

467. Wielka Historia Powszechna. Wydawnictwo zbiorowe ilustrowane opracowane
pod redakcją Jana Dąbrowskiego, Oskara Haleckiego, Mariana Kukiela i Stanisława Lama. T. 1-6 (w 9 wol.). Warszawa 1934-1936. Nakładem Księgarni Trzaski,
Everta i Michalskiego, s. XII, 935; XII, 1012; XV, 878; 464 i 636; VIII, 610 i VII, 494;
XI, 655 i IX, 484, liczne tabl. barwne i czarno-białe, w tekście liczne ilustr., rys.,
mapy, plany, wykresy, 28 cm, opr. wyd. jednolita, płsk ze złoc. i zdob.
2800,Monumentalne, największe dzieło historiografii polskiej okresu międzywojennego. Dzieje powszechne
od początków ludzkości aż do wybuchu I wojny światowej. Pracę nad wydawnictwem rozpoczęto z inicjatywy Stanisława Lama, ówczesnego redaktora naczelnego wydawnictwa firmy Trzaska,
Evert i Michalski. Do współpracy pozyskano najwybitniejszych historyków, m.in.: L. Finkla, J. Jaworskiego, K. Zakrzewskiego, T. Manteuﬄa, J. Dąbrowskiego, O. Haleckiego, K. Piwarskiego, W. Konopczyńskiego, J. Feldmana, J. Iwaszkiewicza, M. Kukiela, A. Skałkowskiego. W tekście ponad
5000 ilustracji, ponad 200 tablic barwnych i czarno-białych, kilkaset map, planów, rysunków, wykresów i tablic genealogicznych. Luksusowa oprawa wydawnicza jednolita: półskórek wiśniowy, na
grzbiecie złocona tytulatura, numeracja tomu oraz znak graficzny wydawnictwa TEM, na obu okładkach
złocenia nawiązujące do treści tomu. Przetarcia opraw, naderwanie góry grzbietu w t. I, przebarwienia
lic w t. VI. Nieliczne naderwania marginesów, miejscami minimalne zażółcenia papieru. W tomach
IV/1 i IV/2 brak początkowych 8 stron, w t. V/1 na k. przedtyt. ślad wpisu zaklejony papierem. Brak
tomu Wielkiej Wojny. Stan ogólny dobry.
Lit.: S. Lam, Życie wśród wielu, Warszawa 1968, s. 351-356.

468. Wilder Jan Antoni. Traktat handlowy polsko-pruski z roku 1775. Gospodarcze znaczenie utraty dostępu do morza. Rozprawy historyczne Towarzystwa Naukowego

HISTORIA. HERALDYKA. PAMIĘTNIKI

469. II wojna burska. 1900-1901.
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471. Armia II Rzeczypospolitej. 1939.

Warszawskiego. T. XX, zeszyt 2. Warszawa 1937. Nakładem Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego, s. 356, [1], 24 cm, opr. wyd. brosz.
90,Dysertacja doktorska Jana Antoniego Wildera (1909-1961), historyka, pracownika Instytutu Historii
PAN, syna Hieronima Wildera, wybitnego antykwariusza warszawskiego. Przedmiotem książki, opartej
na archiwach polskich i berlińskich, jest traktat handlowy polsko-pruski z 1775 r., a w szczególności
antypolska polityka Prus, historia debat i akcje dyplomatyczne obu państw zakończone jeszcze
bardziej restrykcyjnym wobec Polski wykonywaniem traktatu przez Prusy. Na końcu indeks osobowy.
Ubytki grzbietu i narożnika opr., poza tym stan dobry.

469. Wilson Herbert Wrigley. With the flag to Pretoria. A history of the Boer War
1899-1900. T. 1-2 (w 2 wol.). London 1900-1901. Harmsworth Brothers, s. VIII,
364; VIII, 365-716, liczne ilustr. w tekście, 33 cm, opr. z epoki, płsk.
600,Wydanie 1. Bogato ilustrowana, jedna z pierwszych prac poświęconych II wojnie burskiej, napisana
przez H. W. Wilsona (1866-1940), brytyjskiego dziennikarza i historyka wojskowości, jednego z głównych redaktorów „Daily Mail” w latach 1898-1940. Druga wojna burska toczona między Imperium
Brytyjskim a republikami burskimi w latach 1899-1902 zakończyła się ostatecznie przegraną Burów
i przekształceniem republik w kolonie brytyjskie (w 1910 r. wraz z innymi koloniami weszły w skład
dominium Związku Południowej Afryki). Działania wojenne charakteryzowało m.in. stosowanie przez
Burów taktyki partyzanckiej. W efekcie Brytyjczycy zaczęli organizować obozy koncentracyjne, w których internowano ludność cywilną, co miało uniemożliwić wsparcie oddziałów partyzanckich. Wnioski
płynące z konfliktów w Afryce Południowej zaowocowały reformą brytyjskiej armii i w efekcie jej lepszym
przygotowaniem do I wojny światowej. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

470. Wojciechowski Tadeusz. Szkice historyczne jedenastego wieku. Warszawa 1925.
Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, s. LIII, 389, tabl. ilustr. 16, 23,5 cm, opr.
współcz., płsk.
150,-
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Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego (pieczątka). W tekście, poza podkreśleniami, zapiski, komentarze
i 2-3 rysunki Zubrzyckiego, świadczące o wnikliwej lekturze (wykonane ołówkiem, częściowo sygnowane i datowane). Prace historyczne Tadeusza Wojciechowskiego (1838-1919), historyka, mediewisty, rektora Uniwersytetu Lwowskiego. W zbiorze m.in.: Astryk-Anastazy opat trzemeszyński (1001);
Piastowicz eremita i biskup krakowski Lambert I; Strącenie i zegnanie króla Bolesława II; Władysław
Herman: zatrata korony i pierwszy kult Stanisława. Opr. poznańskiej introligatorni Lewandowskich,
sygnowana nalepką „G. Lewandowski 1966”: brązowy płsk, na licach pł. Zachowana oryg. okł. brosz.
Stan bardzo dobry.

471. [Wojsko II RP]. Koc Leon Wacław. Quirini Eugeniusz. The Polish Army and
the Polish Navy. Das Polnische Heer und die Polnische Kriegsmarine. Warszawa
1939. Central Military Booksellers Magazine, s. 111, liczne ilustr. w tekście, 28 cm,
opr. wyd., ppł.
120,Album prezentujący armię (piechota, kawaleria, lotnictwo, artyleria) i marynarkę wojenną II Rzeczypospolitej. Tekst dwujęzyczny – angielski i niemiecki. Stan dobry.

472. Wraga Ryszard (ps., właśc. Jerzy Niezbrzycki). Wojna sowiecko – niemiecka
1941-1945. Italia 1945. Nakładem oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, tłoczono:
Drukarnia Polowa A.P., s. 161, [1], 18 cm, opr. z epoki ppł.
60,Analiza geopolityczna wojny sowiecko – niemieckiej autorstwa Jerzego Antoniego Niezbrzyckiego
(1902-1968), kapitana Wojska Polskiego, oficera polskiego wywiadu wojskowego, sowietologa i pisarza,
zagorzałego przeciwnika systemu sowieckiego. Po II wojnie światowej był pracownikiem naukowym
w czołowym amerykańskim ośrodku badań sowietologicznych – Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda oraz ekspertem od spraw sowieckich Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Jego
twórczość została celowo skazana na zapomnienie i nieistnienie w Polsce po 1945 r. Autor
stawia tezę, że rozwój stosunków niemiecko-rosyjskich jest „kroniką jak najczulszych zbliżeń i jak
najkrwawszych starć”, czego dowodem jest ich sojusz w latach 1939-1941, natomiast przystąpienie
przez Sowietów do obozu świata walczącego z Hitlerem nie miało na uwadze wspólnych celów walki
z niemieckim barbarzyństwem i rasizmem, a jedynie „polityczne i materialne zagarnięcie wszystkiego,
co się tylko da”. Stan dobry.

473. Zarański Stanisław. Geograficzne imiona słowiańskie zestawione alfabetycznie
według nazw ich niemieckich, włoskich, rumuńskich, węgierskich i tureckich,
z dodaniem niektórych łotyskich i innych zagranicznych spolszczonych. Wydanie
Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków 1878. W Drukarni
Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. X, [2], 264, 19,5 cm, opr. z epoki ppł.
120,Zbiór nazw miast i osad, głównie zachodniej słowiańszczyzny i Polski, noszących pierwotnie cechy
nazewnictwa słowiańskiego, które po setkach lat „albo w zupełności nazwami innych języków… pokryte zostały albo pod wpływem tych języków i wynaradawiającym prądem… do niepoznania
zmienione zostały”. Stanisław Zarański (1817-1889), galicyjski pedagog, walczący o narodowy model
wychowania i nauczania, mający na celu zachowanie dla potomności nazw miejsc, w których żyli nasi
przodkowie, ważnego dowodu w kwestii spornej granic Słowiańszczyzny. Stan dobry.

474. Zawiszanka Zofia. Poprzez fronty. Pamiętnik wywiadowczyni I Pułku Piechoty Leg.
z 1914 roku. Na podstawie notatek spisanych w lutym – marcu 1915 r. Rysunki
wykonał ANK. Warszawa 1928. Główna Księgarnia Wojskowa, s. XI, 245, ilustr.
w tekście, 20 cm, opr. z epoki ppł., zach. lico opr. brosz. z kolor. ilustr.
700,Egzemplarz płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego: na k. tytułowej odręczny podpis Beliny-Prażmowskiego, na k. przedtyt. odręczna dedykacja autorki: „Belinie od Autorki Goszyce, czerwiec
1928”. Władysław Belina-Prażmowski (1888-1938), twórca pierwszego szwadronu kawalerii Legionów
Polskich, dowódca I pułku ułanów, prezydent Krakowa i wojewoda lwowski (po jego śmierci uroczystości
pogrzebowe stały się wielką manifestacją patriotyczną, porównywalną do tej po śmierci Marszałka).
Pamiętnik Zofii Zawiszanki (1889-1971), wywiadowczyni I Pułku Piechoty Legionów z 1914 r. We
wstępie Aleksandra Piłsudska podkreśla rolę kobiet, które w Drużynach Strzeleckich przygotowywały
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474. Egzemplarz płk. W. Beliny-Prażmowskiego.
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475. Zbiór postanowień rządu. 1838.

się do walki o wolność nie tylko z wrogiem, lecz i z opinią konserwatywnego społeczeństwa. Ich praca
w wywiadzie dawała podstawę do przeprowadzania operacji taktycznych i strategicznych. Szlak bojowy
autorki przebiegał od Słomnik przez Kielce, Chęciny, Radom, Dęblin, Warszawę, Miechów i z powrotem
do Krakowa, następnie przez Opatów, Piotrków, Częstochowę i Chrząstów do Silniczki. Stan dobry.

475. Zbiór postanowień rządu Królestwa Polskiego Dziennikiem Praw nieogłoszonych.
Warszawa 1838. W Druk. Rządowey (Dziennik Praw, Tom Dodatkowy), s. 304,
[8] skorowidz, tabl. 9 (10 wzorów rozkład.), 22 cm, opr. ppł. współcz.
200,Tom uzupełniający, jedyny nienumerowany, „Dziennika Praw Królestwa Polskiego”, wydawnictwa
urzędowego wychodzącego w latach 1815-1871 (łącznie wydano 246 numerów w 71 tomach). Tom
obejmuje okres 1814-1834. Karty nierozcięte, miejscami zbrązowienia, poza tym stan dobry.

476. Zdanowicz Aleksander. Rys chronologiczno-historyczny państw nowożytnych.
Od V. wieku do dziś dnia [...]. Wydanie nowe. Wilno 1882. Nakładem i drukiem
Józefa Zawadzkiego, s. 608, 22,5 cm, opr. z epoki, płsk.
180,Dzieło Aleksandra Zdanowicza (1805-1868), nauczyciela historii powszechnej m.in. w Instytucie Szlacheckim w Wilnie. Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura, na licach pł. Na k. tyt.
pieczątka heraldyczna odciśnięta przez papier (Tomasza Marszewskiego). Brak map. Drobne otarcia
i przebarwienia, blok poluzowany.

477. Zieliński Tadeusz. Starożytność bajeczna (Świat Antyczny. Część pierwsza).
Warszawa-Kraków 1930. Wydawnictwo J. Mortkowicza, s. [4], 464, [8], tabl.
ilustr. 12, 23 cm, opr. wyd. skóra ze złoc.
320,Zbiór mitów greckich w opracowaniu Tadeusza Zielińskiego (1859-1944), historyka kultury antycznej,
profesora Uniwersytetu Petersburskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z najwybitniejszych
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476. A. Zdanowicz. Chronologia. 1882.

477. T. Zieliński. Starożytność bajeczna. 1930.

filologów klasycznych. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: skóra ciemnozielona ze złoceniami
na grzbiecie i licu. Drobne zabrudzenia papieru, poza tym stan dobry.

478. Złota Księga Pamiątkowa 1873-1923. Z okazyi pięćdziesięciolecia Zjednoczenia
Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce. Chicago [1923]. Drukarnia Dziennika
Zjednoczenia, s. 152, liczne ilustr. w tekście, 33,5 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. na
licu.
240,Pięknie wydana, na papierze kredowym, bogato ilustrowana księga pamiątkowa z okazji 50. rocznicy
działalności Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, założonego na zjeździe w Detroit w 1873 r. Oprawa wydawnicza: płótno opalizujące w kolorze pomarańczowym ze złoceniami na
licu. Oprawa lekko zabrudzona, nieaktualna pieczątka własnościowa, poza tym stan dobry.

479. Żychliński Teodor. Złota księga szlachty polskiej. Rocznik XXII. Poznań 1900.
Nakładem Autora. Czcionkami drukarni Dziennika Poznańskiego, s. [6], 236, tabl.
genealog. 1 (rozkł.), 29 cm, opr. z epoki ppł., brzegi kart. marm.
180,Dwudziesty drugi tom „Złotej księgi szlachty polskiej” Teodora Żychlińskiego. Dotyczy takich rodów jak:
Cemowie, Grabowscy, Hulewiczowie, Jarochowscy, Szołdrscy, Zawadzcy i Znatowiczowie. Na końcu
spis rodzin umieszczonych w 22 rocznikach Księgi oraz Wywód rodziny Szołdrskich. Przetarcia i zaplamienia oprawy, poza tym stan dobry.

480. Żychliński Teodor. Złota księga szlachty polskiej. Rocznik XXVII. Poznań 1905.
Nakładem Autora. Czcionkami drukarni Dziennika Poznańskiego, s. 161, tabl.
genealog. 5 (rozkł.), 30 cm, opr. wyd. brosz.
180,Dwudziesty siódmy tom monumentalnego zbioru wydawanego przez Teodora Żychlińskiego w latach
1879-1908. W woluminie znajdują się monografie historyczno-genealogiczne m.in. rodzin: Cetnerów,
Chrzanowskich, Janta-Połczyńskich, Jaroszyńskich, Komorowskich, Prószyńskich, Błociszewskich,
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478. Zjednoczenie Polskie w Ameryce. 1923.
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480. Złota księga szlachty. 1905.

Karwosieckich, Leszczyńskich, Mieroszowskich, Przebendowskich, Skoroszewskich, Zawadzkich,
Sobieskich i Zebrzydowskich. Naderwania grzbietów, przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

481. Żytkowicz Leonid. Rządy Repnina na Litwie w latach 1794-7. Wilno 1938.
Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, s. XV, [1], 464, tabela rozkł.,
26 cm, opr. współcz. płsk z bogatymi złoc. i tłocz., zach. oryg. okł. brosz. 460,Rozprawa poświęcona trzem latom władzy Mikołaja Repnina na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, tuż po stłumieniu przez niego powstania kościuszkowskiego na Litwie. Była podstawą habilitacji
Leonida Żytkowicza (1910-1991), historyka specjalizującego się w dziejach nowożytnych, związanego
z Uniwersytetami w Wilnie, Poznaniu i Toruniu oraz Instytutem Historii PAN. Na końcu obszerne
dodatki źródłowe, indeks osób oraz indeks geograficzny. Efektowna oprawa w szeroki wiśniowy
półskórek (sygn. Marek Świda), grzbiet podzielony zwięzami wypukłymi na pięć pól, w dwóch polach
czarne szyldziki z tytulaturą, w pozostałych złocone zdobienia. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

482. Żywoty sławnych Polaków. T. I-III (w 3 wol.). Radom 1830. B.w., s. [2], 249;
[2], 318; [2], 287, 17 cm, opr. jednolita z epoki płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart
marm.
440,Z odręczną dedykacją profesora Juliana Krzyżanowskiego (1892-1976), historyka literatury, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiór biografii wybitnych Polaków XVI-XVII wieku. Tomy I-II
zawierają życiorys prymasa Jana Tarnowskiego pióra Stanisława Orzechowskiego oraz biografię
hetmana Lwa Sapiehy pióra Kazimierza Kognowickiego. Tom III zawiera życiorys hetmana Jana
Zamoyskiego (1542-1605), kanclerza wielkiego koronnego, hetmana wielkiego koronnego, założyciela
Zamościa opracowany przez Franciszka Bohomolca i będący przeróbką łacińskiego dzieła Reinholda
Heidensteina (1556-1620), dyplomaty, sekretarza kancelarii królewskiej, prawnika, historyka i kronikarza, podwładnego Jana Zamoyskiego. Załączono kartkę z notatkami piórem Juliana Krzyżanowskiego.
Przetarcia oprawy, w tomie 2. zabrudzenia karty tytułowej oraz ślady zalania górnego marginesu kilku
ostatnich kart (podklejone z niewielką szkodą dla tekstu), poza tym stan dobry.
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481. Rządy Repnina na Litwie. 1938.

482. Żywoty sławnych Polaków. 1830.

483. Źródła staropolskie PAU. 1889-1949. (16 tytułów)
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483. Źródła staropolskie z serii Biblioteka Pisarzów Polskich Akademii Umiejętności.
Kraków 1889-1949. Polska Akademia Umiejętności. 16 wydawnictw w 3 wol.,
20 cm, jednolite opr. współcz., pł.
380,Wol. 1: Ulanowski Bolesław, wyd. Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608. Wyd. 1921, s. VIII, 43,
adl.; Ulanowski Bolesław, wyd. Trzy broszury prawne z r. 1607 i 1612. Wyd. 1893, s. [4], X, 71,
[2], adl.; Ulanowski Bolesław, wyd. Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia.
1921, s. XVI, 305. Wol. 2: Górski Jakub. [...] Rada Pańska. Wydał Wiktor Czerniak. 1892, s. [2],
XV, [1], 137, [1], adl.; Schotten Herman. O cnocie abo żywocie człowiekowi przystojnym. Wydał
Stanisław Ptaszycki. 1891, s. VII, 95, [1], adl.; Bursche Edmund, wyd. Apologeticus to jest obrona
konfederacyej [...]1932, s. LIX, 94, adl.; Benis Artur, wyd. Postępek prawa czartowskiego przeciw
narodowi ludzkiemu. 1891, s. [2], 124, [1], adl.; Celichowski Zygmunt, wyd. Historya prawdziwa,
która się stała w Landzie mieście niemieckim 1568. Wyd. 1891, s. XIII, 50. Wol. 3: Korczewski Wit.
[...] Rozmowy polskie łacińskim językiem przeplatane. 1553. Wydał Jan Karłowicz. 1889, s. [2], VI, 87,
adl.; Słupski Stanisław. Zabawy orackie 1618 i Jeżowski Władysław Stanisław. Oekonomia 1638.
Wydał Józef Rostafiński. 1891, s. [2], s. 87, adl.; Szymonowicz Szymon. Castus Iopseph przekładania
Stanisława Gosławskiego 1597. Wydał Roman Zawliński. 1889, s. VIII, 98, adl.; Wisłocki Władysław,
wyd. Proteus abo odmieniec. Satyra z roku 1564. Wyd. 1890, s. X, 41, adl.; Dachonowski Jan Karol.
Symfonie anielskie. Wydał Alfred Brodnicki. 1913, s. 60, [1], adl.; Zbylitowski Andrzej. Epitalamium
na wesele Zygmunta III. 1592. Wydał Jan Łoś. 1893, s. IV, 17, [1], adl.; Jurkowski Jan. Tragedia
o polskim Scylurusie i trzech synach koronnych Ojczyzny Polskiej. Oprac. Stanisław Pigoń. 1949, s. 68,
[1], adl.; Korczyński Adam. Złocista przyjaźnią zdrada. [...] Wydał Roman Pollak. 1949, s. 126, [1].
Opr.: czarne pł., na dole grzbietu tłocz. i złoc. oznaczenie serii „B. P. P.”. Zachowane oryginalne okł.
broszurowe poszczególnych wydawnictw. Niektóre okł. z małymi defektami. Podkreślenia ołówkiem
w tekście. Stan dobry.
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– Powstanie Warszawskie –
484. Barykada. Pismo codzienne AK Śródmieście – Południe Rejony III i II, nr 19:
30 VIII 1944. Warszawa 1944, s. 4, 36 x 26,5 cm.
300,Pismo wydawane przez Podobwód Armii Krajowej Śródmieście Południowe, z czasem połączone
z pismem „Warszawa Walczy” pod red. Adama Borkiewicza. Wydanie poranne. W treści m.in.: Pełne
uznanie AK przez Anglię i Amerykę; Memorandum Rządu Polskiego do Moskwy. Pieczęć: „Ze zbioru
Andrzeja Gołosia”. Zażółcenia i drobne naddarcie górnego prawego narożnika pierwszej karty, poza
tym stan bardzo dobry. (Cieślakiewicz, poz. 29).

485. Biuletyn Informacyjny. Dodatek Nadzwyczajny. R. VI, nr 36 (243): 2 VIII 1944.
Warszawa 1944, k. [1], 32 x 23,5 cm.
300,Centralny organ prasowy VI Oddziału Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej
pod red. Aleksandra Kamińskiego. W okresie Powstania Warszawskiego miał charakter dziennika.
Historyczny egzemplarz z drugiego dnia powstania, z krótkimi tekstami: Po 24 godzinach boju
o wolność walki na ulicach Warszawy rozwijają się pomyślnie; „Trupy” czołgów na ulicach. Ślady
składania, poza tym stan dobry. (Dobroszycki, poz. 49).

486. Robotnik. Centralny organ P.P.S. Wolność, Równość, Niepodległość. R. 51, nr 52
(15 IX); nr 54 (17 IX); nr 58 (21 IX). Warszawa 1944. [PPS] WRN, k. [1]; [1]; [1],
32 cm.
150,Druk jednostronny. Konspiracyjny dziennik Polskiej Partii Socjalistycznej, wydawany na zasadzie ciągłości wydań przedwojennych. Przez cały okres konspiracji i Powstania Warszawskiego pod red. Zygmunta Zaremby (patrz poz. 489). W okresie powstania okrojony wskutek braku papieru. Zawiera
informacje z walczącej stolicy i komentarze polityczne, m.in. na temat stosunków polsko-radzieckich w związku z bezczynnością Armii Czerwonej stojącej u wrót Warszawy. Numer pierwszy naddarty
z uszczerbkiem, ślady składania i miejscami zażółcenia, poza tym stan dobry. (Dobroszycki, poz. 754).

487. Rzeczpospolita Polska. Dodatek nadzwyczajny. R. IV, nr 21 (10 VIII). Warszawa
1944. [DR], k. [1], 38 x 26,5 cm.
300,Pismo wydawane w okresie Powstania Warszawskiego przez Departament Informacji Delegatury
Rządu, jako dziennik w Śródmieściu Północnym. Redaktor Teofil Syga. Zawiera m.in. oświadczenie
wicepremiera Jana Kwapińskiego, opatrzone optymistycznym nagłówkiem: „Pomoc dla Warszawy
nadchodzi. Rząd polski czuwa i działa”. Na odwrocie dopisek ołówkiem z okresu Powstania. Ślad
składania, poza tym stan bardzo dobry. (Dobroszycki, poz. 771).

488. Szaniec. R VI, nr 24 (130): 28 VIII 1944. Warszawa 1944. [ONR „Szaniec”], s. 2,
25,5 x 35,5 cm.
300,-
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484. Barykada. 1944.

485. Drugi dzień Powstania.

487. Rzeczpospolita Polska. 1944.

488. Szaniec. 1944.

Pismo Obozu Narodowo-Radykalnego z okresu Powstania Warszawskiego, wydawane od 16 VIII do
23 IX w Śródmieściu. Zawiera wiadomości z frontów oraz z walk na terenie Warszawy. Numer otwiera
programowy artykuł „Mamy prawo żądać!”, skierowany do aliantów, przypominający o współpracy
ZSRR z Niemcami w latach 1939-1941. Pieczęć: „Ze zbioru Andrzeja Gołosia”. Ślady składania, poza
tym stan dobry. (Dobroszycki, poz. 825).
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489. Z. Zaremba. Powstanie sierpniowe. 1944.

490. Rzeczpospolita Polska. 1945.

– Po powstaniu –
489. [Zaremba Zygmunt]. Powstanie sierpniowe. B.m. Listopad 1944. Wolność,
Równość, Niepodległość, s. [2], 19, 30 cm, maszynopis powielany, luźne
składki.
180,Pierwsza edycja konspiracyjnej pracy powstałej już we wrześniu 1944 r. Zygmunt Zaremba (1895-1967)
był podczas okupacji jednym z przywódców podziemnej PPS (WRN). Praca powstała w ciągu kilka
dni na polecenie władz PPS, jako „dokument naocznego świadka”. Jest to rodzaj kroniki powstania,
doprowadzony do upadku Starego Miasta. Wydano anonimowo w okręgu podwarszawskim. Opis wg
okł. Zażółcenia i zagięcia pierwszej i ostatniej karty, poza tym stan dobry. (Chojnacki I, poz. 1644).

– Po wojnie –
490. Rzeczpospolita Polska. R. V, nr 6 (159): 6 VII 1945. Warszawa 1945. [DR], s. 8,
20 cm, składka.
180,Ostatni historyczny numer konspiracyjnego organu Delegatury Rządu, wydawanego od 15 marca
1941 r. W marcu 1945 r. pismo wznowiono i wydano sześć numerów. Zawiera oświadczenie prezydenta
RP Władysława Raczkiewicza w związku z uznaniem Rządu Jedności Narodowej w Warszawie i cofnięciem uznania Rządu RP na Uchodźstwie. Ponadto odezwa Rady Jedności Narodowej do narodu
polskiego i do narodów zjednoczonych i apel w pierwszą rocznicę Powstania. Numer drukowany
w Krakowie (w innych relacjach pojawia się sporadycznie Częstochowa). Pieczęć: „Ze zbioru Andrzeja
Gołosia”. Nierozcięta składka. Zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry. (Chojnacki II, poz. 337)
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491. Andrzejewski Jerzy. Noc. Opowiadania. Wydanie drugie. Warszawa 1946.
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, s. 219, [4], 22 cm, opr. wyd. brosz.
60,Zbiór opowiadań wojennych Jerzego Andrzejewskiego (1909-1983), powieściopisarza, publicysty, krytyka literackiego. Z ośmiu napisanych w czasie wojny ocalały tylko trzy, wydrukowane w prezentowanym
zbiorze: Przed sądem, Apel i Wielki tydzień. Czwarte, zatytułowane „Warszawianka”, powstało tuż po
zakończeniu wojny. Nieaktualny wpis własnościowy na k. tyt. Stan bardzo dobry.

492. Andrzejewski Jerzy. Popiół i diament. Powieść. Warszawa 1948. Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik”, s. 334, [1], 21,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Wydanie 1. Najgłośniejsza powieść Jerzego Andrzejewskiego (1909-1983). Akcja powieści rozgrywa
się w Ostrowcu w ciągu trzech dni, od 6 do 9 maja 1945 r. Głównym bohaterem jest Maciek Chełmicki,
członek Armii Krajowej, przygotowujący zamach na miejscowego sekretarza PPR, Szczukę. W 1959 r.
powieść doczekała się ekranizacji filmowej w reżyserii Andrzeja Wajdy ze Zbigniewem Cybulskim
w roli Maćka Chełmickiego. Egzemplarz nieprzycięty. Niewielkie przebarwienia oprawy, nieaktualny
podpis własnościowy, poza tym stan dobry.

493. Bełza Władysław. Z epoki Mickiewicza. Lwów 1911. Nakładem Księgarni
H. Altenberga. Warszawa E. Wende i Ska, s. [4], 165, [2], 20,5 cm, opr. z epoki
ppł. z tyt. na licu.
60,Zbiór esejów historyczno-literackich o Adamie Mickiewiczu i jego epoce autorstwa Władysława Bełzy
(1847-1913), poety piszącego w duchu patriotycznym, publicysty, działacza kulturalnego i oświatowego, współzałożyciela Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza i organizacji oświatowej Macierz Polska. Zbiór zawiera m.in. eseje: Maryla; Krakowskie wydanie Wallenroda; Brat poety;
Z pobytu Mickiewicza w Dreźnie; Celina Mickiewiczowa; Mickiewicz na polowaniu. Na końcu wiersz
„Na odsłonięcie kolumny Adama Mickiewicza”. Stan bardzo dobry.

494. Brodziński Kazimierz. Wiesław. Sielanka krakowska. Petersburg 1857. Nakładem i drukiem Bolesława Maurycego Wolﬀa, frontispis (drzeworyt), s. [2], 36,
ryc. w tekście (drzeworyty), 24,5 cm, opr. z epoki ppł.
240,Banach nie notuje! Jeden z ważniejszych poematów Kazimierza Brodzińskiego (1791-1835), poety,
historyka, żołnierza Księstwa Warszawskiego. Sielanka idylliczna z życia zamożnych polskich włościan, której pierwsze wydanie ukazało się w 1820 r. Edycja ozdobiona frontispisem i drzeworytami
według rysunków M. Fredry, J. Kossaka, L. Straszyńskiego, rytowanymi przez Lavieille’a, Sotaina,
Butwiłłowskiego i Hohenfeldena. Przetarcia i zaplamienia oprawy, na kartach ślady zacieku i zażółcenia. Rzadka edycja.

495. Byron George Gordon. Don Juan. Przekład Edwarda Porębowicza. Wydanie
nowe przerobione. Warszawa 1922. Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”,
s. [2], 631, 19 cm, luksusowa opr. wyd., skóra ze złoc. i tłocz.
400,-
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492. J. Andrzejewski. Popiół i diament. 1948. 1 wyd.

494. K. Brodziński. Wiesław. 1857.

493. W. Bełza. Z epoki Mickiewicza. 1911.

495. G. G. Byron. Don Juan. 1922.

LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

496. L. Czarkowski. Pseudonimy. 1922.
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497. J. Czechowicz. Dzień jak codzień. 1930.

Odbito w nakładzie 1500 numerowanych egzemplarzy (egz. nr 0086). Poemat satyryczny lorda Byrona
(1788-1824), jednego z najwybitniejszych poetów angielskich, oparty na hiszpańskiej legendzie o Don
Juanie. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: skóra brązowa zachodząca na krawędziach na
brzegi, na grzbiecie złocona tytulatura i ozdobniki, w zwierciadle lica tłoczony na ślepo medalion
z popiersiem autora, górny brzeg kart barwiony. Obca dedykacja. Brak karty przedtytułowej, poza
tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

496. Czarkowski Ludwik. Pseudonimy i kryptonimy polskie. Wilno 1922. Nakładem
Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, s. 170, 20,5 cm, opr.
wyd. ppł.
180,Egzemplarz z odręcznymi uzupełnieniami i zapiskami autora (?). Na k. tyt. dedykacja autora dla
Wandy Siedleckiej, pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: „Pani Wandzie
Siedleckiej na pamiątkę wspólnej pracy w Bibliotece od 25/VIII 1923 – 25/III 1924”. Słownik pseudonimów i kryptonimów polskich, obejmujący 2594 pseudonimy należące do 1733 pisarzy, autorstwa
Ludwika Czarkowskiego (1855-1928), pierwszego dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. Autor wykorzystał poprzednie publikacje (ostatnia z 1910 r.) i uzupełnił je o setki nowych
nazwisk. Dodał także pseudonimy dziennikarzy, które pomijano we wcześniejszych opracowaniach.
Miejscami ślady zagięcia marginesów, poza tym stan dobry.

497. Czechowicz Józef. Dzień jak codzień. Warszawa 1930. F. Hoesick, s. 53, [1],
18 cm, opr. wyd. brosz.
80,Wydanie 1. Na karcie przedtyt. podpis Zdzisława Najdera (1930-2021), historyka literatury, profesora uniwersytetów amerykańskich, wieloletniego dyrektora Radia Wolna Europa. Drugi tomik poetycki w dorobku Józefa Czechowicza (1903-1939), poety związanego z Lublinem, uczestnika wojny
polsko-bolszewickiej 1920 r., członka grupy poetyckiej Reflektor, współpracownika grupy literackiej
Kwadryga, współpracownika „Pionu” i „Kameny”. Poeta zginął podczas bombardowania Lublina przez
Niemców we wrześniu 1939 r. Tom obejmuje wiersze z lat 1927-1929. Przebarwienia, naddarcia i ubytki
okładek, grzbiet podklejony taśmą, poza tym stan dobry.
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498. T. Czyżewski. Wąż, Orfeusz i Euridika. 1922.

499. Dante. Boska Komedja. 1860.

498. Czyżewski Tytus. Wąż, Orfeusz i Euridika wizja antyczna. Kraków 1922. Instytut
Wydawniczy „Niezależnych”. Odbito czcionkami Grafij Przemysłowej, s. [32],
15,5 cm, opr. wyd. brosz.
600,Awangardowy, formistyczny utwór dramatyczny, nawiązujący do starożytnego mitu. Tytus Czyżewski (1880-1945), poeta, malarz, krytyk artystyczny, współtwórca polskiego futuryzmu, przedstawiciel formizmu – jednego z dwóch oryginalnie polskich prądów awangardowych. Całostronicowe
kompozycje typograficzne zostały wykonane według rysunków autora przez Franciszka Benisza.
Stan dobry.

499. Dante Alighieri. Boska Komedja. Tłómaczenie Juliana Korsaka poprzedzone
przemową, czyli wstępami, objaśnione komentarzem według [Niccolò Giosafatte] Biagioli i [Karla] Streckfussa. Z 16-ma rycinami. Warszawa 1860. Nakład
i druk S. Orgelbranda, s. [4], 739, tabl. ryc. 16 (drzeworyty), 24,5 cm, opr.
z epoki, płsk.
900,Pierwsze pełne tłumaczenie na język polski „Boskiej komedii”, arcydzieła średniowiecznej literatury
włoskiej autorstwa Dantego Alighieri (1265-1321). Przekładu na język polski dokonał Julian Korsak
(1806-1855), poeta, tłumacz, przyjaciel Adama Mickiewicza z okresu studiów na Uniwersytecie Wileńskim. Na wstępie zamieszczono obszerny życiorys autora. Utwór ozdobiony 16 drzeworytami.
Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura. Drobne zaplamienia
i przebarwienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 585.

500. Droga. Miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego. R. XII, nr 2: 1933.
Warszawa 1933. Jan Dąbkowicz, s. 113-208, 25 cm, opr. wyd. brosz.
60,Miesięcznik kulturalno-literacki (wydawany w latach 1922-1937) pod redakcją Adama Skwarczyńskiego,
Stanisława Vincenza i Wilama Horzycy (niniejszy numer). Pismo o charakterze państwowotwórczym,
bliskie sanacji, akcentujące wychowawcze funkcje literatury i sztuki. W numerze m.in.: Jan Artur
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502. Ilustracje i okładka Z. Menkesa. 1945.
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504. K. Hoﬀmanowa. Jan Kochanowski. 1866.

Rimbaud, Pobyt w piekle (przekł. Stefana Napierskiego); Kazimierz Kosiński, Wizja dziejowa dawnej
Polski u Wyspiańskiego. Okładka projektu Jana Kurzątkowskiego (1899-1975), współzałożyciela
Spółdzielni „Ład”. Ubytki grzbietu i naddarcia okł., poza tym stan dobry.

– Z dedykacją poety –
501. Gałczyński Konstanty Ildefons. Młynek do kawy. Warszawa 1958. Czytelnik,
s. 63, [1], 17,5 cm, opr. wyd. kart.
400,Wydanie 1. Opowiadanie dla dzieci autorstwa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1905-1953).
Z ilustracjami wybitnego grafika Stanisława Zamecznika (1909-1971), za które otrzymał nagrodę
w konkursie na najlepiej wydaną książkę. Dołączona k. tyt. pierwszego wydania poematu Gałczyńskiego „Koniec świata. Wizje Świętego Ildefonsa czyli satyra na wszechświat”, Warszawa
1930, Nakładem Kwadrygi, z odręczną dedykacją poety: „Bernhardowi, prawdziwemu przyjacielowi
poezji polskiej na pamiątkę wspólnej kolacji w „Kokosie” warszawskim KIG. Warszawa 28. XI. 29”.
„Kokos” – bar w Warszawie przy ul. Nowy Świat 43, uważany za „pierwszorzędny”. Stan książki bardzo
dobry. Dołączona karta z dedykacją z pieczątkami bibliotecznymi i zabrudzeniami.

– „Campo di Fiori” Miłosza –
502. [Getto]. Poezje Ghetta. Z podziemia żydowskiego w Polsce. Słowem wstępnym
poprzedził Jakób Apenszlak. Pokłon poetom Ghetta złożył Józef Wittlin. Ilustracje i okładkę skomponował Zygmunt Menkes. New York (Nowy Jork) 1945.
Published by the Association of Friends of Our Tribune, s. 32, 19,5 cm, opr. wyd.
brosz.
200,Tomik zawiera pierwszą wersję wiersza Czesława Miłosza „Campo di Fiori”. „Zebrane w tym
tomie wiersze poetów Getta ukazały się po raz pierwszy w Warszawie, w podziemiu żydowsko-polskim,
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w roku 1944 nakładem Żydowskiego Komitetu Narodowego – pod nagłówkiem „Z Otchłani”. Tekst tej
książeczki sfotografowany w mikrofilmach przez kierowników archiwum żydowskiego, którzy zginęli
później śmiercią męczeńską, przemycony zagranicę, dotarł do Londynu, skąd przesłany został do
Reprezentacji Żydostwa Polskiego”. Okładka i ilustracje Zygmunta Menkesa (1896-1986), malarza
i rzeźbiarza pochodzenia żydowskiego. Stan bardzo dobry.

503. Górnicki Łukasz. Dworzanin polski. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego.
Kraków 1858. Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, s. VII, [1], 303, 21 cm,
opr. wyd. brosz.
100,Najgłośniejsze dzieło literackie Łukasza Górnickiego (1527-1603), poety, pisarza politycznego, pracownika kancelarii królewskiej, od 1559 r. sekretarza i bibliotekarza królewskiego. Po raz pierwszy został
wydany w Krakowie w 1566 r. „Cztery księgi dzieła tworzą harmonijne zwierciadło ideału renesansowego dworzanina, który powinien łączyć pochodzenie i wytworność zewnętrzną z zaletami ducha.”
(Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny). Ubytki pap. grzbietu, nieliczne rdzawe plamki, poza
tym stan dobry.

504. Hoﬀmanowa Klementyna. Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca
szesnastego wieku. Lipsk 1866. F. A. Brockhaus, s. X, [2], 337, [1], 18 cm, opr.
z epoki pł.
280,Z księgozbioru rodziny Łaszczyńskich. Wpisy Marii Radoszewskiej, żony Bolesława Łaszczyńskiego (1875-1947) oraz Florentyny Łaszczyńskiej (ur. 1858), wnuczki Jakuba Ignacego Łaszczyńskiego
(1791-1865), prezydenta Warszawy. Powieść biograficzna o Janie Kochanowskim, napisana przez
Klementynę z Tańskich Hoﬀmanową (1798-1845), prozaiczkę, tłumaczkę, jedną z pierwszych kobiet
w Polsce utrzymujących się z pracy twórczej i pedagogicznej, autorkę cieszącego się dużym uznaniem
utworu „Pamiątka po dobrej Matce” (1819). Oprawa pł. z epoki. Na przedniej okładzinie wyciśnięty
napis „Nagroda”. Rdzawe plamki, poza tym stan dobry.

505. Iwaszkiewicz Jarosław. Wiersze wybrane. Warszawa 1946. „Czytelnik”.
Spółdzielnia Wydawnicza, s. 239, [1], 22 cm, opr. wyd. brosz.
90,Na stronie tytułowej podpis autora z 5 IX 1950 r. Tomik poezji Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980),
poety, prozaika, publicysty. Wiersze wybrane ze zbiorów: Oktostychy; Dionizje; Z księgi dnia; Z księgi nocy;
Podróż zimowa; Lato 1932; Powrót do Europy; Inne życie, Sonety sycylijskie oraz Elegie. Stan bardzo dobry.

506. Junosza Klemens [właśc. Klemens Szaniawski]. Syzyf: obrazy z życia wiejskiego. Warszawa 1891. Nakł. Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 204, 17 cm, opr. płsk
z epoki.
80,Wydanie 1. Obraz stosunków panujących na wsi w Królestwie Polskim autorstwa Klemensa Szaniawskiego (1849-1898), mistrza małych form literackich okresu pozytywizmu. W swoich utworach chętnie
portretował środowiska chłopskie, drobnoszlacheckie, ale także mieszczan i Żydów warszawskich.
W oferowanej powieści ważną rolę odgrywają postacie Żydów: chciwy Abram Maneles i jego ojciec,
szlachetny Wigdor. Na grzbiecie opr. tłocz. tytuł i superekslibris literowy „J.B”. Otarcia opr., drobne
zbrązowienia, poza tym stan dobry.

507. Kochanowski Jan. Dzieła. Tomy 1-4 (w 2 wol.). Warszawa-Kraków 1882. G. Centnerszwer, Nakładem i Drukiem A. Koziańskiego, s. [2], 241, [3], portret 1; [2], 234,
[1]; [2], 221; [2], 222, 16 cm, opr. jednolita współcz. płsk z tłocz. i złoc.
440,Dzieła zebrane Jana Kochanowskiego. Zbiór najważniejszych utworów pisarza, które weszły do kanonu
literatury polskiej (m.in.: Pieśni, Treny, Odprawa posłów greckich, Psałterz Dawidów, Fraszki) oraz
wiele mniejszych pism o nieprzemijającej wartości, m.in.: Wykład cnoty; Wzór pań mężnych; Iż pijaństwo jest rzecz sprosna i nieprzystojna człowiekowi i wiele innych. Na końcu tomu czwartego załączono
krótki życiorys J. Kochanowskiego autorstwa Kazimierza Bartoszewicza (1852-1930), historyka, księgarza, wydawcy oraz kolekcjonera sztuki. Nieaktualny wpis i pieczątki własnościowe, w tomie drugim
kilkanaście kart z niewielkim ubytkiem dolnego marginesu bez szkody dla tekstu, poza tym stan dobry.
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505. J. Iwaszkiewicz. Wiersze. 1946.

506. K. Szaniawski. Syzyf. 1891.

507. J. Kochanowski. Dzieła. 1882.

508. R. Kołoniecki. Ballada o Piłsudskim. 1935.
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508. Kołoniecki Roman. Ballada o Piłsudskim. Warszawa 1935. F. Hoesick, s. 34,
24,5 cm, opr. wyd. karton.
120,Ballada o Marszałku Józefie Piłsudskim autorstwa Romana Kołonieckiego (1906-1978), poety, tłumacza poezji francuskiej. Zachowana opaska z nadrukiem „Nagroda literacka m. st. Warszawy 1936”
(reperowana). Drobne pęknięcia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry.

509. Konopnicka Maria. O Beniowskim. Z portretem autorki. Warszawa 1911.
Wydawnictwo Księgarni St. Sadowskiego, s. [4], II, 214, [2], 19 cm, opr. wyd.
brosz.
60,Wydano po śmierci pisarki. Autorka napisała tuż przed śmiercią list do wydawców ze wskazówkami
i uwagami do dzieła, nie zdążyła jednak dokonać ostatniej korekty. Poza utworem tytułowym zbiór
zawiera eseje: O mickiewiczowskiej „Odzie do młodości”, „Ad Astra”, Jego duch, O książce i około
książki. Niewielkie zagniecenia okładki, składki luzem, poza tym stan dobry.

510. Kossak Zofia. Den gyllene friheten: historisk roman; bemynd. övers. från pol.
av E. Weer och Ruth Wedin Rothstein; med företal av W. Konopczynski och en
inl. essay av O. Forst de Battaglia. Stockholm b.r. [1930]. Hugo Gebers Förlag,
s. XXI, [3], 482, 21 cm, opr. wyd. brosz.
180,Z dedykacją autorki, jako „Zofii Szatkowskiej (Kossak Szczuckiej)” dla dr. Adama Muszyńskiego,
dat. 25 XI 1930 r. Powieść historyczna z czasów Zygmunta III Wazy pt. „Złota wolność”. Z przedmową
historyków Otto Forst de Battaglii i Władysława Konopczyńskiego. Egzemplarz nierozcięty. Niewielkie
naddarcia okł., poza tym stan dobry.

– Zygmunt Krasiński. Pierwsze wydania –
511. Krasiński Zygmunt. Trzy myśli pozostałe po ś.p. Henryku Ligenzie zmarłym
w Morreale, 12 kwietnia 1840 roku. Nakładem Stefana, Szczęsnego, Bogdana
Mielikowskiego. Paryż 1840. W Drukarni Bourgogne et Martinet, s. [2], XXII,
64, [2], 16 cm, opr. współcz. kart.
1200,Wydanie 1. Jeden z najgłośniejszych poematów historiozoficznych Zygmunta Krasińskiego. Autor
posłużył się w utworze modnym wówczas pomysłem „odnalezionego rękopisu”. Znalazcą i autorem
wstępu jest fikcyjny szlachcic Mielikowski. Utwór składa się z wierszowanego poematu „Syn cieniów”
i dwóch poematów napisanych prozą: „Sen Cezary” i „Legenda”. Wszystkie utwory zawierają tezę
mówiącą, iż przeznaczeniem człowieka i narodu jest śmierć, która poprzedza Zmartwychwstanie. Ślady
zalania na wszystkich kartach, drobne pęknięcie jednego marginesu (papier mocny, bez uszkodzeń).
Stan ogólny dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXVIII)

512. Krasiński Zygmunt. Ostatni. Przez Autora wiersza „Do mistrzów słowa”. Paryż
1847. W Księgarni Katolickiej Polskiej przy ulicy De Seine St-Germain 16, s. 31,
22,5 cm, opr. wyd. brosz. z tyt. na licu.
800,Wydanie 1 (bezimienne). Poemat Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), w którym autor opisuje przeżycia i myśli zesłanego na Syberię polskiego patrioty. „Ludu mego ja zamknę cmentarze. Polski-m
ostatni trup w carskiej pieczarze”. Tym ostatnim więźniem jest sam poeta, który składa ofiarę ze
swego życia i cierpienia, po której ma przyjść wybawienie – zmartwychwstanie Polski. Pierwszy tytuł
miał brzmieć „Wyzwolenie”, poeta zmienił go w 1846 r., gdy pierwiastek goryczy po rzezi galicyjskiej
zniszczył jego wiarę w szybkie odrodzenie Ojczyzny. Liczne rdzawe plamki, poza tym stan dobry.

513. Krasiński Zygmunt. Poezye wybrane. W układzie Stanisława Wyrzykowskiego.
Pod Znakiem Poetów. Wydawnictwo Jakóba Mortkowicza. Kraków 1911, s. [4],
117, [3], 17,5 cm, luksusowa opr. wyd. skóra z tyt. na licu i grzbiecie.
400,-
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513. Z. Krasiński. Poezye wybrane. 1911.

Tomik poezji Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), wydany w przededniu setnej rocznicy urodzin wielkiego poety, łączącego w swej twórczości mesjanizm z myślą społeczną (określanego przez pisarzy
lewicowych jako wszetecznik i hrabia – reakcjonista). Zawiera m.in.: Resurrecturis, Do Moskali („bo
z mlekiem wyssałem, że was niecierpieć, jest święcie i pięknie i ta nienawiść mojem dobrem całem”),
Na Sybir, Znów żegnam ciebie. Luksusowa oprawa wydawnicza: skóra zamszowa brązowa, na licu
tłoczona złotem tytulatura i znak serii „Pod Znakiem Poetów”, na tylnej okładzinie tłocz. na ślepo sygnet
wydawniczy z kłoskiem Jakuba Mortkowicza, górne obcięcie kart złocone. Nieznaczne zabrudzenia
oprawy. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

514. [Krasiński Zygmunt]. Medal „Pamięci poety anonimowego Wielkiej Emigracji
w stulecie jego zgonu Towarzystwo Historyczno-Literackie Paryż”. Wg Cypriana
Norwida. 1959 r.
200,Brąz; średnica 6 cm
Awers: popiersie portretowe poety profilem w lewo, po prawej: „Krasiński”. Rewers: „Pamięci poety...”.
Sygnowany na awersie: „C. Norwid sculps. 1860” – medal powstał wg jedynej zrealizowanej pracy
rzeźbiarskiej wybitnego poety Cypriana Norwida (1821-1883). Powtórzony w niewielu egzemplarzach medalion z portretem Zygmunta Krasińskiego Norwid wykonał pod wpływem wstrząsu wywołanego śmiercią poety. Na obrzeżu napis: „Bronze”, numerowany (nr 40), punca (trójkącik). Uszkodzenia
na rewersie, poza tym stan dobry.

-----------------------------515. Lamus. Wiosna 1910. Zeszyt szósty (t. II, z. 2). Lwów 1910. Nakładem
A. Altenberga i J. Mortkowicza. Składy Główne: Altenberg Lwów, Centnerszwer
Warszawa, s. [2], 139-278, [2], tabl. ilustr. 3, 25 cm, opr. wyd. brosz.
70,-
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514. Z. Krasiński. Medal wg proj. C. Norwida. 1959.

515. Lamus. Wiosna 1910.

Zeszyt ekskluzywnego pisma (początkowo kwartalnika, potem rocznika) literacko-artystycznego wydawanego i redagowanego w latach 1908-1913 przez Michała Pawlikowskiego (1887-1970), poetę,
eseistę, tłumacza, który kierował Towarzystwem Wydawniczym, a następnie Spółką Wydawniczą
H. Altenberga we Lwowie. Pawlikowski przyczynił się do odkrycia wielu talentów literackich, publikował także nieznane utwory i listy poetów romantycznych, m.in.: A. Mickiewicza, C. K. Norwida,
W. Pola, M. Romanowskiego, J. Słowackiego. W zeszycie zamieszczono m.in.: Antologia młodych
pieśni; W Karpatach; Z powodu sprzedaży „Lisowczyka”, Fryderyk Chopin do Tytusa Wojciechowskiego. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan dobry.

516. Makuszyński Kornel. Słońce w herbie. Warszawa b.r. [1947]. Zakłady Wydawnicze B. Matuszewski, Druk Chłopskiej Spółdzielni Wydawniczej, s. 376, 20 cm,
opr. wyd. ppł. z ilustr. na licu.
240,Z dedykacją autora: „Drogiej i przezacnej Pani Zofii Martykowej tę rzewną powiastkę o dawnych
ludziach w najserdeczniejszym upominku z ucałowaniem rąk ofiaruje Kornel Makuszyński 1947 r.”.
Powieść (wyd. pierwsze 1919 r.) Kornela Makuszyńskiego (1884-1953), poety, pisarza, felietonisty, krytyka literackiego, autora książek dla dzieci i młodzieży. Zofia Lindorf-Martyka (1905-1975),
wybitna aktorka, była żona Józefa Węgrzyna, słynna m.in. z filmowej roli Barbary Radziwiłłówny.
Stan dobry.

517. Matuszewski Ignacy. Swoi i obcy. (Pokrewieństwa i różnice). Zarysy literacko-estetyczne. Warszawa 1898. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 512, [2], 19 cm,
opr. z epoki płsk.
100,Zbiór esejów krytyczno-literackich autorstwa Ignacego Matuszewskiego (1858-1916), krytyka literackiego, współpracownika „Przeglądu Tygodniowego”, kierownika literackiego „Tygodnika Ilustrowanego”, autora dzieła „Czarnoksięstwo i mediumizm”. Wśród rozdziałów m.in. analiza utworów Bolesława Prusa (Emancypantki, Faraon), Henryka Sienkiewicza (Rodzina Połanieckich, Quo Vadis) oraz
mistyczne pisma Słowackiego w zestawieniu z doktrynami współczesnego okultyzmu. Oprawa z epoki półskórek brązowy, grzbiet podzielony na pięć pól, w pierwszym i drugim – tytulatura.
Stan bardzo dobry.
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517. I. Matuszewski. Swoi i obcy. 1898.

ADAM MICKIEWICZ
518. Mickiewicz Adam. Poezye. Tom czwarty. Paryż 1832. Nakładem autora, w Drukarni A. Pinard, s. 285, [1], winieta, finaliki (drzeworyty), 17 cm, opr. skóra z tłocz.
i złoc.
8000,Zawiera pierwodruk „Dziadów” części III. Czwarty tom paryskiego wydania „Poezyi” stanowi kontynuację edycji Leonarda Chodźki (t. 1-2 z 1828 r.) oraz J. Barbezata (t. 3 z 1829 r.). Wydany został
przez Eustachego Januszkiewicza i Aleksandra Jełowickiego w nakładzie 2000 egzemplarzy. Druk tomu
ukończono w połowie listopada 1832 r., dystrybucję wstrzymano jednak na kilka tygodni, aby uśpić czujność zaborców i ułatwić przemyt do kraju. Tom zawiera pierwodruk III części „Dziadów” (tzw. „Dziady”
drezdeńskie). Poemat wywołał ogromne wrażenie i poruszenie w środowisku polskiej elity kulturalnej.
Klementyna z Tańskich Hoﬀmanowa w pamiętnikach zanotowała: „Mickiewicz w tym czwartym tomie
stanął zupełnie obok wieszczów Izraela, kilka wieków wstecz byłby uszedł za proroka” („Pamiętniki”,
Berlin 1849, t. 1, s. 114). Na końcu tomu znajduje się wiersz „Do Przyjaciół Moskali”. Pod względem
zewnętrznym tom nie różni się od poprzednich. Drukowany jest na szlachetnym białym welinie, tymi
samymi czcionkami i w tym samym układzie typograficznym. Zaplamienia, zażółcenia i przebarwienia
kart, jedna karta z ubytkiem dolnego rogu, uzupełnionym papierem, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXVIII)

519. Mickiewicz Adam. Dziadów część trzecia. Wyd. 2. Nakładem Alexandra Jełowickiego. Ozdobione popiersiem autora. Paryż 1833. Druk A. Pinarda, s. 287, [1], portret
1 (staloryt), 17 cm, opr. płsk z epoki z szyldzikiem, zach. okł. brosz.
5000,Oferowana druga edycja jest de facto pierwszym wydaniem tytułowym. Pierwodruk III części „Dziadów”
ukazał się w IV tomie paryskiej edycji „Poezji” (patrz poz. poprzednia). Książka ukazała się w nakładzie
2000 egz. Na końcu dołączono wiersz „Do matki Polki”, który „jest właściwie pierwodrukiem
autorskim, poprawniejszym od poprzedzających go druków w czasopismach” (Semkowicz).
Książka otrzymała piękną szatę graficzną, okładki broszurowe ozdobione zostały wizerunkami wnęki
gotyckiej. Popiersie Mickiewicza wykonał w stalorycie Antoni Oleszczyński według medalionu Dawida

228

LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

518. „Dziady” cz. III. Pierwodruk. 1832.

519. A. Mickiewicz. Dziadów część trzecia. 1833.

d’Angers. Autografy: „Stanisław Pohman, 1882 26/5” oraz „Jan Bartosiński ze Lwowa”. J. Bartosiński –
wieloletni prezes Związku Teatrów i Chórów Włościańskich (pierwszej na ziemiach polskich organizacji
zrzeszającej społeczny ruch artystyczny), jeden z najbardziej zasłużonych działaczy na rzecz kultury
narodowej. Na grzbiecie czerwony szyldzik, tyt. i ozdobniki tłocz. złotem. Otarcia opr., drobne ubytki
krawędzi grzbietu, przycięta przednia okł. brosz. naklejona wtórnie na pap. Wewnątrz gdzieniegdzie
zbrązowienia, s. 4-6 z niewielkimi śladami atramentu poza tekstem. Stan ogólny dobry.

– Oprawa artystyczna –
520. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2 (1 wol.). Wydanie
Aleksandra Jełowickiego z popiersiem autora. Paryż 1834. W Typografji A. Pinard,
s. 253, [3], portret 1 (staloryt Antoniego Oleszczyńskiego); 300, [4], winietki
(drzeworyty, w tym portret Napoleona), 17,5 cm, opr. artystyczna współcz. skóra
z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licu.
14 000,Wydanie 1. W czerwcu 1834 r. „Pan Tadeusz” ukazał się drukiem nakładem emigracyjnego księgarza
Aleksandra Jełowickiego. Nakład dwutomowej edycji wynosił 3 tys. egzemplarzy. Przez współczesnych
epopeja została przyjęta bardzo ciepło. Słowacki w liście do matki napisał: „Bardzo piękny poemat,
podobny do romansu W. Scotta wierszem napisanego […] Jest to poema zupełnie innego rodzaju
niż wszystkie dotąd Adama utwory”. Zygmunt Krasiński w jednym z późniejszych swych listów pisał:
„Żaden europejski lud dziś nie ma takiej epopei jak «Pan Tadeusz» […]”. Podobnie, jak przy większości
emigracyjnych dzieł Mickiewicza część egzemplarzy „Pana Tadeusza” została potajemnie przerzucona
do kraju, głównie przez Kraków. „Nieraz ten, co ją przewoził, lub tylko co ją posiadał, szedł do
więzienia lub na wygnanie” (L. Gadon). Na uwagę zasługuje szata typograficzna pierwodruku: „druk
piękny i ozdobny” (Semkowicz). Przed kartą tytułową portret Mickiewicza wg medalionu Davida
d’Angers, wykonany w stalorycie przez Antoniego Oleszczyńskiego, poszczególne księgi zakończone
winietkami drzeworytowymi (na s. 205 portret Cesarza Napoleona). „Jako pierwsze wydanie arcy-
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521. Korespondencja A. Mickiewicza. 1870-1872.

dzieła mickiewiczowskiego jest «Pan Tadeusz» z 1834 r. w wielkiej cenie” (Semkowicz). Oprawa
artystyczna wykonana przez Dominikę Świątkowską-Borysławską według własnego projektu (sygnowana „DOM fecit” u dołu tylnej okładziny): pełna skóra, na grzbiecie złocona tytulatura oraz motywy
kwiatowe, na licu i tylnej okładzinie tłoczona i złocona bordiura ułożona z chabrów i wędrujących
wśród nich mrówek. Na wewnętrznych stronach okładek (dublurach) wyciśnięto atrybuty myśliwskie
i ułańskie. Dołączono futerał ochronny o wymiarach 25,5 x 20,5 cm, obity zamszem, z szyldzikiem ze
złoconą tytulaturą. Egzemplarz po fachowej konserwacji. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Karta
ze stronami 81/82 z uzupełnionym ubytkiem, z niewielką stratą dla tekstu, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia, s. 152-157; A. Semkowicz,
Bibliografia utworów Adama Mickiewicza, poz. 473; A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 222.
(Patrz tablica XXVIII)

521. [Mickiewicz Adam]. Korespondencja Adama Mickiewicza. Tom 1-2 (1 wol.). Paryż
1870-1872. Księgarnia Luxemburgska, s. [4], VII, [1], 383, [4], tabl. ryc. 1 (staloryt
A. Oleszczyńskiego), faksymile listów 3; VI, [2], 292, 21,5 cm, opr. z epoki płsk
czerwony ze złoc.
600,Wydanie 1. Pierwsze wydanie korespondencji Adama Mickiewicza, opracowane i wydane przez syna
poety, Władysława Mickiewicza. Tom pierwszy zawiera listy Wieszcza z lat 1821-1855 pisane do rodziny
i przyjaciół. Wśród adresatów listów znajdują się m.in.: Aleksander Chodźko, ks. Adam Czartoryski,
Ignacy Domeyko, Stefan Garczyński, Seweryn Goszczyński, Joachim Lelewel, Franciszek Malewski,
Celina Mickiewiczowa, Maria Mickiewiczówna, Antoni Edward Odyniec, Władysław Plater, Maria Szymanowska, Andrzej Towiański, Tomasz Zan. Na stronach 341-383 znajduje się pierwsza próba bibliografii
twórczości Adama Mickiewicza pt.: „Opis bibliograficzny wydań dzieł Adama Mickiewicza”. Tom drugi
zawiera listy pisane do Adama Mickiewicza. Na tablicy staloryt Antoniego Oleszczyńskiego, przedstawiający pierwszy na ziemiach polskich pomnik Adama Mickiewicza, odsłonięty w Poznaniu
7 maja 1859 r., zaprojektowany przez rzeźbiarza Władysława Oleszczyńskiego, brata grafika. Płótno
oprawy lekko zakurzone, blok lekko poluzowany, na kartach charakterystyczne zażółcenia, niewielki
ślad zacieku na dolnym marginesie początkowych kart, poza tym stan dobry.
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522. A. Mickiewicz. Ballady, romanse. 1871.

523. A. Mickiewicz. Nieznane pisma. 1910.

522. Mickiewicz Adam. Z dzieł… Ballady, romanse i sonety. Wadowice 1871. Nakładem i drukiem Franciszka Foltyna, s. 157, II, 15,5 cm, opr. skóra z bogatymi tłocz.
i złoc.
400,E. XIX w., III, 110. Wydanie 2. nakładem Franciszka Foltyna (zm. 1896), znakomitego wydawcy i drukarza wadowickiego, którego księgarnia istniała do czasu zniszczenia jej przez Niemców w 1942 r. Wśród
ballad i romansów utwory: Pierwiosnek, Romantyczność, Świtezianka, Powrót Taty, Do Przyjaciół, Pani
Twardowska, Trzech Budrysów. Wśród sonetów wiersze: Do Laury („Ledwiem ciebie zobaczył, jużem
się zapłonił…”), Dobranoc („Dobranoc! Już dziś więcej nie będziem bawili…”). Efektowna oprawa
w pełną skórę z bogatymi złoconymi zdobieniami na obu okładzinach. Grzbiet podzielony zwięzami
wypukłymi na 5 pól z tytulaturą i zdobnikami. Brak portretu. Minimalne wycięcie pap. na k. przedtyt.,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

523. Mickiewicz Adam. Nieznane pisma z Archiwum Filomatów (1817-1823). Wydał
Józef Kallenbach. Kraków 1910. G. Gebethner i Spółka, s. XVII, [1], 423, portret 1, faksymile 1 (rozkł.), 20 cm, opr. z epoki płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart
marm.
120,Zbiór nieznanych pism młodzieńczych Adama Mickiewicza pochodzących z Archiwum Filomatów. Zawiera pisma w sprawie organizacji Filomatów, mowy Mickiewicza, recenzje i sprawozdania, poezje
oraz listy. Przed tekstem portret Wieszcza, na końcu rozkładane faksymile wiersza „Romantyczność”.
Przetarcia oprawy, nieaktualny wpis własnościowy, poza tym stan dobry.

524. [Mickiewicz Adam]. Lechoń Jan. Mickiewicz. Paryż 1955. Wydane przez autora
pod patronatem Muzeum Adama Mickiewicza, s. 60, [3], tabl. ilustr. 1, 24 cm, opr.
wyd. brosz.
50,-
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525. A. Mickiewicz. Medal wg proj. W. Oleszczyńskiego.

526. C. Miłosz. Wyd. 1.

Szkic poświęcony Adamowi Mickiewiczowi, napisany przez Jana Lechonia (właśc. Leszek Serafinowicz, 1899-1956), poetę, eseistę, krytyka literackiego, czołowego przedstawiciela grupy Skamander.
Egzemplarz nierozcięty. Niewielkie zażółcenia okł., poza tym stan bardzo dobry.

525. [Mickiewicz Adam]. Medal „Pamięci Wieszcza Narodowego w stulecie jego
zgonu Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu”. Wg W. Oleszczyńskiego.
1955 r.
240,Brąz; średnica 6 cm
Awers: popiersie portretowe poety profilem w prawo, dookoła napis: „Adam Mickiewicz. Wg Wład.
Oleszczyńskiego z roku 1842”. Rewers: „Pamięci Wieszcza...”. Na obrzeżu napis: „Bronze”, numerowany (nr 92), punca (trójkącik). Dekoracyjny, efektowny medal, z bardzo wysokim reliefem (grubość
ponad 1 cm). Wykonany według medalu z 1842 r. projektu Władysława Oleszczyńskiego (1808-1866),
rzeźbiarza, medaliera (brata grafików Antoniego i Seweryna), po powstaniu listopadowym pracującego
na emigracji, gdzie współpracował m.in. z Towarzystwem Historyczno-Literackim. Stan dobry.

CZESŁAW MIŁOSZ
526. Miłosz Czesław. Zdobycie władzy. Paryż 1955. Instytut Literacki (Biblioteka
„Kultury”, t. 9), s. 159, 22 cm, opr. wyd. brosz.
120,Wydanie 1 polskie (pierwsze ukazało się w języku francuskim) utworu Czesława Miłosza (1911-2004),
poety, prozaika, eseisty, historyka literatury, tłumacza, laureata literackiej Nagrody Nobla (1980). Powieść z kluczem umiejscowiona w latach 1944-1948, ukazująca proces instalacji władzy komunistycznej
w Polsce, polegający na ubezwłasnowolnieniu społeczeństwa przemocą i strachem. Ukazuje złożone
motywacje inteligenckich bohaterów akceptujących narzucony porządek. Pod ich literackimi postaciami
zaszyfrowano konkretne postacie historyczne (m.in.: Jerzy Borejsza, Paweł Hertz, Janusz Minkiewicz,
Bolesław Piasecki, Jerzy Putrament czy Adolf Rudnicki), w niniejszym egz. rozszyfrowane przez czytelnika gdzieniegdzie ołówkiem (s. 43, 67, 71 i 157). Niewielki ubytek grzbietu, nieaktualny podpis
własnościowy, poza tym stan dobry.
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527. C. Miłosz. Rodzinna Europa. 1959. Wyd. 1.

529. C. Miłosz. Pięć wierszy. 1981.

527. Miłosz Czesław. Rodzinna Europa. Paryż 1959. Instytut Literacki („Biblioteka
Kultury”, t. L), s. 246, [2], 21,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Wydanie 1. Esej wydany w „Kulturze” w 1959 r. stanowi studium na temat Europy Wschodniej, oparte
na biografii autora. Zdaniem Marii Dąbrowskiej dzieło to stanowiło „odpowiednik Pana Tadeusza
w naszej literaturze dzisiejszej”. Nieznaczne przebarwienia oprawy, poza tym stan dobry.

528. Miłosz Czesław. Ziemia Ulro. Przedmowa ks. Józefa Sadzika. Paryż 1977. Instytut
Literacki („Biblioteka Kultury”, t. 280), s. 221, [2], 21,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Wydanie 1. Zbiór esejów, w których poeta zadaje pytania o sens duchowy cywilizacji XX wieku,
a zwłaszcza twórczości pisarskiej. Stawia tezę, że ludzkość dryfuje w niewłaściwym kierunku, a władza
rozumu (stojącego w opozycji do dziewiętnastowiecznego romantyzmu) przekształca świat w piekło,
gdzie panuje wrogość, tyrania i egoizm. Autor oparł pracę m.in. o dzieła: Blake’a, Dostojewskiego,
Mickiewicza i Gombrowicza. Oficjalne wydanie polskie (1982) zostało okrojone przez cenzurę. Stan
bardzo dobry.

529. Miłosz Czesław. Pięć wierszy. Lublin 1981. Redakcja Wydawnictw KUL, 3 karty
składane, 24 cm oraz dwukartkowa wkładka na innym papierze, mniejszego
formatu.
90,Na karcie tyt. podpis Czesława Miłosza. Nakład 1025 egz. Zbiorek pięciu wierszy Czesława Miłosza
(Piosenka wielkopostna, Piosenka zamorska, O książce, Zaklęcie, Lektury), wydany z okazji nadania
poecie doktoratu h.c. KUL w dniu 11 czerwca 1981 r. Dołączono druczek z zaproszeniem na spotkanie poety z polonistami do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 10 czerwca 1981 r. Stan bardzo dobry.

530. Miłosz Czesław. Prywatne obowiązki. Kraków b.r. [1981], b.w., s. 254, [2], 14 cm,
opr. wyd. karton.
260,-
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530. C. Miłosz. Prywatne obowiązki. 1981.
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531. C. Miłosz. Pisma zbiorowe. 10 wol.

Podpis: „Czesław Miłosz 28 V 2003”. Wydanie nieoficjalne, poza cenzurą, zbioru szkiców, komentarzy, esejów i przekładów, rozważań noblisty na temat własnego rodowodu intelektualnego i poetyckiego, osobistych zapisków i wspomnień z lat 1960-1970. Przedruk paryskiego wydania Biblioteki
„Kultury” z 1972 r. Okładka zabrudzona, poza tym stan dobry.

– Nagroda Nobla –
531. Miłosz Czesław. Poezje. Tom 1. 1981 (Biblioteka „Kultury”, t. 336), s. 292, oraz:
Tenże. Poezje. Tom 2. 1981. Wyd. 2 (Biblioteka „Kultury”, t. 339), s. 238, [1], oraz:
Tenże. Zniewolony umysł. 1980. Wyd. 2 (Biblioteka „Kultury”, t. 325), s. 236, oraz:
Tenże. Zdobycie władzy. 1980. Wyd. 2. (Biblioteka „Kultury”, t. 326), s. 159, oraz:
Tenże. Dolina Issy. 1980. Wyd. 4 (Biblioteka „Kultury”, t. 330), s. 196, oraz:
Tenże. Rodzinna Europa. 1980. Wyd. 2 (Biblioteka „Kultury”, t. 327), s. 246, [1], oraz:
Tenże. Prywatne obowiązki. 1980. Wyd. 2 (Biblioteka „Kultury”, t. 328), s. 254, [1], oraz:
Tenże. Ziemia Ulro. 1980. Wyd. 2 (Biblioteka „Kultury”, t. 329), s. 221, oraz:
Tenże. Ogród nauk. 1981. Wyd. 2 (Biblioteka „Kultury”, t. 332), s. 255, [1], 2, oraz:
Tenże. Poezje. Tom 3. 1982. (Biblioteka „Kultury”, t. 346), s. 105:
Wszystkie poz. wydane w Paryżu, Instytut Literacki, 21-22 cm, opr. wyd. brosz.;
Tenże. Przemówienie w Sztokholmie: 8.12.1980. Lublin 1981. Wyd. „Lotnia”
(Przedruk z „Głosu”, nr 1/34), s. 14, 21 cm, opr. wyd. brosz.
460,10 woluminów pism zbiorowych Czesława Miłosza – tomy 1-8 i 10-11 (brak tomu 9: Widzenie nad
Zatoką San Francisco) oraz wydane nieoficjalnie, poza cenzurą, przemówienie noblisty. Dzieła
zostały wydane z okazji otrzymania przez Czesława Miłosza w 1980 r. Nagrody Nobla. Stanowiły
efekt długoletniej współpracy autora z redaktorem Jerzy Giedroyciem, który zgłosił jego kandydaturę
do nagrody. Na okł. napis: „1980 / Nagroda Nobla”. Stan wszystkich publikacji dobry.

532. [Miłosz Czesław]. Ewangelia według Marka. Przełożył z greckiego Czesław Miłosz. Słowo wstępne tłumacza. Kraków 1998. Wydawnictwo Literackie, s. 89, [2],
20 cm, opr. wyd. twarda z tyt. i ilustr. na licu.
150,-
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534. Drzeworyty Z. Gedliczki. 1925.

535. Egzemplarz Wł. Beliny-Prażmowskiego.

Na k. przedtyt. podpis Czesława Miłosza z 12 XII 1998 r. Projekt okładki i stron tytułowych Tomasz
Lec. Przekład z języka greckiego ewangelii według świętego Marka. Jak pisze tłumacz, Czesław
Miłosz, jego celem było napisanie tekstu językiem możliwie dostojnym, ale ani wyszukanym, ani
niezrozumiałym. Wyraził też nadzieję, że stosując tę zasadę, pozostał wierny duchowi tej ewangelii.
Stan bardzo dobry.

-----------------------------533. Niemojewski Jerzy. Dawność a Mickiewicz. Filozofia Mickiewicza. Liczby
i godziny. Widma. Gwiazdy Mickiewicza. Tradycje improwizacji. Z 12 fotografiami i 25 rysunkami. Warszawa, Lublin, Łódź i in. B.r. [1921]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 232, ilustr. w tekście, 21 cm, opr. z epoki ppł., zach. oryg.
opr. wyd.
60,Rozprawa o astrologicznych aspektach twórczości Adama Mickiewicza autorstwa Jerzego Niemojewskiego (1864-1921), poety, pisarza i publicysty okresu Młodej Polski, religioznawcy oraz społecznika.
Autor omówił m.in.: Liczby i godziny (liczby i rzeczy, liczby a imiona); Widma (Uroczystość Dziadów,
Gustaw u księdza w Zaduszki, Przyzywanie widm itp.); Gwiazdy Mickiewicza (Pora roku w Grażynie,
Kochankowie kosmiczni, Historie gwiazd Wojskiego, Data wieczoru w Soplicowie). Nieznaczne przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

534. Nowakowski Adam Marian. Tydzień i miłość. Kraków 1925. Nakład
S. A. Krzyżanowski, Druk. W. L. Anczyca, s. 87, [3], tabl. 1 (drzeworyt), 26 cm,
opr. wyd. brosz. z drzeworytem Z. Gedliczki.
300,Na stronie przedtytułowej dedykacja autora, dat. Kraków, 15 X 1925 r. Bibliofilski tomik poezji
Adama Mariana Nowakowskiego (1899-1938). Z drzeworytową okładką oraz całostronicową ilustracją
Zdzisława Gedliczki (1888-1957), malarza, grafika, ucznia L. Wyczółkowskiego w ASP w Krakowie,
po latach profesora tej uczelni. Niewielkie uszkodzenia okładki, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, s. 227, poz. 209

535. Nowakowski Zygmunt. Rubikon. Warszawa b.r. [1935]. Nakład Gebethnera
i Wolﬀa, s. 269, [1], 18,5 cm, opr. z epoki pł.
500,-
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537. E. Orzeszkowa. Bene nati. 1891. 1 wyd.
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538. J. M. Ossoliński. Wiadomości. 1819.

Egzemplarz Władysława Beliny-Prażmowskiego. Na k. przedtyt. dedykacja autora: „Panu Wojewodzie Władysławowi Belinie Prażmowskiemu wraz z wyrazami wysokiego szacunku Zygmunt Nowakowski 22. I. 1935”. Powieść na poły biograficzna Z. Nowakowskiego (1891-1963), pisarza, aktora, absolwenta UJ, będąca dalszym ciągiem „Przylądka Dobrej Nadziei”, w której autor z humorem odmalował
obraz szkoły galicyjskiej oraz wchodzącego w dojrzałe życie młodzieńca. Nowakowski, uczestnik walk
legionowych, popularny felietonista, uznany pisarz, po II wojnie światowej wydawał z M. Grydzewskim
„Wiadomości Polskie” w Londynie, był także pracownikiem Radia Wolna Europa. Zabrudzenia okł.,
naderwania grzbietu, blok luzem. Stan ogólny dobry. (Patrz także poz. 474 i 790 – egzemplarze
W. Beliny-Prażmowskiego).

536. Nowakowski Zygmunt. Gałązka rozmarynu. Widowisko w 5 obrazach. Teatr
Polski Żywej. Tomik 1. Redaktor Bolesław Pochmarski. Lwów – Warszawa 1938.
Książnica – Atlas, s. 185, [2], 21 cm, opr. wyd. brosz.
180,Na k. przedtyt. dedykacja autora z 17/VI.1938 r. dla tłumacza: „W podzięce za wspaniały przekład
[…] przesyłam tę skromną Gałązkę Rozmarynu wraz z uściskiem dłoni….”. Sztuka teatralna osnuta na
tle bohaterskiej historii Legionów Józefa Piłsudskiego. Zygmunt Nowakowski, właśc. Zygmunt Tempka
(1891-1963), aktor, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, reżyser, publicysta i literat.
„Gałązka rozmarynu – to jakby wiązanka kwiatów, spleciona z pieśni i przeżyć żołnierza – legionisty,
nachylająca się nad drogami tego żołnierza, nad jego marzeniem, pełnym wiary w Polskę Żywą”
(wydawca). Uszkodzenia opr., poza tym stan dobry.

537. Orzeszkowa Eliza. Bene nati. Powieść wiejska. Z przedmową Dra Piotra
Chmielowskiego, rysunkami Piotra Stachowicza i portretem Autorki. Kraków-Petersburg 1891. G. Gebethner, Br. Rymowicz, s. [4], LXV, [1], 206, portret 1, ilustr.
w tekście, 22 cm, opr. współcz. płsk ze złoc., papier okł. marm., górny brzeg kart
barwiony.
400,-
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539. Z serii „Biblioteka Miniaturowa”. 1897.

540. J. L. Popławski. Szkice literackie. 1910.

Wydanie 1. Powieść o życiu kresowej szlachty, zainspirowana historią miłosną służącej pisarki,
szlachcianki Maryli Bohatyrowiczówny. Utwór ozdobiony ilustracjami Piotra Stachiewicza. Stan dobry.
Efektowna oprawa.

538. Ossoliński Józef Maksymilian. Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów
literatury polskiey, o pisarzach polskich, także postronnych, którzy w Polscze albo
o Polscze pisali, oraz o ich dziełach; Z roztrząśnieniem wzrostu i różney kolei ogólnego oświecenia, jako też szczególnych nauk w narodzie polskim. Tom II. Kraków
1819. W Drukarni Gröblowskiey Józefa Mateckiego, s. [2], X, 625, [8], tabl. ryc. 1
(miedzioryt), 20 cm, opr. współcz.
800,Tylko t. II. Najważniejsze dzieło literackie Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (1748-1826), historyka,
pisarza, tłumacza, bibliofila, fundatora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Na pracę mającą w swoim czasie charakter nowatorski, składają się monografie pisarzy, zawierające życiorysy, bibliograficzne
zestawienie dzieł i ich streszczenia. Całość uzupełniają liczne i obszerne przypisy. Za życia autora
ukazały się 3 tomy (tom 3 w dwóch częściach), tom 4 wydał pośmiertnie z rękopisu August Bielowski.
Przebarwienia, zaplamienia, poza tym stan dobry.

539. Pol Wincenty. Wybór poezyi. Petersburg 1897. K. Grendyszyński, s. 277, portret
(staloryt), 11 cm, opr. wyd. płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart złocone.
180,Z serii „Biblioteka Miniaturowa”. Wybór poezji Wincentego Pola (1807-1872), poety, geografa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opr.: brązowy półskórek z dwoma szyldzikami, na wyklejkach
pap. marm., brzegi k. złoc. Niewielkie przetarcia i zabrudzenia okładek, nieaktualna dedykacja, poza
tym stan dobry.
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543. S. Przybyszewski. Śluby. 1923.
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544. M. Rej. Żywot człowieka poczciwego. 1859.

540. Popławski Jan Ludwik. Szkice literackie i naukowe. Warszawa 1910. Księgarnia
E. Wende i S-ka, s. [4], 363, [4], tabl., 20 cm, opr. płsk z epoki z szyldzikiem. 80,Pisma Jana Ludwika Popławskiego (1854-1908), publicysty i jednego z głównych twórców ideologii
narodowo-demokratycznej. Zawierają krytyki literackie, roztrząsania naukowe i varia (m.in. dotyczące
twórczości Jana Kasprowicza, Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej oraz rozważania o mowie Kaszubów). Z przedmową Józefa Hłaski. Otarcia grzbietu, poza tym stan dobry.

541. Przyboś Julian. Miejsce na ziemi. Warszawa 1945. Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik”, s. 159, [4], 23 cm, opr. wyd. brosz.
90,Wydanie 1. Tom poezji Juliana Przybosia (1901-1970), wybitnego poety Awangardy Krakowskiej,
eseisty, tłumacza, w latach 1930-1935 członka łódzkiej grupy „a.r.”. Wśród utworów wybrane przez
autora wiersze przedwojenne oraz wiersze pisane w latach 1939-1944. Stan dobry.

542. Przybyszewski Stanisław. Na rozstaju. Powieść. (Homo Sapiens, t. 1). Lwów
1901. Nakładem Księgarni Polskiej, s. [8], 223, 49, [1], 18,5 cm, opr. z epoki
płsk.
160,Wydanie 1 polskie. Pierwsza powieść z serii „Homo Sapiens” – trylogii Stanisława Przybyszewskiego (1868-1927), pisarza, poety, dramaturga, teoretyka, reprezentującego w literaturze polskiej nurt
dekadentyzmu, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli okresu Młodej Polski. Powieść, napisana
w oryginale po niemiecku, ukazała się pierwotnie w 1896 r. „Trylogię można uznać za modernistyczną
powieść eksperymentalną, w której autor testuje fundamentalne idee swej epoki […]. Powieść jest
interesującym eksperymentem literackim, w którym dekadencki uwodziciel przeprowadza testy
na żywej kobiecej materii, własne życie przekształca w maskaradę i doprowadza do autodestrukcji,
niszcząc jedyny element scalający i ocalający – miłość żony. Powieść obnaża zamęt tożsamościowy
[…], zadaje pytanie o kondycję nowoczesnego artysty i odsłania opresyjny charakter natury i kultury”.
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan dobry.
Lit.: G. Matuszek. Eksperymenty „Homo Sapiens” Przybyszewskiego (ruj.uj.edu.pl, 2009).
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545. F. Schiller. Pienia liryczne. 1841.

546. H. Sienkiewicz. Quo vadis. 1902.

543. Przybyszewski Stanisław. Śluby. Poemat dramatyczny w trzech aktach. Zdobiła
i graficznie ułożyła Kazimiera Adamska-Rouba. Wilno 1923. Nakł. i druk. L. Chomińskiego, s. 115, [3], 22 cm, opr. wyd. brosz.
180,Podpis Stanisława Przybyszewskiego na odwrocie karty tyt. Nakład 2500 egzemplarzy, na papierze
bezdrzewnym krajowym, oferowany egz. nosi nr 416. Oprawa graficzna Kazimiery Adamskiej-Roubowej
(1896-1941), wileńskiej malarki i graficzki. Niewielkie naddarcia, ubytki i zabrudzenia okładek. Ubytek
górnego fragmentu grzbietu, poza tym stan dobry.

544. Rej Mikołaj. Żywot człowieka poczciwego. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1859. Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, s. 376, 38, VIII, IV,
III, [2], 18,5 cm, opr. z epoki płsk z tyt. na grzbiecie.
90,Osobne wydanie „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja (1505-1569), głównego i najobszerniejszego prozatorskiego utworu, wchodzącego w skład słynnego „Zwierciadła”. W „Żywocie” autor
wyraził poglądy na życie gospodarskie, dworskie i publiczne. Miejscami na kartach niewielkie rdzawe
plamki, poza tym stan dobry.

545. Schiller Fryderyk. Pienia liryczne. Wydał A[ugust] B[ielowski]. Lwów 1841.
Nakładem Franciszka Pillera i Spółki, s. [2], XX, [3], 24-186, [2], tabl. ryc. 13
(litografie), 16 cm, opr. z epoki ppł. z tłocz. napisami, brzegi kart marm.
360,Wydanie 1. Tom ballad, pieśni i poezji Fryderyka Schillera (1759-1805), filozofa, historyka, jednego
z najwybitniejszych poetów niemieckich. Wiersze na język polski tłumaczyli m.in. Antoni Edward Odyniec i Adam Mickiewicz („Rękawiczka”, „Amalia”). Książka ozdobiona 13 urokliwymi litografiami.
Niewielkie otarcia oprawy, na kartach i tablicach charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach. Polska książka ilustrowana, poz. 303.
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547. Hetman słowa i czynu. 1917.
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548. A. Słonimski. Wybór poezji. 1944. Wyd. 1.

546. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. Wydanie nowe.
Nakład i własność wydawców. Warszawa-Kraków 1902. Gebethner i Wolﬀ, s. 534,
18,5 cm, opr. artystyczna, skóra ze złoc.
400,Powieść historyczna Henryka Sienkiewicza z dziejów pierwszych chrześcijan, której akcję autor umiejscowił w starożytnym Rzymie w końcowych latach panowania cesarza Nerona. Niniejsze
wydanie ukazało się 3 lata przed otrzymaniem przez Sienkiewicza Nagrody Nobla. Współczesna oprawa artystyczna, niesygnowana, w pełną skórę, na grzbiecie złocona tytulatura, na obu
okładzinach złocony motyw lampki oliwnej oraz znak Chrystusa – symbol chrześcijaństwa. Stan
bardzo dobry.

547. [Sienkiewicz Henryk]. Tomanek Rudolf. Hetman słowa i czynu. Mowa żałobna,
którą wygłosił na nabożeństwie żałobnem za duszę ś.p. Henryka Sienkiewicza
w kościele Braci Miłosierdzia w Cieszynie dnia 16. grudnia 1916. Cieszyn 1917.
Drukiem i nakładem „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra”, s. 22, 20 cm, opr. wyd.
brosz.
90,Mowa wygłoszona podczas nabożeństwa żałobnego w cieszyńskim kościele, które odbyło się miesiąc
po śmierci pisarza (15 listopada 1916). Rudolf Tomanek (1879-1941), teolog, liturgista, zginął śmiercią
głodową w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau w 1941 r. Stan dobry.

548. Słonimski Antoni. Wybór poezji. Londyn 1944. Nakładem „Nowej Polski”, s. [2],
101, [1], 20,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. na grzbiecie i licu.
120,Wydanie 1. Egzemplarz z niewielkiej puli odbitej na papierze czerpanym. Tom wierszy Antoniego
Słonimskiego (1895-1976). Zawiera cykle: Miłość i podróż; Młodość i wojna; Wiek męski; Wiek klęski.
Egzemplarz nieobcięty. Przebarwienia płótna oprawy, stan bardzo dobry.
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549. L. Bruner. Pisarze polscy. 1903.

550. L. Kondratowicz. Wianek. 1897.

549. Sten Jan (pseud., właśc. Bruner Ludwik). Pisarze polscy. Wrażenia literackie.
Lwów – Warszawa 1903. Polskie Towarzystwo Nakładowe. Księgarnia Teodora
Paprockiego i Ski, s. [6], 168, 20,5 cm, opr. z epoki płsk z tyt. na grzbiecie.
100,Zbiór esejów krytyczno-literackich Ludwika Brunera (1871-1913), krytyka literackiego, poety, nowelisty
i tłumacza, redaktora „Krytyki”, prof. UJ. Artykuły dotyczą takich pisarzy, jak: S. Żeromski, W. Reymont,
Or-Ot, A. Niemojewski, W. Sieroszewski, S. Przybyszewski, J. Kasprowicz, K. Tetmajer, J. Żuławski,
L. Staﬀ, W. Orkan, S. Wyspiański. Nieaktualna pieczątka własn. Stan dobry. Ładny egzemplarz.

550. Syrokomla Władysław [właśc. Kondratowicz Ludwik]. Wianek Syrokomli.
Warszawa 1897. Skład Główny w Księgarni Borkowskiego i Karpowicza, Druk
O. Zawadzkiego w Wilnie, s. 161, [2], portret 1, 17,5 cm, opr. wyd. ppł.
80,Wybór wierszy opatrzony wstępem z życiorysem W. Syrokomli (1823-1862), poety, dramatopisarza,
nazwanego tu „słowikiem nadniemeńskim, narodowym i ludowym pisarzem”. Zbiór zawiera m.in.:
Lirnik wioskowy, Melodye z domu obłąkanych, Dumka, Zaścianek Podkowa. Na licu oprawy tytulatura
okolona florystyczną ramką z pejzażem. Egzemplarz Bronisława Kunigiela (wpis na k. przedtyt.).
Zabrudzenia oprawy, liczne rdzawe plamki i zaplamienia marginesów.

– „Człowiek o moralności alfonsa” –
551. Szpotański Janusz. Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta. Odbitka z „Kultury”
Nr 3/245. Marzec 1968. Paryż 1968. Instytut Literacki, s. 30, [1], 21 cm, opr. wyd.
brosz.
120,Antygomułkowska szopka polityczna przygotowana na obchody 20-lecia PRL, recytowana przez autora
na spotkaniach towarzyskich. Bezpośrednią inspiracją satyry był „List 34”, podpisany przez pisarzy
polskich (m.in.: Andrzejewskiego, Dygata, Jasienicę i Słonimskiego), stanowiący protest przeciwko
cenzurze. Pierwsze przedstawienie odbyło się 22 lipca 1964 r. „Cisi” to agenci bezpieki, „Gęgacze”
to intelektualiści. Gomułka, nazwany w utworze „Gnomem”, 19 marca 1968 r. na zebraniu aktywu
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551. Antygomułkowska szopka polityczna. 1968.
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553. S. Wasylewski. Na końcu języka. 1930.

warszawskiego w Sali Kongresowej stwierdził, że „Cisi i Gęgacze” są „reakcyjnym utworem ziejącym
jadem nienawiści do naszej partii… i zawiera pornograficzne obrzydliwości, na jakie zdobyć się może
człowiek tkwiący w zgniliźnie rynsztoku, człowiek o moralności alfonsa”. Janusz Szpotański (19292001), poeta, satyryk, został w 1967 r. skazany na 3 lata więzienia za rozpowszechnianie informacji
szkodliwych dla państwa, pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Stan dobry.

552. Świderska Maria. Ze wspomnień małej Krzemieńczanki. (Pisma t. I). Kraków 1928.
Nakład Towarzystwa Szkoły Ludowej, s. 97, portret 1, 18 cm, opr. wyd. brosz. 70,Wspomnienia z lat 1850-1860, autorstwa Marii z Bohowitynów Kozieradzkich Świderskiej (1849-1926),
autorki patriotycznych opowiadań dla młodzieży. Pierwsze pełne wydanie. Poprzednie wydanie, mocno okrojone i ocenzurowane (z powodu jego patriotycznej wymowy), ukazało się w „Wieczorach
Rodzinnych” w 1884 r. Podniszczone, zaplamione okładki z ubytkami brzegów, poza tym stan dobry.

553. Wasylewski Stanisław. Na końcu języka. Poznań b.r. [1930]. Wydawnictwo
Polskie R. Wegner, k. [8], s. 200, 18 cm, opr. wyd. ppł.
80,O języku polskim, regionalizmach, a nawet o sposobach i typach prowadzenia rozmów w różnych
miejscach Polski, połączonej po latach niewoli w jeden organizm. Pełna dowcipu gawęda, z mnóstwem
przykładów, jak ten z Hallerczykami „idącymi na zaślubiny z morzem. Po drodze szukają fryzjera.
I znajdują na Pomorzu szyld z napisem „Izba pielęgnowania płci”. Cały sztab w ryk i nuże do golarza z propozycjami, których biedak nie zrozumiał, bo nigdy nie słyszał, że „płeć” może znaczyć co
innego, a nie cerę”. Stan bardzo dobry.

554. Wierzyński Kazimierz. Korzec maku. Londyn 1951. Nakładem Katolickiego
Ośrodka Wydawniczego „Veritas”, Seria Poetycka. T. 1, s. 168, 19,5 cm, opr.
wyd. brosz.
120,Wydanie 1. Tom poezji Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969), poety, prozaika, eseisty, krytyka teatralnego, współtwórcy i czołowego przedstawiciela grupy „Skamander”. Drobne zagniecenia okł.,
poza tym stan bardzo dobry.
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555. K. Wierzyński. Utwory zebrane. 1929.

556. K. Wierzyński. Wolność tragiczna. 1945.

555. Wierzyński Kazimierz. Utwory zebrane. Warszawa 1929. Nakładem Księgarni
F. Hoesicka, s. 321, [7], portret 1, 17 cm, luksusowa opr. wyd., sk. ze złoc.
400,Wydanie 1. Zbiorowy tom poezji Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Zawiera cykle: Wiosna i wino;
Wróble na dachu; Wielka niedźwiedzica; Pamiętnik miłości; Laur olimpijski; Rozmowa z puszczą; Pieśni
fanatyczne. Luksusowy, rzadki wariant oprawy wydawniczej: skóra czerwona ze złoceniami na
grzbiecie i licu, górny brzeg kart złocony. Przetarcia i niewielkie naddarcia skóry na krawędziach,
na kartach miejscami drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

556. Wierzyński Kazimierz. Wolność tragiczna (Biblioteka Orła Białego). Rzym 1945.
Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu. Tłoczono w Drukarni Polowej Armii
Polskiej na Wschodzie, s. 65, [3], 19 cm, opr. wyd. brosz.
150,Z dedykacją autora dla Jadwigi Czechowiczówny-Mieroszewskiej, literatki, poetki, publikującej na
emigracji. Emigracyjny przedruk tomiku poezji Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969), wydanego po
raz pierwszy we Lwowie w 1936 r. Na wstępie przedmowa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W tomiku
m.in. utwory: Droga do Nowogródka; Manewry strzeleckie; Listopad 1918; Sulejówek; Belweder.
Z pieczątkami „Ruchomej Biblioteki Polowej nr 5” i „Biblioteki Orła Białego” przy 2 Korpusie. Nieznaczne
przetarcia i zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

557. Wierzyński Kazimierz. Ziemia – Wilczyca. Rzym 1945. Biblioteka Orła Białego.
Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu. Tłoczono w Drukarni Polowej Armii
Polskiej na Wschodzie, s. 62, [1], 18 cm, opr. wyd. brosz.
50,Okładkę projektował Stanisław Westwalewicz. Tomik poezji Kazimierza Wierzyńskiego (wydanie pierwsze ukazało się w 1941 r.). Zbiór zawiera wiersze wojenne, m.in. wzruszający utwór poświęcony
Powstaniu Warszawskiemu („Barbakan warszawski”), a także „Modlitwę za zmarłych w Warszawie”,
„Pielgrzymom 1940 roku” oraz wymowny wiersz „Wróć nas do kraju”. Ubytki grzbietu i drobne postrzępienie marginesów, poza tym stan dobry.
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558. R. Wilkanowicz. Pręgierz wiosenny. Drzeworyty R. T. Wilkanowicza. 1930.

558. Wilkanowicz Roman. Pręgierz wiosenny; ilustr. drzeworytami Roman Tadeusz
Wilkanowicz. B.m. [Poznań] 1930. Nakł. i pod red. Romana Wilkanowicza, s. [12 drzeworyty], 18 x 25 cm, opr. wyd. brosz.
180,Satyryczna publikacja autorstwa Romana Wilkanowicza (1886-1933), poznańskiego poety i barda
powstania wielkopolskiego, przeciwnika regionalnego separatyzmu i wroga endecji. Zawiera utwory
i rysunki obyczajowe, inspirowane gwarą poznańską oraz aluzje polityczne. Drzeworyty autorstwa
syna poety, Romana Tadeusza Wilkanowicza (1909-1944), grafika, malarza i ilustratora, który zginął
w Powstaniu Warszawskim. „Pręgierz” początkowo miał charakter regularnego tygodnika (1928) lub
dodatku do „Przeglądu Porannego”, później autor wydawał go okazjonalnie (1930). Niewielki ślad po
złożeniu, dawne pieczęcie biblioteczne, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

559. Wergiliusz. Eneida. Przekładania F. Dmochowskiego (Tłumacza Iliady). Edycya
Druga (Wydania F. S. Dmochowskiego). Warszawa 1830. W Drukarni przy
ulicy Nowo-Senatorskiej, s. XVIII, 332, 19 cm, opr. płsk z bogatymi złoc. na
grzbiecie.
440,Jeden z pierwszych polskich przekładów słynnego poematu epickiego o mitycznym Eneaszu z Troi,
założycielu Rzymu, autorstwa Franciszka Ksawerego Dmochowskiego (1762-1808), poety, działacza
politycznego. Tłumaczem ostatnich części dzieła był Wincenty Jakubowski. Dzieło wydał syn poety,
Franciszek Salezy Dmochowski. Efektowna oprawa z epoki w brązowy półskórek, z bogato złoconym grzbietem. Niewielki ślad zalania marginesów początkowych kilkudziesięciu kart, poza tym stan
dobry. Ładny egzemplarz.

STANISŁAW WYSPIAŃSKI
560. Wyspiański Stanisław. Lelewel. Dramat w pięciu aktach. Osnuty na tle wypadków
sierpniowych w Warszawie 1831 roku. Kraków 1899. Nakładem autora, czcionkami
Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 69, [1]; oraz:
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559. Wergiliusz. Eneida. 1830.

560. S. Wyspiański. Lelewel. 1899. Wyd. 1.

Wyspiański Stanisław. Protesilas i Laodamia. Tragedya. Wydanie drugie. Kraków
1901. Odbito w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakładem autora, s. 56,
20 cm, opr. ppł.
300,Egzemplarz z księgozbioru Marka Potockiego (wpisy). Pozycja 1. Wydanie 1. Jeden z mniej znanych dramatów Wyspiańskiego. Doceniany przez krytyków za kunszt poetycki, lecz rzadko wystawiany
ze względu na „niesceniczność”. Na początku wydrukowano obsadę aktorską dramatu z premiery
20 maja 1899 r. na scenie Teatru Miejskiego w Krakowie. Z drukowaną dedykacją autora dla dyrektora
teatru Tadeusza Pawlikowskiego. Pozycja 2. Wydanie 2 (wyd. 1 ukazało się w 1899 r.). Pierwotnie
drukowane w miesięczniku „Przegląd Polski” w 1899 r. Tragedia antyczna Stanisława Wyspiańskiego.
Wpis własnościowy H. Rzadkiewiczowej (1867-1930), społeczniczki, feministki z Sosnowca. Niewielkie
zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Pozycja 1 rzadka.

561. Wyspiański Stanisław. The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke.
By William Shakespeare. Według tekstu polskiego Józefa Paszkowskiego, świeżo przeczytana i przemyślana przez... Kraków 1905. W Drukarni Uniwersytetu
Jagiellońskiego, s. 184, 21,5 cm, opr. wyd. brosz.
200,Wydanie 1 (jedyne wydanie autorskie). Wnikliwa rozprawa o szekspirowskim „Hamlecie”, przynosząca
bardzo osobistą, autorską interpretację tragedii. Tytuł drukowany na okładce, książka wydawniczo nie
posiadała karty tytułowej. Okładka kompozycji St. Wyspiańskiego na wzór karty tytułowej pierwodruku
„Hamleta” z 1604 r. Egzemplarz nierozcięty, nieprzycięty. Ubytki i pęknięcia grzbietu, naderwania
i zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

562. Wyspiański Stanisław. Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Kraków 1901. Odbito
w Drukarni Uniw. Jag. Nakładem Autora, s. 49, [3], tabl. nut 1 (rozkł.), 20,5 cm,
opr. z epoki pł.
200,-

LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

562. S. Wyspiański. Warszawianka. 1901.
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563. S. Wyspiański. Wesele. 1901. Wyd. 1.

Egzemplarz z księgozbioru Marka Potockiego (wpis o wydaniu książki na ostatnich kartach). Wydanie 2 zmienione (wyd. 1 ukazało się w 1898 r.). Pierwszy dramat Stanisława Wyspiańskiego dotyczący
powstania listopadowego. Akcja rozgrywa się 25 lutego 1831 r. w trzecim dniu bitwy pod Grochowem,
w dworku sióstr Marii i Anny, gdzie mieścił się sztab gen. Chłopickiego. Na końcu wydrukowano obsadę
aktorską dramatu z premiery 16 listopada 1898 r. Dołączono zapis nutowy pieśni „Warszawianka”,
skomponowanej przez Karola Kurpińskiego, zaprezentowanej publicznie po raz pierwszy w Teatrze
Narodowym 5 kwietnia 1831 r. Niewielkie przetarcia oprawy, miejscami przebarwienia papieru, poza
tym stan dobry.

563. Wyspiański Stanisław. Wesele. Dramat w 3 aktach. Kraków 1901. Odbito
w Drukarni Uniw[ersytetu] Jag[iellońskiego]. Nakładem Autora, s. 227, [3], 19 cm,
opr. z epoki, pł.
2000,Wydanie 1. Najważniejsze dzieło w twórczości literackiej Stanisława Wyspiańskiego. Pomysł na napisanie dramatu autor zaczerpnął z wesela swojego przyjaciela, Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną,
pochodzącą z podkrakowskich Bronowic. „Wesele” uznawane jest za jedno z najwybitniejszych
dzieł literackich okresu Młodej Polski. Jego sukces uczynił z mało dostrzeganego dotąd pisarza
twórcę porównywanego z wieszczami. Wydanie książkowe ukazało się półtora miesiąca po premierze
teatralnej, na przełomie kwietnia i maja. Na ostatniej karcie wydrukowano obsadę aktorską premiery
dramatu, wystawionego w Krakowie 16 marca 1901 r. Opr.: zielone pł., na wyklejkach pap. zdobiony.
Podpis własnościowy. Stan dobry.
(Patrz tablica XXVIII)

564. Zawieyski Jerzy. Droga do domu. Powieść. Wydanie II. Warszawa-Kraków 1949.
Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana, s. 300, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
80,Na stronie tytułowej podpis autora, dat. Lublin 25.IV.1951 r. Powieść Jerzego Zawieyskiego (19021969), prozaika, dramatopisarza, redaktora „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, katolickiego działacza
politycznego, posła na Sejm. Stan bardzo dobry.
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564. J. Zawieyski. Droga do domu. 1949.

565. E. Zegadłowicz. Pokój dziecinny. 1936.

565. Zegadłowicz Emil. Pokój dziecinny. Dramat. Gorzeń Górny 1936. Biblioteka
Gorzeńska, s. 70, [1], 22 cm, opr. pł.
500,Wydanie 1. Na karcie przedtytułowej dedykacja Emila Zegadłowicza, dat. Gorzeń Górny, 11.VI.1938 r.
Wydrukowano na papierze bibułkowym, jako druk prywatny w nakładzie 60 egz. Dramat powstawał równolegle z pisaniem przez autora kontrowersyjnego dzieła „Zmory” oraz w ciągu kilku
miesięcy po napisaniu utworu. „Jest więc ta broszura […] wykresem stopnia temperatury w jakiej
pisałem „Zmory”; myśli w niej zawarte są gorące; to z powodu temperatury właśnie” (z przedmowy).
Egzemplarz specjalny wydrukowany na podwójnych, nierozciętych arkuszach. Oprawa wtórna. Stan
bardzo dobry. Rzadkie.

566. Żuławski Jerzy. Na srebrnym globie. Rękopis z księżyca. Wydanie trzecie. Lwów
1912. Nakład Towarzystwa Wydawniczego, s. [6], 321, 20,5 cm, opr. z epoki, pł. ze
złoc. na licu i grzbiecie, zach. przednia okł. brosz.
120,Pierwsza część trylogii Jerzego Żuławskiego (1874-1915), poety, dramatopisarza, publicysty, znanego
taternika (część druga nosi tytuł „Zwycięzca”, część trzecia „Stara ziemia”). „Rękopis spisany po polsku
na księżycu przez Jana Koreckiego, uczestnika pierwszej wyprawy… stanowi opowieść o przedziwnych
losach i przejściach rozbitka wyrzuconego na ląd zawieszony w błękicie trzysta ośmdziesiąt cztery
miliony metrów ponad ziemią” (ze wstępu). Niewielkie zaplamienia i przetarcia oprawy, zażółcenia okł.
brosz., poza tym stan bardzo dobry.
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567. Bornholtz Tadeusz. Historja dla kl. III gimnazjów. Warszawa 1935. Nakł. Gebethnera i Wolﬀa, s. 248, tabl. ilustr. 3 (rozkł.), mapy 6 (rozkł.), ilustr. i mapy w tekście,
23 cm, opr. wyd. brosz.
90,Bogato ilustrowany podręcznik szkolny do historii, przeznaczony dla klas trzecich gimnazjum. Obejmuje okres od oświecenia do wybuchu I wojny światowej. Tadeusz Bornholtz (1901-1966), major
WP, działacz niepodległościowy, pedagog, autor wielu podręczników. Notatki ołówkiem, miejscami
zagniecenia i zabrudzenia, stan ogólny dobry.

568. Bornholtz Tadeusz. Historia dla kl. IV gimnazjów. Lwów 1937. Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie, s. 168, mapy 3 (rozkł.), ilustr. i mapy
w tekście, 23 cm, opr. wyd. brosz.
90,Bogato ilustrowany podręcznik szkolny do historii, przeznaczony dla klas czwartych gimnazjum. Obejmuje historię od wybuchu I wojny światowej do 1935 roku. Notatki ołówkiem, zagniecenia, zabrudzenia,
stan ogólny dobry.

569. Brzechwa Jan. Akademia Pana Kleksa. Ilustrował J. M. Szancer. Warszawa
1946. Nakładem autorów. Czcionkami Drukarni Wydawniczej Fr. Krajna Sp. z o.o.
w Poznaniu, s. 116, [1], tabl. ilustr. kolor. 5, liczne ilustr. w tekście, 22 cm, opr.
artystyczna skóra.
600,Wydanie 1. Klasyczna już opowieść, w której główny bohater, Adam Niezgódka wraz z innymi uczniami
tajemniczej szkoły kierowanej przez Pana Kleksa, przeżywają niezwykłe przygody, po których stają się
coraz mądrzejsi. Książkę poety Jana Brzechwy (1898-1966) ilustrował jego przyjaciel, wybitny ilustrator
J. M. Szancer (1902-1973). Oprawa artystyczna w pełną skórę: na grzbiecie tłocz. tytulatura, na
przedniej okładzinie w centrum postać Pana Kleksa wykonana sposobem mozaikowym (z kilku różnobarwnych kawałków skóry). Brak k. przedtyt. Nieaktualna piecz. własnościowa. Stan bardzo dobry.

570. Cervantes Saavedra Miguel de. Przygody Don Kichota z Manczy. Opracowała
H. Korotyńska. Z ilustracjami. Warszawa b.r. [1918]. Nakładem „Nowego Wydawnictwa”, ul. Marszałkowska 141, s. 160, tabl. ilustr. 3, ilustr. w tekście, 18,5 cm,
opr. wyd. ppł. z ilustr. na licu.
90,Najgłośniejsza powieść Miguela de Cervantesa (1547-1616), hiszpańskiego pisarza barokowego. Pierwodruk powieści ukazał się w dwóch częściach w latach 1605-1615. Opowiada o losach szlachcica,
który pod wpływem lektury romansów rycerskich popada w obłęd i wyrusza w świat z misją pomagania
i bronienia słabszych. Niewielkie przetarcia i ubytki narożników oprawy, poza tym stan dobry.

571. Collodi Carlo. Pinokio. Przygody drewnianej kukiełki. Z włoskiego opracował
J. Wittlin. Ilustrował I. Witz. Warszawa 1948. Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”,
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569. Akademia Pana Kleksa. 1946. Wydanie 1.

571. C. Collodi. Pinokio. 1948

570. Cervantes. Przygody Don Kichota. 1918.

573. T. Kiliński. Dzieje narodu polskiego. 1872.
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s. 203, [7], liczne ilustr. całostr., 20 cm, opr. artystyczna, skóra, zachowane okł.
brosz.
500,Ponadczasowa opowieść dla dzieci, która ukrywa głęboką alegorię o drodze, jaką każde dziecko będzie musiało przejść w życiu, aby, wzorem Pinokia, przeobrazić się w dobrego człowieka (ze wstępu
Józefa Wittlina). Carlo Collodi, wł. Carlo Lorenzini (1826-1890), włoski pisarz i dziennikarz. Ilustrował
Ignacy Witz (1919-1971), malarz, rysownik, twórca plakatów. Artystyczna oprawa w pełną skórę
zieloną, w zwierciadle lica – mozaikowa dekoracja z wizerunkiem Pinokia. Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.

572. Dygasiński Adolf. Zając. Powieść. Szkolna Biblioteczka na Wschodzie pod
redakcją dra Ł. Kurdybachy. Jerozolima 1944. Ministerstwo W.R. i O.P., s. 174,
18 cm, opr. wyd. brosz.
40,Przeznaczona dla młodzieży powieść, uchodząca za szczytowe osiągnięcie naturalizmu polskiego,
opisująca rok z życia bezuchego szaraka, który nieustannie ucieka przed wilkami, psami i myśliwymi.
Dzieło autorstwa Adolfa Dygasińskiego (1839-1902), powieściopisarza, autora 21 powieści i ponad
130 nowel, z których większość dotyczyła zwierząt i przyrody. Ubytki marginesów kilkudziesięciu kart,
poza tym stan dobry.

573. Kiliński Teodor. Dzieje narodu polskiego z tablicą chronologiczną aż do naszych
czasów dla użytku młodzieży. Z dodatkiem jeografii i mapy dawnej Polski przez
X.T.K. [krypt.] ułożone. (Piąte poprawne wydanie). Poznań 1872. Nakładem
i czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, s. [2], 318, [2], mapa 1 (litografia rozkł.),
21 cm, opr. z epoki pł. ze ślepymi tłocz.
120,Wykład historii Polski od czasów słowiańskich do okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, wzbogacony „Tablicą chronologiczną dziejów”. Od strony 287 część poświęcona geografii
dawnej Polski. Na końcu litografowana mapa: „Polska w roku 1772”. Oprawa wykonana w krakowskim zakładzie introligatorskim Jana Kutrzeby (sygnowana nalepką). Przetarcia płótna oprawy,
trzy pierwsze karty z niewielkimi podklejeniami na dolnym marginesie, mapa podklejona, na kartach
miejscami marginalia i charakterystyczne zażółcenia.

574. Korczak Janusz. Sława. Opowieść. Okładka J. Toma. Wydanie nowe. Warszawa – Kraków 1946. Wydawnictwo J. Mortkowicza, s. 47, 19,5 cm, opr. wyd. ppł.
z ilustr. na licu.
90,Powieść opublikowana po raz pierwszy w 1913 r. O losie chłopca, którego ojciec stracił pracę i rodzina zmuszona została przeprowadzić się do biednej dzielnicy. O przyjaźni, która pozwala stawić
czoło przeciwnościom w najtrudniejszych chwilach życia. Janusz Korczak (1878-1942), powieściopisarz
i pedagog, autor poczytnych książek dla dzieci, zamordowany w Treblince po likwidacji warszawskiego
getta. Okładkę projektował Józef Tom (1886-1962), malarz i grafik, po wojnie wykładowca ASP
w Warszawie. Nieaktualne pieczątki własn. Brak k. przedtyt. Stan dobry.

575. Makuszyński Kornel. Szatan z siódmej klasy. Z 8 ilustracjami S. Bobińskiego.
Warszawa 1948. Gebethner i Wolﬀ, s. 302, [1], 21 cm, opr. wyd. ppł.
60,Klasyczna powieść dla młodzieży, ciesząca się niesłabnącą popularnością, wielokrotnie wznawiana
i tłumaczona na wiele języków. Nacechowana humorem, wiarą w ludzką dobroć, z atrakcyjną, przenikniętą elementami sensacji fabułą. Kornel Makuszyński (1884-1953), prozaik, poeta, felietonista, krytyk
teatralny, autor wielu niezapomnianych utworów, takich jak: „Bezgrzeszne lata”, „O dwóch takich co
ukradli księżyc”, „Panna z mokrą głową” oraz „Koziołek Matołek”. Ilustracje w tekście Stanisława
Bobińskiego (1897-1981), architekta, grafika, ucznia T. Pruszkowskiego w warszawskiej ASP. Nieznaczne przetarcia i zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

576. Rosinkiewicz Kazimierz. Fatalna trzynastka. Powieść harcerska. Z 4 ilustracjami
A[ntoniego] Gawińskiego. Warszawa 1927. „Księgarnia Polska” Towarzystwa
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574. J. Korczak. Sława. 1946.

576. K. Rosinkiewicz. Fatalna trzynastka. 1927.

575. K. Makuszyński. Szatan z siódmej klasy.

577. H. Sienkiewicz. Potop. 1917.
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579. Loteryjka zoologiczna. Warszawa, ok. 1899. Nakładem J. Müllera.

Polskiej Macierzy Szkolnej, s. 164, tabl. ilustr. 4, 20,5 cm, opr. wyd. ppł. ze złoc.
napisem na grzbiecie.
80,Wydanie 1. Powieść harcerska dla młodzieży autorstwa Kazimierza Rosinkiewicza „Rojana” (18651940), popularnego w okresie międzywojennym pisarza dla dzieci i młodzieży (po wojnie socjalistyczne
zasady wychowania młodzieży nie pozwalały na wznawianie jego twórczości). Książka ozdobiona
czterema ilustracjami Antoniego Gawińskiego (1876-1954). Wyblakłe złocenia na grzbiecie, nowe
wyklejki, poza tym stan dobry.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, poz. 6550.

577. Sienkiewicz Henryk. Potop. Powieść historyczna dla dojrzalszej młodzieży
ułożył W. Grzymałowski z 8 rysunkami Antoniego Piotrowskiego. Wydanie nowe. Nakład i własność wydawców. Warszawa, Kraków i in., b.r. [1917]. Nakład
Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 310, tabl. ilustr. 8, 18,5 cm, opr. wyd. pł. z tyt. i ilustr.
na licu.
150,Druga część „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, fabuła której została wpleciona w historię najazdu szwedzkiego na Polskę. Powieść drukowano odcinkami w „Słowie” w latach 1884-1886, pierwsze wydanie
książkowe ukazało się w 1886 r. Ilustracje wykonał Antoni Piotrowski (1853-1924), uczeń Matejki,
malarz i ilustrator. Oprawa wydawnicza w niebieskie płótno z sygnetem firmy Gebethner i Wolﬀ
na tylnej okładzinie, wykonana przez zakład introligatorski „Puget i Jerzyna. Tow. Komandytowe.
Warszawa Mariensztad 16” (sygn.). Na przedniej okładzinie tłoczona scena, ukazująca pędzącego
jeźdźca na tle płonących zabudowań. Niewielkie zabrudzenia opr., miejscami rdzawe plamki i drobne
zaplamienia, nieaktualne pieczątki. Stan ogólny dobry.

578. Żyszkiewicz Andrzej. Świat zastosowany do pojęcia młodzieży. Dzieło obejmujące: 1. Wiadomości z fizyki, geografii matematycznej i meteorologii; 2. Historię
naturalną. Przyozdobiono 250 rycinami podług najlepszych autorów. Warszawa
1852. Nakładem i Drukiem J. Glücksberga, Księgarza Szkół Publ. w Król. Polskiem,
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s. [8], III, 568, tabl. ryc. 2 (drzeworyty), liczne drzeworyty w tekście, 25 cm,
opr. współcz. ppł. z tyt. na grzbiecie.
460,Bogato ilustrowany drzeworytami podręcznik dla młodzieży, zawierający następujące działy: Ziemia,
Słońce i Gwiazdy, Zjawiska elektryczne, Powietrze, Woda, Zwierzęta ssące, Ptaki, Gady, Ryby, Owady,
Skorupiaki, Mięczaki, Zwierzokrzewy, Rośliny, Kamienie. Zabrudzenia i zbrązowienia pap., ślady kredki,
ubytki kilku marginesów podklejone. Stan ogólny dobry.

579. Loteryjka zoologiczna. Warszawa b.r. [ok. 1899]. Nakładem Juliana Müllera,
12 plansz (karton, litografie barwne) 11 x 19,5 cm, 54 okrągłe żetony (karton,
litografie barwne) o średnicy 3 cm, pudełko kartonowe (22 x 19,5 x 3 cm), współcz.
z zach. oryg. kartą tyt. (23 x 20 cm).
600,Odręczna dedykacja na licu: „Zosi Bailsztajn – Gwiazdka [18]99 r.”. Gra planszowa, nagrodzona
dyplomem uznania I klasy na Wystawie Higieny Wychowawczej w 1887 r. Wykonana w jednym z największych i najdłużej czynnych w Warszawie zakładów litograficznych Juliana Müllera (ok. 18251905), przy ul. Senatorskiej 24 (niemal monopolisty w II połowie XIX w. na rynku wydawnictw dla
dzieci). Działał od 1852 r. do końca XIX w. Plansze i okrągłe żetony z wizerunkami kilkudziesięciu
przedstawicieli rodzimego i egzotycznego świata zwierzęcego. Żetony w woreczku. Drobne plamki na
planszach, niewielkie uszkodzenia żetonów, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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580. [Czarnohora i Gorgany]. Szlakiem II Brygady Legionów w Karpatach Wschodnich. Przewodnik historyczno-turystyczny po Gorganach i Czarnohorze. Warszawa
1937. Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, s. XV, [1], 402, mapy 2 (kolor.,
rozkł., w kieszonce), ilustr. i szkice w tekście 26, 20 cm, opr. ppł.
120,Szczegółowy przewodnik po szlakach turystycznych Karpat Wschodnich, z historycznym odniesieniem
do miejsc walk Legionów Polskich. Zawiera rozkładane mapy Czarnohory (62,5 x 78 cm) i Gorganów (63 x 99 cm), z mapami pobocznymi bojów Legionów Polskich pod Maksymcem i Mołotkowem.
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

581. Eljasz-Radzikowski Walery. Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic
pisał i ilustrował… Poznań 1870. Nakładem J. K. Żupańskiego, s. IV, 264, liczne
drzeworyty w tekście, mapa Tatr (litografia kolor., rozkł., 45,5 x 56 cm), 17 cm,
opr. wyd. pł. ze złoc. tyt. na licu.
800,Wydanie 1. Pierwszy, legendarny przewodnik po Tatrach autorstwa Walerego Eljasza-Radzikowskiego
(1840-1905), malarza i rysownika, wybitnego działacza Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i popularyzatora Zakopanego i góralszczyzny (pierwszego letnika, który wybudował dom w Zakopanem).
„Należy on do osób najbardziej zasłużonych w rozwoju polskiej turystyki tatrzańskiej i rozwoju Zakopanego. W piśmiennictwie tatrzańskim zajmuje jedno z czołowych miejsc… Przewodnik ten był przez
blisko pół wieku bardzo popularny, odgrywając doniosłą rolę w budzeniu zamiłowania do wycieczek
w Tatry i na Podtatrze”. Obejmuje obszar Tatr Polskich i Słowackich oraz Pienin. Na końcu wykaz
wzniesień w Tatrach, Beskidach i przyległych okolicach oraz barwna litografia z mapą Tatr i widokiem
na Tatry według rysunku autora z natury, w litografii Jędrzeja Brydaka (1837-1876). Przetarcia oprawy,
pęknięcie dołu grzbietu, naddarcie marginesu mapy (podklejone), poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: Z. i W. Paryscy. Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Poronin 1995, s. 252-255.

582. Houdek Ivan. Osudy Vysokých Tatier. Liptovský Svätý Mikuláš 1951. Nakladatel’stvo
Slovtou, s. 252, tabl. 86 (w tym kolorowe), mapy 21 (rozkładane), 19 cm, opr. wyd.
pł. z tłocz., obwoluta.
60,Egzemplarz z podpisem Arno Puškáša (1925-2001), słowackiego taternika, alpinisty, przewodnika
tatrzańskiego, publicysty. Drugie, zmienione i rozszerzone, wydanie jednej z najważniejszych prac
na temat Wysokich Tatr (I wyd. 1936 r.). Autor przedstawił w nim historię poznawania Tatr oraz rozwój turystyki w tym paśmie górskim na przestrzeni wieków. Ivan Houdek (1887–1985) był autorem
wielu rozpraw na temat taternictwa, interesował się szczególnie rozwojem górnictwa oraz onomastyką Tatr. W książce zostały zestawione widoki gór począwszy od najstarszego na gotyckim fresku.
Wiele widoków Tatr z XVII i XVIII w. Uszkodzenie obwoluty podklejone papierem, poza tym stan
bardzo dobry.
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580. Czarnohora i Gorgany. 1937.

581. W. Eljasz-Radzikowski. Tatry. 1870.

583. G. Le Bon. Wyprawa w Tatry. 1881. 20 drzeworytów.
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584. R. Malczewski. Tatry i Podhale.

585. P.T.T. 1909.

583. Le Bon Gustave. Excursion anthropologique aux Monts Tatras. Texte et dessins
inédits. („Le Tour du Monde”, livr. 1048 i 1049). Paryż 1881, s. 81-112, w tekście
20 ilustr. (w tym 6 całostronicowych) i 1 mapa, 30 cm, opr. późniejsza, kart.
ochronny.
400,Relacja z wyprawy do Tatr odbytej w 1879 r. przez Gustawa Le Bon (1841-1931), francuskiego
socjologa i psychologa społecznego. Zawiera szczegółowy opis geograficzny i etnograficzny Tatr
i ich mieszkańców. Autor charakteryzuje warunki klimatyczne, florę, faunę, rolnictwo, gospodarkę.
Praca zawiera opis Zakopanego, głównych jezior i szczytów górskich. Przedstawia także miejscową ludność, jej zwyczaje, ubiory i pieśni. Ozdobiona mapą Tatr oraz 20 drzeworytami przedstawiającymi krajobrazy, widoki Zakopanego oraz jego mieszkańców. Ilustracje wykonał francuski artysta Gaston Charles Vuillier (1846-1915). Suchy tłok na oprawie ochronnej. Stan dobry.
Rzadkie.

584. Malczewski Rafał. Tatry i Podhale. Poznań b.r. Wydawnictwo Polskie R. Wegner,
s. 206, [10], 2 mapki, liczne ilustr. w tekście, 21 cm, opr. z epoki pł.
120,Z serii „Cuda Polski”. Bogato ilustrowany opis historii, przyrody, topografii i eksploracji Tatr i Podhala,
autorstwa Rafała Malczewskiego (1892-1965), malarza, pisarza i taternika, wielkiego popularyzatora
Tatr. Seria „Cuda Polski” opracowana przez wybitnych autorów, w starannej szacie graficznej, z wielką
ilością znakomitych ilustracji uchodzi za najbardziej lubianą serię książek krajoznawczych dwudziestolecia międzywojennego. Opr.: granatowe pł., na grzbiecie tłocz. tytulatura. Zachowane lico barwnej
obwoluty wg obrazu autora książki. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

585. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok 1909. Tom 30. Kraków 1909. Nakł.
i Własność Towarzystwa Tatrzańskiego. Red. Władysław Szajnocha, s. [4], [2],
LXXII, 64, [10], tabl. ilustr. 9, il. w tekście, 27,5 cm, opr. współcz., ppł., zach.
okł. kart.
180,-
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586. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego.
1910-1912.

587. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego.
1913.

Rocznik zawiera m.in.: Wspomnienia o Mieczysławie Karłowiczu, który zginął pod lawiną w Tatrach
3 lutego 1909 r.; M. Karłowicz – Z wędrówek samotnych (ostatni tekst autora o wycieczkach tatrzańskich, ukończony w przeddzień śmierci pod lawiną); M. Zaruski – Przygoda z lawiną pod Polskim
Grzebieniem (wspomnienia prekursora narciarstwa w Tatrach, pierwszego naczelnika TOPR-u);
J. Dziędzielewicz – Z wycieczki do Bystrzca na Czarnohorze; J. W. Czerwiński – Nowe schronisko
nad Morskim Okiem; F. Hoesick – Uroczyste otwarcie nowego schroniska; M. Limanowski – O Tatrach (geologia Tatr); A. Lenczowski – Radziejowa (opis wycieczki w Beskid Sądecki); sprawozdania,
wyniki badań naukowych. Przed kartą tyt. barwna reprod. pastelu L. Wyczółkowskiego „Morskie Oko”,
poza tym fotografie autorstwa Mieczysława Karłowicza i Edwarda Lange. Ozdobne reklamy, m.in.
pensjonatów i firm zakopiańskich. Stan bardzo dobry.

586. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok 1910-1912. Tom 31-33 (1 wol.).
Kraków 1910-1912. Nakł. i Własność Towarzystwa Tatrzańskiego. Red. Władysław
Szajnocha, s. [4], LXXX, 104, [8], tabl. ilustr. 8, ilustr. w tekście; s. [4], LXVII, [3],
122, [8], tabl. ilustr. 7, ilustr. w tekście; s. [2], LXXXII, 12, 88, tabl. ilustr. 8, ilustr.
w tekście, 27,5 cm, opr. współcz., ppł.
360,Roczniki zawierają m.in.: G. Komarnicki, Na Jaworowej grani; S. Minkiewicz, Fauna jezior tatrzańskich;
M. Zaruski, Jeden dzień przy Morskim Oku (opisy wielkich lawin na wiosnę 1909 r.); M. Limanowski,
Problem Turni Myślenickich (opis geologiczny); J. Cybulski, Wycieczka zimowa na Świnicę; J. Turek,
Trzydziestolecie szkoły zawodowej przemysłu drzewnego w Zakopanem (obszerny i źródłowy materiał dot. historii tej szkoły); M. Świerz, Północna ściana Mnicha; F. Hoesick, Klimek Bachleda. Garść
wspomnień; E. Długopolski, Rządy Mikołaja Komorowskiego na Podhalu (jedno z najważniejszych
opracowań historycznych na temat Podhala w XVII w.); M. Zaruski, Z wypraw Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; M. Zaruski, Lawiny śnieżne w Dolinie Rybiego Potoku; M. Świerz,
Grań Mięguszowieckich Szczytów, A. J. Żmuda – Łąki i hale w Tatrach; K. Sosnowski – Gorce (jedno
z pierwszych całościowych opracowań Gorców i górali gorczańskich); E. Długopolski – Z życia zbójników tatrzańskich (ciekawe przyczynki z dawnych źródeł archiwalnych); W. Kuźniar – Z historyi badań
geologicznych nad powstaniem Tatr; M. Zaruski – Grań Rohaczów w zimie; M. Świerz – W krzesanicach
Żłobistego Szczytu. Opr.: ppł. naturalne, na licach pap. marm. Stan bardzo dobry.
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588. P.T.T. Rok 1914. (na fot. M. Rey, I Prezes Tow. Tatrzańskiego)

587. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok 1913. Wydawnictw Towarzystwa
tom XXXIV. Red. Stefan Komornicki. Kraków 1913. Nakł. i własność Towarzystwa Tatrzańskiego, s. [4], LXXX, [4], 79, [3], 71, [10 – reklamy], tabl. ilustr. 8
(w tym 1 barwna), liczne ilustr. w tekście, 27,5 cm, opr. współcz., ppł., zach. oryg.
okł. kart.
180,Jeden z najobszerniejszych tomów, zawierający cykl opracowań dotyczących historii taternictwa, narciarstwa oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, spisy tematyczne artykułów drukowanych w 23 tomach „Pamiętnika Tatrzańskiego”, artykuły monograficzne: K. Sosnowskiego, Barania Góra i źródła
Wisły; M. Orłowicza, Gorgany Centralne. (Szkic przewodnika); A. Lityńskiego, Zmarzłe Stawy w Tatrach;
a także wspomnienie M. Zaruskiego „Orlą Percią w zimie” oraz ciekawy szkic etnograficzny B. Giżyckiej „Z podań i wierzeń ludowych na Podhalu. Dzień Zaduszny”. Zabrudzenia i podklejenia okł.
wyd., poza tym stan bardzo dobry.

588. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok 1914. Tom 35. Kraków 1914.
Nakł. i własność Towarzystwa Tatrzańskiego. Red. Antoni Danysz i Stefan Komornicki, s. [6], XCV, [2], 101, [10], tabl. ilustr. 11, ilustr. w tekście, 27,5 cm, opr.
współcz., ppł.
180,Zawiera m.in.: J. Rozwadowski – O nazwach geograficznych Podhala; E. Romer – O stacyi meteorologicznej na Hali Gąsienicowej; K. Sosnowski – Pogląd na Beskid Zachodni (geografia, przyroda
i ludność od Beskidu Sądeckiego, przez Gorce, po Beskid Śląski); M. Orłowicz – Bliźnica i Świdowiec
(opis Gorganów); W. Goetel – W Dolinie Mięguszowieckiej; M. Zaruski – Mięguszowiecki Szczyt nad
Czarnym; J. Rafacz – Starosta Baranowski a sołtysi i wybrańcy czorsztyńscy (ważna praca na temat
historii Podhala w XVII w.); sprawozdania, wyniki badań naukowych. Stan bardzo dobry.

589. Rapf Feliks. Park Narodowy w Pieninach. Przewodnik turystyczny z ilustracjami
i mapką. Nowy Sącz, Tarnów 1933. Staraniem i nakładem Polskiego Towarzystwa
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589. Egzemplarz W. Goetla. 1933.

590. W. Rutkiewicz. Wyprawa kobieca. 1979.

Tatrzańskiego, s. 125, [3], tabl. ilustr. 4, mapa 1 (rozkł.), ilustr. w tekście, 13 cm,
opr. wyd. pł.
150,Egzemplarz Walerego Goetla: pieczątka oraz dedykacja autora: „Twórcy pierwszego w Polsce
Parku Narodowego w Pieninach…”. Przewodnik dzieli się na część ogólną (Park Narodowy w Pieninach; Z przyrody Pienin; Miejscowości podpienińskie; Drogi do Pienin) oraz część szczegółową
(Ogólne uwagi o zwiedzaniu Pienin; Opis szlaków turystycznych w Pieninach). W. Goetel (1889-1972),
geolog, ekolog i paleontolog, profesor, działacz społeczny. Oprawa lekko zabrudzona, stan bardzo
dobry. Rzadkie.

590. Rutkiewicz Wanda, red. Zdobycie Gasherbrumów. Warszawa 1979. Wydawnictwo
„Sport i Turystyka”, s. 154, [1], tabl. ilustr. 18, 20 cm, opr. wyd. brosz.
80,Z dedykacją Wandy Rutkiewicz, dat. 26. X 1989 r. Zbiorowe opracowanie poświęcone słynnej wyprawie kobiecej na Gaszerbrumy (II i III) w 1975 r. Teksty autorstwa uczestniczek i uczestników.
Wanda Rutkiewicz (1943-1992), wybitna himalaistka, która jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt K2,
zdobywczyni 8 z 14 ośmiotysięczników. Stan bardzo dobry.

591. Sawicki Ludomir. Dunajcem z niziny nadwiślańskiej w Tatry. Przewodnik dla
wycieczki krajoznawczej XI. Zjazdu Polskich Lekarzy i Przyrodników. Kraków 1911.
Nakładem Komitetu Gospodarczego XI. Zjazdu Polskich Lekarzy i Przyrodników,
s. 59, [1], 1a-1c, [1], tabl. ilustr. 4, 22,5 cm, opr. wyd. brosz.
80,Szczegółowy opis wycieczki krajoznawczej, zorganizowanej z okazji XI. Zjazdu Polskich Lekarzy i Przyrodników, prowadzącej od niziny nadwiślańskiej w Tatry. Opis sporządzony na podstawie materiałów
dostarczonych przez: Fr. Bujaka, W. Demetrykiewicza, E. Kiernika, W. Kuźniara, J. Morozewicza,
K. Nitscha, M. Raciborskiego, L. Sitowskiego, J. Talko-Hryncewicza, S. Udzielę. Na karcie tytułowej nadrukowana swastyka. Okładka broszurowa podklejona, z ubytkami papieru na krawędziach,
wewnątrz stan dobry.
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591. L. Sawicki. Dunajcem w Tatry. 1911.

592. Wierchy. 1923.

592. Wierchy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie. R.1:1923. Lwów 1923.
Księgarnia Wyd. H. Altenberga, s. XIV, [2], 294, [6], tabl. 6 (w tym 1 kolor.), liczne
ilustr. i mapki w tekście, 25 cm, opr. brosz.
150,Pierwszy rocznik „Wierchów”. Wydany staraniem oddziału lwowskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego pod red. Jana Gwalberta Pawlikowskiego (red. nacz.), Adolfa Chybińskiego, Romana
Kordysa i Juliusza Zborowskiego. Wcześniej wydawany pod tytułem „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” (1876-1920). Zawiera liczne artykuły i kronikę, m.in.: działalność Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego (1873-1923); prawa Polski do Jaworzyny; przekształcenie Tatr w park narodowy;
zbójnictwo, kłusownictwo i rybołówstwo w Tatrach; Babia Góra; Gorgany i sztuka górali szczawnickich.
Egzemplarz nieobcięty. Przedarcia i niewielkie ubytki oprawy, zaplamienia okładek, poza tym stan dobry.

593. Wierchy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie. R.2:1924. Lwów 1924.
Księgarnia Wyd. H. Altenberga, s. VI, 268, tabl. 1, liczne ilustr. i mapki w tekście,
25 cm, opr. brosz.
150,W drugim roczniku m.in.: Z korespondencji tatrzańskiej Mieczysława Karłowicza; Oszczypek, szkic
monograficzny (z ilustracjami); Na nartach; O kołtunie i kołtunach albo o dwóch muzeach w Zakopanem (Wł. Orkan); Z podziemi tatrzańskich, O potędze wód i lodowców w Tatrach. Egzemplarz
nieobcięty. Niewielkie naddarcia i zaplamienia okładek, poza tym stan dobry.

594. Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Rocznik jubileuszowy wydany dla upamiętnienia 75-lecia istnienia PTT 1873-1948. Rok osiemnasty. Kraków 1948.
Nakładem Pol. Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie, s. VIII, 351, [1], tabl.
ilustr. 4, liczne ilustr. i mapki w tekście, 25 cm, opr. brosz.
120,W roczniku m.in: Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1873-1948; Tatrzańskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe; Pamięci zmarłych schronisk; Czasy pomiędzy wojnami; W latach wojennych;
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595. Artykuł o sanatorium Dłuskich.

596. T. Zwoliński. Zakopane. 1931.

Bibliografia i zestawienie wydawnictw PTT. Egzemplarz nieobcięty. Niewielkie naderwania i zaplamienia
okładek, poza tym stan dobry.

595. [Zakopane – sanatorium Dłuskich]. Sztuka Stosowana. Wydawnictwo Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” w Krakowie. Zeszyt XIV. Kraków 1910, k. 14,
33 cm, opr. wyd. karton.
120,Jeden zeszyt czasopisma wydawanego przez Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, działające w Krakowie w latach 1901-1912, skupiające liczne grono artystów, etnografów i historyków sztuki. W zeszycie
na kredowych tablicach liczne zdjęcia ukazujące wnętrza sanatorium dr. Dłuskiego w Zakopanem
(czytelnia, salon muzyczny, salon, w tym meble projektu K. Frycza, H. Uziembły, J. Rembowskiego,
wraz z informacjami o rzemieślnikach wykonujących prace). Sanatorium dla osób z chorobami płuc
zostało wzniesione w Zakopanem w 1902 r. przez Bronisławę i Kazimierza Dłuskich, przy wsparciu
Marii Curie-Skłodowskiej (siostry Bronisławy). Poza tym w zeszycie projekty witraża i mozaik autorstwa
Kazimierza Sichulskiego oraz oprawa Bonawentury Lenarta. Przedarcia oprawy, poza tym stan dobry.

596. Zwoliński Tadeusz. Zakopane. Całoroczne uzdrowisko wysokogórskie i stacja
turystyczno-sportowa w Tatrach. Zakopane 1931. Wydawnictwo Zarządu Uzdrowiska w Zakopanem, s. 64, 23 cm, opr. wyd. brosz. z kolor. ilustr. na licu. 60,Bogato ilustrowany zdjęciami wykonanymi przez autora informator, zawierający potrzebne dla turysty
informacje (komunikacja, zakwaterowanie, życie sportowe i kulturalne), a także opis szlaków tatrzańskich. Tadeusz Zwoliński (1893-1955), kartograf, speleolog, fotograf, autor licznych przewodników
tatrzańskich, wielki miłośnik Zakopanego i Tatr. Na okładce reprodukcja słynnego plakatu turystycznego
z wizerunkiem górala, projektu Stefana Norblina. Drobne zagniecenia opr., poza tym stan dobry.

597. [Tatry]. Panoramy: „Tatra versus Septentrionem” oraz „Tatra vers. Merid.”
B. Hacquet. 1796 r.
800,Dwa miedzioryty; 18,5 x 45,5 (pl. 21 x 49,5) oraz 17 x 26,5 (pl. 21 x 29,5)
Dwie bardzo wczesne panoramy Tatr (od północy i od południa), z opisanymi szczytami (m.in. Krywań, uchodzący wówczas za najwyższy szczyt tatrzański). Po stronie północnej na pierwszym planie
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597. B. Hacquet. Panorama Tatr od północy. 1796.

597. B. Hacquet. Panorama Tatr od południa. 1796.

598. S. Staszic. Mapa z dzieła „O ziemiorództwie Karpatów”. 1815.
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599. Mapa Tatr. 1942.
Nowy Targ. Panoramy pochodzą z dzieła „Neuste physikalisch-politische Reisen...”, wydanego w 1796 r.
w Norymberdze, napisanego przez Baltazara Hacqueta (ok. 1739-1815), uczonego francuskiego pochodzenia, profesora historii naturalnej na uniwersytetach we Lwowie i w Krakowie. Autor odbył szereg
podróży badawczych po Karpatach, zajmując się m.in. geologią, mineralogią i górnictwem. Jego książka
zawiera wiele wskazówek dla podróżników, uznawana jest za pierwszy podręcznik taternictwa. Ślady
składania, stan dobry. Rzadkie.

598. [Tatry – mapa]. „Carta Geologica...” Z dzieła Stanisława Staszica „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski”. 1815 r.
600,Miedzioryt; 47,5 x 66 (pl. 54 x 73)
Mapa obejmująca obszar od Żywca, Myślenic, Przemyśla po Belgrad i Dunaj na południu oraz od
Wiednia i Bratysławy po Drohobycz i Brzeżany. Dużą część mapy zajmuje przedstawienie Karpat,
w tym Tatr (zaznaczono wiele miejscowości i szczytów, m.in.: Nowy Targ, Białka, Biały Dunajec). Jest
to jedna z czterech map, ilustrujących pionierską rozprawę Stanisława Staszica (1755-1826), uczonego
i działacza politycznego, pierwszego polskiego badacza Tatr. Uczony przebywał w Tatrach kilkakrotnie
na początku XIX w., z pomocą miejscowych przewodników zdobywał szczyty (np. na Łomnicy spędził
całą dobę w celu dokonania pomiarów naukowych), badał także jaskinie i doliny. Plonem tych prac
było dzieło „O ziemiorództwie Karpatów...”. Tekstowi towarzyszył atlas, w skład którego wchodziła
m.in. oferowana mapa. Według szkicu Staszica z 1806 r., rysował Jan Chrystian Hoﬀmann (17671819), rytował Jan Zachariasz Frey (1769-1829) – sygnatury na dekoracyjnym kartuszu, zdobionym
panoramą gór. Ślady składania, po konserwacji (drobny ubytek pap. uzupełniony). Stan dobry.
Lit.: Wielka Encyklopedia Tatrzańska, s. 1143-1145.

599. [Tatry – mapa]. Karte des Deutschen Reiches. Ausgabe E. Grossblatt 411 Babia
Góra-Rabka-Chyżne-Zakopane. Berlin 1942. Reichsamt für Landesaufnahme.
Druk barwny 57 x 73,5 cm na planszy 75 x 99,5 cm.
150,Skala 1:100000. Mapa obejmująca teren czterech klasycznych polskich sztabówek: Babia Góra,
Rabka, Chyżne, Zakopane (wcześniej nosząca nazwę Neumarkt – Nowy Targ). Wydanie wojenne,
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602. Kudak, twierdza kresowa. 1900.

603. J. Gieryński. Lwów. 1938.

treść mapy pochodzi z Mapy Operacyjnej Polski Wojskowego Instytutu Geograficznego (treść mapy
oraz legenda częściowo w języku polskim). Ślady składania wzmocnione na odwrocie, stan dobry.

600. [Tatry – mapa]. Vysoké Tatry. B.m, b.r., b.w. Mapa barwna 55,5 x 72,5 na arkuszu
66 x 82,5 cm.
150,Skala 1:100000. Mapa Tatr z legendą w języku słowackim (zaznaczone m.in. stacje i obserwatoria
meteorologiczne). Składana, drobne uszkodzenia marginesów, stan dobry.

KRESY WSCHODNIE
601. Ateneum Wileńskie. Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości
ziem Wielkiego X. Litewskiego. R. VII. Z. 3-4 (1 wol.). Wilno 1930. Wydawnictwo
Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, s. 417-998, [4], 25 cm, oryg.
okł. brosz.
120,Rocznik czasopisma wychodzącego w latach 1923-1939, mającego ożywić i pogłębić badania nad
przeszłością ziem W. Ks. Litewskiego. Kontynuowało pracę wielkich poprzedników: J. Lelewela, I. Daniłowicza, T. Narbutta, J. I. Kraszewskiego, A. Kirkora. Egzemplarz nierozcięty. Pęknięty grzbiet, naderwania okładek, poza tym stan dobry.

602. Dubiecki Marian. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice, monografia historyczna.
Wydanie nowe, przejrzane i powiększone. Warszawa 1900. Gebethner i Wolﬀ,
s. [4], 154, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
60,Dzieje dawnej polskiej twierdzy na Zaporożu (na prawym brzegu dolnego Dniepru). Zbudowana
w 1635 r. przez francuskiego inżyniera G. Beauplana w celu osłony południowych granic Polski,
wsławiła się w 1648 r. długą obroną przed wojskami Chmielnickiego. Niewielkie zagniecenia okładek, poza tym stan dobry.
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604. J. M. Giżycki. Powiat wołkowyski. 1905.

605. O. Hedemann. Testamenty. 1935.

603. Gieryński Jan. Lwów nie znany. Lwów 1938. Nakładem Księgarni A. Krawczyńskiego, s. 114, [5], 20 cm, opr. wyd. brosz.
60,Cykl pogadanek radiowych o Lwowie, utrwalonych w druku. Autor przytacza wiele liczb, charakteryzujących rozwój infrastruktury miejskiej w latach 30., pisze o życiu codziennym, kłopotach i zapobiegliwości mieszkańców, m.in.: o wodociągach zniszczonych przez Ukraińców w 1918 r. i wykorzystaniu
starych studni przez ludność; o doskonale zorganizowanym targu warzywnym założonym i prowadzonym przez Bułgarów, o budowaniu nowych linii tramwajowych oraz o Międzynarodowych Targach
Wschodnich. Stan dobry.

604. Giżycki Jan Marek. Z przeszłości powiatu wołkowyskiego opowiedział Wołyniak
(pseud.). Kraków 1905. Nakładem Spółki Wydawniczej Polskiej, s. 125, 19,5 cm,
opr. ppł.
90,Z dziejów powiatu wołkowyskiego (w dawnym województwie nowogródzkim, w czasach II Rzeczpospolitej w województwie białostockim). We wstępie krótka historia Wołkowyska i powiatu, ze szczególnym
uwzględnieniem ogromnych zniszczeń po powstaniach listopadowym i styczniowym. Autor opisuje
konfiskaty majątków po 1831 (m.in. Tyszkiewiczów i Sapiehów) i 1863 r. (z wymienieniem wielu nazwisk ziemian). Książka zawiera informacje o działalności jezuitów w mieście, o tamtejszych
szkołach oraz klasztorach. Jan Marek Giżycki (1844-1925), historyk, profesor uniwersytetu w Dorpacie
i Mitawie, właściciel dóbr Bogdanówka. Nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

605. Hedemann Otton. Testamenty brasławsko-dziśnieńskie XVII-XVIII wieku jako
źródło historyczne. Wilno 1935. Skł. gł. Księg. św. Wojciecha, s. 34, [2], 26 cm,
opr. wyd. brosz.
120,Dedykacja autora dla prof. Uniwersytetu Stefana Batorego, Stanisława Kościałkowskiego, dat.
Wilno 9 I 1935 r. Omówienie testamentów rodów litewskich (m.in.: Bujnickich, Despot-Zenowiczów,
Hłasków, Hylzenów, Horodeńskich, Jakowickich, Jeśmanów, Korsaków, Korzeniewskich, Łopacińskich,
Mirskich, Oskierków, Podbipiętów, Szybajłów, Szyrynów i Żabów). Egzemplarz nierozcięty. Drobne
zbrązowienia okł., poza tym stan bardzo dobry.
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607. A. Jabłonowski. Atlas historyczny Rzeczypospolitej. Ziemie Ruskie. 1889-1904.

606. Iwanicki Karol. Katedra w Kamieńcu. Warszawa b.r. [1930]. Drukarnia i Litografja
„Jan Cotty”, s. [6], 34, tabl. ilustr. i planów 31 (w tym 9 rozkł.), 26,5 cm, opr. wyd.
brosz.
70,Bogato ilustrowana monografia katedry w Kamieńcu Podolskim, na tle dziejów miasta. W tekście m.in.
lista biskupów diecezji kamienieckiej od XIV do XX w. Okładka zabrudzona, brak ilustracji na licu,
grzbiet pęknięty, poza tym stan dobry.

– 600 rodów kresowych –
607. Jabłonowski Aleksander. Atlas historyczny Rzeczypospolitej. Epoka przełomu
z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział ll-gi: Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej. Warszawa 1889-1904. Akademia Umiejętności w Krakowie; c. i k. wojskowo-geograficzny
Zakład w Wiedniu, k. [4], map 17 (litografie kolorowe: Paris. Louise Antoine), 62 x
80 cm, karty luzem w wyd. tece kart., teka ochronna.
2200,Skala ok. 1:300.000. Dzieło Aleksandra Jabłonowskiego (1829-1913), historyka i współwydawcy „Źródeł
Dziejowych”, w tym dotyczących dawnych województw ruskich. Mapy prezentują obraz własności
ziemskiej dawnych województw ruskiego, podolskiego, wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego, uwzględniając dobra blisko 600 rodów kresowych z podaniem ich przynależności heraldycznej.
Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w nauce polskiej. Nieocenione źródło do historii rodów
kresowych na ziemiach ukraińskich dawnej Rzeczypospolitej XVI/XVII w. Mapy nr 2, 3 i 4 połączone
(sklejone). Ślad złożenia przez środek, zagięcia na obrzeżach kart, naddarcia na kilku kartach poza
samymi mapami, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
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608. Wł. Kryczyński. Zamek w Podhorcach.

610. A. Łuszpiński. Cerkwie Galicji. 1920.

608. Kryczyński Władysław. Zamek w Podhorcach. Z trzema illustracyami. Złoczów
b.r. [1894]. Nakładem i drukiem Wilhelma Zukarkandla [!], s. 90, [1], ilustr. w tekście
3 (całostronicowe), 14,5 cm, opr. wyd. pł. bordowe z czarnymi tłocz.
180,Monografia słynnego zamku w Podhorcach, należącego do rodzin Koniecpolskich, Sobieskich, Rzewuskich i Sanguszków. Podzielona na dwie części, w pierwszej przedstawiono dzieje zamku, informacje
o poszczególnych dziedzicach, duchy zamkowe oraz podania ludowe o zamku. Część druga zawiera
szczegółowy opis zamku: wjazd, mury, namioty, sale, pokoje, gabinety, zbrojownia, kaplica. Na ilustracjach przedstawiono kościół w Podhorcach oraz zamek od strony północnej i południowej (stan
na koniec XIX w). Oprawa wydawnicza: płótno bordowe z bogatymi czarnymi tłoczeniami. Niewielkie
otarcia płótna oprawy na krawędziach, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

609. [Lwów]. Dzieduszycki Maurycy hr. Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego
arcybiskupa lwowskiego. Kraków 1868. W Drukarni „Czasu” W. Kirchmayera,
s. [8], 303, 22 cm, opr. z epoki ppł.
120,Biografia Wacława Hieronima Sierakowskiego (1699-1780), zasłużonego dla Lwowa arcybiskupa metropolity i senatora, zawierająca obszerny i wartościowy materiał dotyczący Lwowa, a zwłaszcza
sztuki lwowskiej w XVIII w., w związku z mecenatem biskupa, jego fundacjami oraz podejmowanymi
inicjatywami odnowy i wyposażania kościołów lwowskich (w tym katedry). Nieaktualne nalepki i pieczątki własnościowe. Niewielkie otarcia oprawy, poza tym stan dobry.

– Drewniane cerkwie Galicji Wschodniej –
610. Łuszpiński Aleksander. Derewiani cerkwi Galiczini XVI-XVIII w. (Ucrainorum
Galiciae Ecclesiae Ligneae). Lviv (Lwów) 1920. Wyd. Jakubowskiego, k. luzem [40 – z wizerunkami], 40,5 x 29,5 cm, opr. oryg. papier. obwoluta i oryg.
teka ppł.
1500,Album zawiera 40 wizerunków, w większości nieistniejących już dzisiaj cerkwi drewnianych Galicji
Wschodniej, wykonanych według rysunków autora, lwowskiego architekta Aleksandra Łuszpińskiego
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611. M. Morelowski. Pałac Piłsudskich. 1927.

267

612. Województwo nowogródzkie. 1936.

(1878-1944) – wszystkie sygnowane, opisane i datowane, z kolekcji Ukraińskiego Muzeum Narodowego. Spis tablic równolegle po łacinie i po ukraińsku. Zażółcenie papieru obwoluty, teka reperowana
od wewnątrz. Ostatnia tablica przycięta, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

611. Morelowski Marian. Pałac Piłsudskich w Mosarzu (z 19 reprodukcjami rysunków i fotografij). Kraków 1927. Nakładem Drukarni Literackiej, s. 34, [2], ilustr.
w tekście 19, 19 cm, opr. wyd. brosz.
80,Monografia XVIII-wiecznego pałacu w Mosarzu na Białorusi, należącego do rodziny Piłsudskich, zniszczonego przez bolszewików w 1918 r. Książka ozdobiona unikatowymi ilustracjami, wykonanymi
przez autora przed zniszczeniem pałacu. M. Morelowski (1884-1963), historyk sztuki, poszukiwacz
polskich zabytków zrabowanych przez Rosjan (to jemu zawdzięczamy odzyskanie m.in. arrasów wawelskich). Ilustracje odbite na papierze kredowym. Okładka lekko zakurzona, wewnątrz stan dobry.
Rzadkie.

612. Odlanicki-Poczobutt Stanisław. Województwo nowogródzkie. Wilno 1936. Nakładem Wileńskiej Izby Rolniczej, s. IV, [4], 496, [1], tabl. ilustr. 6, mapa (rozkładana),
24,5 cm, opr. brosz. wyd.
130,Monografia geograficzno-gospodarcza województwa nowogrodzkiego, napisana z inicjatywy Ministerstwa Reform Rolnych, wypełniająca lukę w ubogiej pod tym względem literaturze. „Książka, ujmująca
wszechstronny zarys tej części Rzeczypospolitej, która... jako ojczyzna Wieszcza pragnie zajmować
poczesne miejsce gospodarczo wartościowej jednostki wśród ziem Rzeczypospolitej” (fragment przedmowy). Obszerny materiał źródłowy. Mapa woj. nowogródzkiego (38 x 34 cm). Przebarwienia i ślady
kredki na okładce. Stan dobry.

613. Ossendowski Ferdynand Antoni. Polesie. Poznań b.r. [1934]. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, s. 206, [2], liczne ilustr. w tekście, 21 cm, opr.
z epoki, pł.
120,-
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614. L. Potocki. Wspomnienie o Kownie. 1854.

615. J. Remer. Wilno. 1930.

Wydanie 1. Z serii: „Cuda Polski”. Opis poleskiej przyrody, tamtejszej ludności, polowań m.in.
w posiadłościach Radziwiłłowskich i Druckich-Lubeckich, autorstwa Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego (1876-1945), pisarza i podróżnika, działacza politycznego i społecznego, członka Akademii
Francuskiej. Opr.: granatowe pł., na grzbiecie tłocz. tytulatura. Zachowana barwna obwoluta wg obrazu
L. Wyczółkowskiego. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

614. Potocki Leon. Wspomnienie o Kownie przez Bonawenturę z Kochanowa. Poznań 1854. Nakładem J. K. Żupańskiego, s. 70, [1], 16 cm, bez opr., obwoluta
ochronna.
120,Wspomnienie autorstwa Leona Potockiego (1799-1864), pisarza, chrześniaka J. Poniatowskiego,
uczestnika powstania listopadowego na Litwie (po jego upadku wyemigrował do Drezna, gdzie poznał
Adama Mickiewicza), współzałożyciela „Biblioteki Warszawskiej”. Wspomnienie zawiera rys historyczny
miasta oraz zapis wrażeń z przyjazdu autora do Kowna i okolic w 1853 r. Podczas wędrówek autor
poznaje prefekta szkoły, w której został zatrudniony Adam Mickiewicz w 1820 r. na stanowisku
nauczyciela. Z ust naocznego świadka snuje się romantyczna opowieść o młodzieńczych latach poety, jego spotkaniach z towarzyszami uniwersyteckimi, filomatami, spacerach po okolicznych
dolinach i najpiękniejszych jego wierszach powstałych na kowieńskiej ziemi. Liczne rdzawe plamki
i zbrązowienia. Stan ogólny dobry. Rzadkie.

615. Remer Jerzy. Wilno. Poznań b.r. (ok. 1930). Wydawnictwo Polskie R. Wegnera,
s. [6], 210, [6], liczne ilustr. w tekście, 21 cm, opr. z epoki, pł.
120,Z serii „Cuda Polski. Piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów”. Ilustracje według fotografii Jana Bułhaka. Przewodnik „serdeczny” po Wilnie, który miał przybliżyć czytelnikowi „duchowe
oblicze niezapomnianego miasta, jego wspaniałą przeszłość, jego męczeński żywot i wyzwoleńcze radości” (autor). Jerzy Remer (1888-1979), historyk sztuki, generalny konserwator zabytków
w latach 1930-1937. Opr.: granatowe pł., na grzbiecie tłocz. tytulatura. Stan bardzo dobry. Ładny
egzemplarz.
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616. S. Sonnewend. Lwów w karykaturze. 1914.
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617. Stryj. Kalendarz kominiarski. 1934.

616. Sonnewend Stefan. Lwów w karykaturze. Literatura. Dziennikarstwo. Muzyka.
Malarstwo. Teatr. Lwów 1914, nakładem własnym. Skład główny w księgarni
Gubrynowicza i syna. Odbito w drukarni „Prasa”, s. 120, w tekście 98 całostronicowych karykatur, 24,5 cm, opr. pł., zach. okł. karton.
400,Na karcie tyt. autograf autora: „Sonnewend Stefan. Lwów 1/IV 1914”. Album karykatur Stefana
Sonnewenda (1885-1939), malarza, rysownika, grafika, absolwenta krakowskiej ASP (ucznia Wyspiańskiego, Stanisławskiego i Axentowicza), związanego z Poznaniem, w czasie I wojny światowej żołnierza
Legionów (malarza wojennego). Wstęp pióra Stanisława Lama. Książka zawiera autokarykaturę autora
oraz 97 karykatur ludzi kultury i władz miejskich Lwowa, w tym m.in.: Jana Kasprowicza, Adama
Krechowieckiego, Ostapa Ortwina, Michała Rolle, Stanisława Wasylewskiego, Kornela Makuszyńskiego,
Stanisława Lama, Kazimierza Sichulskiego, M. Harasymowicza, Józefa Neumanna (prezydenta miasta),
Aleksandra Czołowskiego. Karykatury powstały podczas pobytu artysty we Lwowie, na zaproszenie
namiestnika Korytowskiego. 150 kartonów, z portretami najwybitniejszych ówcześnie lwowian, zostało
zaprezentowanych na wystawie wiosną 1914 r. w Pasażu Mikolasza (ich reprodukcje zamieszczano
także w prasie). Na lico oprawy naklejona okł. brosz. Stan dobry. Rzadkie.

617. [Stryj – kalendarz]. Z Powinszowaniem Nowego Roku! 1934. Z uszanowaniem
od p. Adolfa Widepuhla, mistrza kominiarskiego w Stryju. Czeladź kominiarska.
Nakładem i drukiem Józefa Styfiego w Przemyślu. Druk barwny o wym. 41,5 x
29 cm.
80,Podwójny kalendarz – rzymsko-katolicki oraz greko-katolicki na 1934 rok. Z barwnym przedstawieniem
(sygnowanym „MM”), z wizerunkiem kominiarza, polskim Orłem oraz świętym Florianem (patronem
kominiarzy). Poniżej wiersz: „Rok Nowy czasu z uśmiechem nas wita...”. Ślady składania, na odwrocie
podklejenia pap., poza tym stan dobry.

618. Wasylewski Stanisław. Lwów. Poznań b.r. [1931], Wydawnictwo Polskie R. Wegner, s. 172, [4], liczne ilustr. w tekście, 20,5 cm, opr. z epoki, pł.
120,-
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618. S. Wasylewski. Lwów. 1931.

619. Makieta z zapiskami redaktorskimi.

Z serii „Cuda Polski”. Bogato ilustrowany obraz historii, geografii i kultury Lwowa, ukazany przez Stanisława Wasylewskiego (1885-1953), eseistę, krytyka literackiego, tłumacza, który przez wiele lat pracował we lwowskim Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W 1927 r. przeniósł się do Poznania i współpracował z Wydawnictwem Polskim R. Wegnera, redagując m.in. serię „Biblioteka Laureatów Nobla”.
Opr.: granatowe pł., na grzbiecie tłocz. tytulatura. Zachowane lico barwnej obwoluty. Ładny egzemplarz.

619. Wittlin Józef. Mój Lwów. Nowy Jork 1946. Biblioteka Polska – New York. Printed
in the United States of America by the White Eagle Printing Company, Trenton,
N.J., s. [2], 42, 20 cm, opr. wyd. brosz.
80,Wydanie 1. Józef Wittlin (1896-1976), poeta, skamandryta, za namową K. Wierzyńskiego napisał
wspomnienia o Lwowie, w którym spędził dzieciństwo i młodość. J. Wittlin pozostał do końca na
emigracji, współpracując od 1952 r. z Radiem Wolna Europa. W 1956 r. podpisał apel skierowany
do pisarzy pozostających na uchodźctwie o niepublikowanie w Polsce Ludowej. Oferowana gawęda
doczekała się kolejnego wydania w Londynie w 1975 r., z rysunkami T. Terleckiego. Nasz egzemplarz
stanowi wstępną makietę do tej publikacji, o czym świadczą zapiski redaktorskie na karcie tytułowej i jej odwrocie oraz korektorskie zmiany pisowni niektórych wyrazów w przedmowie. Pęknięcie
pap. grzbietu, poza tym stan dobry.

VARSAVIANA
620. Hoesick Ferdynand. Warszawa. Luźne kartki z przeszłości syreniego grodu.
Poznań-Warszawa 1920. Nakład Księgarni św. Wojciecha, s. 428, [1], 19,5 cm,
opr. pł. z tłocz. i złoc., zach. lico okł. brosz.
180,Z dedykacją autora dla generała Eugeniusza Tinza (1877-1943). Szkice historyczno-obyczajowe dotyczące Warszawy XIX w., w tym m.in.: o Chopinie, Elsnerze, pobycie cesarza Napoleona I, odsłonięciu
pomnika Mickiewicza oraz echach życia i obyczajów Warszawy w felietonach Sienkiewicza. Ferdynand
Hoesick (1867-1941), publicysta, prozaik, historyk literatury, księgarz, redaktor i wydawca „Kuriera Warszawskiego” w latach 1924-1939. Nieaktualna pieczątka własnościowa, poza tym stan bardzo dobry.
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620. F. Hoesick. Warszawa. 1920.

621. Kurjer Warszawski. 1827.

621. Kurjer Warszawski. 1827. Nr 1-175 (1 stycznia-3 lipca). Warszawa 1827. B.w.,
s. 764, 18,5 cm, opr. z epoki, płsk.
700,Rocznik najpopularniejszego dziennika Warszawy wydawanego przez 118 lat. Pierwszy numer
„Kuriera Warszawskiego” ukazał się 1 stycznia 1821 r. z inicjatywy Brunona Kicińskiego. Pod koniec
roku Kiciński sprzedał wydawnictwo znanemu aktorowi i komediopisarzowi warszawskiemu Ludwikowi Dmuszewskiemu. Do końca 1826 r. wychodziło sześć numerów tygodniowo, od 1827 „Kurier”
ukazywał się codziennie. Na łamach drukowano informacje zwięzłe i krótkie, ponadto nieliczne dodatki i ogłoszenia. Teksty były pisane łatwym i dostępnym językiem tak, aby dotrzeć do szerokiego ogółu społeczeństwa. W oferowanym roczniku brak nr 21 i jednego z dodatków. Opr.: brązowy
płsk, na licach pap. marm. Dawna dedykacja i podpis własnościowy. Ubytki pap. opr., stan dobry.
Rzadkie.
Lit.: J. Łojek, Historia prasy polskiej, t. 1, s. 76-77.

622. Lauterbach Alfred. Warszawa. Z 166 ilustracjami. Warszawa 1925. Instytut
Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, s. [4], 231, tabl. ilustr. 16, liczne ilustr. w tekście,
24,5 cm, opr. z epoki, pł.
90,Z dedykacją autora dla Juliusza Kaden-Bandrowskiego. Monografia Warszawy od czasów średniowiecza do schyłku XIX wieku, ze szczegółowym opisem pałaców, w tym m.in.: Kazanowskich,
Krasińskich, Brühla, Ujazdowskiego i Kazimierzowskiego. Alfred Lauterbach (1884-1943), historyk
sztuki i konserwator (zamordowany wraz z żoną przez Gestapo). Opr.: czerwone pł., na licu i grzbiecie
złoc. W dolnej partii grzbietu superekslibris literowy „J. J.”. Juliusz Kaden-Bandrowski (1885-1944),
legionista, adiutant Piłsudskiego, kronikarz I Brygady, późniejszy uczestnik walk Powstania Warszawskiego, w którym zginął. Stan bardzo dobry.

623. Łazienki Królewskie. Warszawa. Warszawa 1916. Nakładem Wydawnictwa
„Piękno”, ul. Piękna 16 A, s. [4], tabl. ilustr. 37, 18 x 23 cm, opr. wyd. brosz. z tyt.
i tłocz. ilustr. na licu.
180,-
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622. Dedykacja dla J. Kaden-Bandrowskiego.

624. Oddanie do użytku Trasy W-Z. 1949.

Album z widokami warszawskich Łazienek – parku, budynków i wnętrz. Fotografie przedstawiają
Łazienki sprzed dewastacji i grabieży pałacu przez Rosjan w latach 1914-1915: „Wywieziono
wszystko co się wywieźć dało. Czterysta skrzyń wywieziono do Moskwy, zabrano wszystkie obrazy –
prócz dwóch, których się nie dało wyjąć, wszystkie rzeźby, meble, wazy, kandelabry, żyrandole, dywany
i nawet brązowe okucia z drzwi i kominków”. Oryginalna okładka wydawnicza z pieczątką: „Okładka
wykonana w Tow. Komand. Puget, Jerzyna i S-ka Warszawa”. Niewielki ubytek narożnika k. tyt.,
poza tym stan dobry.

624. Olszewska Barbara. Idziemy Trasą W-Z. Krótki przewodnik. Warszawa b.r. [1949].
Wydawnictwo i Nakład P.B.P. „Orbis”, s. 52, [4], plan rozkł. 1, ilustr. w tekście,
20 cm, opr. wyd. brosz.
40,Broszura wydana z okazji oddania do użytku Trasy W-Z w lipcu 1949 r., podsumowująca również
cztery lata dynamicznej odbudowy Warszawy – miasta, które kilka lat wcześniej Niemcy „zamienili
w zgliszcza, ruiny i… cmentarzysko wymarłych dzielnic. Dokonana tutaj praca wystarczyłaby do wzniesienia zupełnie nowego, całkowicie wyposażonego miasta wielkości Krakowa” (autorzy). Na obwolucie
reklamy: PLL „Lot”, Biura Podróży „Orbis” oraz kremu „Nivea”. Nieaktualne pieczątki własn. Liczne
zapiski ołówkiem. Stan dobry.

625. Orłowicz Mieczysław. Krótki ilustrowany przewodnik po Warszawie. Z 96 ilustracjami w tekście, planem miasta i mapą okolicy. Warszawa 1922. Nakładem
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, s. 215, [1], plan 1 (kolor., rozkł.), mapa 1
(rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 17 cm, opr. wyd. brosz. z ilustr. na licu.
90,Zwięzły przewodnik, z opisem najważniejszych osobliwości i zabytków Warszawy i okolic, napisany
przez Mieczysława Orłowicza (1881-1959), współorganizatora Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, autora wielu cenionych przewodników po Polsce i Europie.
Na końcu rozkładany plan Warszawy. Brak mapki okolic Warszawy. Zabrudzenia i zaplamienia
okładki, ślady zalania marginesów ostatnich kart, poza tym stan dobry.
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625. M. Orłowicz. Przewodnik po Warszawie. 1922.

627. Statut Szkoły Baletowej.

626. Rychliński Stanisław. Warszawa jako stolica Polski. Warszawa 1936. Wydawnictwo Biura Ekonomicznego Zarządu Miejskiego w Warszawie, s. 189, [1], liczne
tabele w tekście, 24,5 cm, opr. wyd. brosz.
90,Praca autorstwa Stanisława Rychlińskiego (1903-1944), socjologa, ekonomisty, docenta Szkoły Głównej
Handlowej, prekursora socjologii miasta (zastrzelonego przez Niemców w 1944 r.). Autor, na podstawie
danych źródłowych, analizuje życie gospodarcze, ludność i życie kulturalne Warszawy i dochodzi do
wniosku, że po latach zaborów i znacznego ograniczania roli Warszawy, jej znaczenie jako centralnego
ośrodka miejskiego w Polsce zostało przywrócone. Stan bardzo dobry.

627. Ustawa Baletu i Szkoły Baletowej Teatrów Rządowych Warszawskich (tytuł
także w języku rosyjskim). B.m. [Warszawa], b.r. [ok. 1900]. B.w., s. 19, 17,5 cm,
opr. z epoki ppł.
150,Tytuł i tekst równolegle w języku polskim i rosyjskim. Statut Warszawskiej Szkoły Baletowej wydany
na początku XX w. Druk notowany jedynie w katalogu Biblioteki Narodowej. Bardzo rzadkie.

628. Wojdyga Adam. Powtórne zwycięstwo. Warszawa 1934. Nakładem Ligi Powietrznej i Przeciwgazowej, Komitet Żwirki i Wigury, s. [2], 52, k. [2], 22 cm, opr. ppł.,
zach. okł. brosz.
50,Historia organizacji i przebiegu zawodów lotniczych Challange, zorganizowanych w Warszawie
w 1934 r., napisana przez szefa zwycięskiej, polskiej ekipy z poprzedniej edycji zawodów z 1932 r.,
mjr. Adama Wojdygę. W zawodach, będących czwartą i ostatnią odsłoną cyklu Challange, zwycięstwo
odnieśli polscy lotnicy, Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka na samolocie RWD-9S. Pieczątka Polskich Kopalń Skarbowych na Górnym Śląsku, nieaktualne pieczątki biblioteczne, poza tym stan dobry.

629. Zaleski August: Konfraternia kupiecka miasta starej Warszawy. Warszawa 1913.
Tow. Miłośników Historyi, s. 176, tabl. 4, oraz:
Baruch Maksymilian. Warszawa średniowieczna. Dawne mury warowne miasta
Starej Warszawy. Kolberg Wilhelm. Ślady dawnych murów otaczających miasto
Starą Warszawę. (Bibljoteka Historyczna im. T. Korzona, nr 21). Warszawa 1929.
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628. A. Wojdyga. Powtórne zwycięstwo. 1934.

630. J. Mucharski. Dawna ulica Rycerska.

Tow. Miłośników Historyi, s. 81, [2], tabl. 11, 22 cm, współopr., pł. współcz., obie
okł. brosz. zach.
120,Pierwsza praca to „Materiały do historii mieszczaństwa warszawskiego”, oparte na archiwach istniejących przed I wojną światową, autorstwa przyszłego polskiego polityka i prezydenta. Druga praca to materiały do historii fortyfikacji warszawskich, wraz z aneksem zawierającym przedruk tekstu z „Biblioteki
Warszawskiej” (1870). Ekslibris: „Z księgozbioru St. Kwiatkowskiego”. Zaznaczenia ołówkiem w tekście,
poza tym stan dobry.

-----------------------------630. [Hotel Europejski]
J. Mucharski.

–

„Dawna

ulica

Rycerska.

Warszawa”.

Mal.
400,-

Akwarela, gwasz, tusz, papier; 37,5 x 20,5 (w świetle oprawy)
Sygnowana: „Jan Mucharski”. Urokliwy widok uliczki staromiejskiej, pochodzący z wyposażenia
Hotelu Europejskiego. Jan Mucharski (1900-1981), architekt, grafik, ilustrator, malarz, absolwent
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, uczeń Noakowskiego, Kamińskiego oraz Bartłomiejczyka. Już w okresie międzywojennym odnosił sukcesy jako autor reklam, plakatów, neonów (m.in.
słynny warszawski neon „Siatkarki”). Oprawiona w ramę 51 x 32,5 cm. Stan dobry.

631. Plan M. Warszawy. 1914. Nakład Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekarskiej.
Dodatek do Kalendarza informacyjno-encyklopedycznego. Druk. i Lit. F. Kasprzykiewicza, druk barwny 61,5 x 71,5 cm.
200,Plan Warszawy z okresu tuż przed I wojną światową, przed powiększeniem miasta w 1916 r. Na północy miasto kończy się na Cytadeli, na południu sięga po ulicę Dolną. Na marginesach „Rozkład
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632. Plan wielkiej Warszawy. 1930.

633. Pierwszy prezydent Warszawy.

jazdy tramwajów elektrycznych” oraz skorowidz ulic Warszawy i „Przedmieścia Pragi”. Verso czyste.
Ślady składania, przedarcia, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

632. Plan wielkiej Warszawy z wymieniem wszystkich ulic miasta. Warszawa, b.r.
(ok. 1930). Wydawnictwo „Hawu”, Zakł. Graf. W. Cukrzyński, druk barwny 34,5 x
33,5 na arkuszu 52,5 x 35,5 cm.
240,Plan Warszawy z okresu międzywojennego, z naniesionymi ulicami jeszcze nieistniejącymi, dopiero
planowanymi (np. w obrębie Bielan). Poniżej spis linii tramwajowych i autobusowych. Na odwrocie
skorowidz ulic (wraz ze zmianami wprowadzonymi po 1918 r.), ważniejsze instytucje (wraz z ich widokami), plan centrum oraz mapka kolejowa okolic Warszawy. Pieczątki Maksymiliana Goldsteina,
znanego lwowskiego kolekcjonera. Doklejona errata. Ślady składania, stan dobry.

– Inkunabuły litografii warszawskiej –
633. [Pierwszy prezydent Warszawy] – Zakrzewski Ignacy Wyssogota (1745-1802),
polityk, poseł, prezydent Warszawy w latach 1792-1794, pierwszy prezydent
Najwyższej Rady Narodowej 1794. Lit. W. Śliwicki. 1820-1830 r.
600,Litografia; 46 x 31,5 (cała plansza)
Litografował Walenty Śliwicki (1765-1857), malarz, prekursor polskiej litografii. Portret pochodzi z serii
„Portrety wsławionych Polaków”, wykonanej w amatorskiej pracowni litograficznej Aleksandra hr.
Chodkiewicza przy ulicy Miodowej w Warszawie. Ignacy Zakrzewski, związany z H. Kołłątajem oraz
I. Potockim, projektodawca reform skarbowych, współzałożyciel Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji
Rządowej, od 1792 r. prezydent Warszawy, po upadku powstania kościuszkowskiego uwięziony i wywieziony do Petersburga. Stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 5, s. 189, poz. 6150

634. [Założyciel Collegium Nobilium w Warszawie] – Konarski Stanisław
(1700-1773), pijar, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny. Lit. W. Śliwicki.
1820-1830 r.
600,-
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635. Pomnik ks. J. Poniatowskiego.

636. J. Mianowski, rektor Szkoły Głównej.

Litografia; 49 x 34,5 (cała plansza)
Popiersie duchownego w owalnej ramie, poniżej napis: „Konarski” oraz sygnatury. Litografował Walenty
Śliwicki (1765-1857), malarz, prekursor polskiej litografii (obok jej twórcy Jana Siestrzyńskiego). Śliwicki
współpracował z Bacciarellim i Norblinem, następnie w latach 1780-1792 pracował na dworze biskupa
I. Krasickiego. Od 1830 r. działał w Wilnie. Portret pochodzi z serii „Portrety wsławionych Polaków”,
wykonanej w amatorskiej pracowni litograficznej Aleksandra hr. Chodkiewicza w Warszawie.
Stanisław Konarski, pedagog, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny, poeta i dramaturg, w 1740 r.
założył w Warszawie Collegium Nobilium (pierwszą szkołę dla dzieci magnatów, której celem było
moralne i polityczne odrodzenie polskiej magnaterii). Szkoła mieściła się w specjalnie dla niej zbudowanym gmachu przy ul. Miodowej (obecnie siedziba Akademii Teatralnej). Stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 2, s. 274, poz. 2311

635. [Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego] – Medalion z wizerunkiem rzeźby
Thorvaldsena.
200,Cyna brązowiona; średnica 8,5 cm
Medalion z wizerunkiem rzeźby Bertela Thorvaldsena – konnego pomnika księcia Józefa Poniatowskiego, stojącego obecnie przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Zamówiony po bohaterskiej
śmierci księcia, zaprezentowany w Warszawie w 1829 r., po powstaniu listopadowym wywieziony do
Modlina, a następnie do Homla, od 1923 r. stał przed Pałacem Saskim. Po zniszczeniach wojennych
ponownie odsłonięty na obecnym miejscu w 1965 r. Uszko do zawieszenia, drobne uszkodzenia,
stan dobry.

636. [Szkoła Główna] – Medal „Józef Mianowski rektor Szkoły Głównej Warszawskiej
1862-1869”. Cz. Makowski. 1912 r.
150,Brąz; średnica 5 cm
Awers: popiersie portretowe Mianowskiego, dookoła napis. Rewers: „W 50 rocznicę otwarcia Szkoły
Głównej Warszawskiej powołanej do życia przez Alexandra Mrg. Wielopolskiego pod rektoratem Józefa
Mianowskiego wdzięczni wychowańcy 25 listopada 1912”. Sygnowany na awersie: „Cz. Makowski” –
Czesław Makowski (1873-1921), medalier warszawski, autor licznych plakiet, medali, medalionów na
Powązkach. Medal z portretem Józefa Mianowskiego (1804-1879), lekarza, działacza społecznego,
w latach 1862-1869 rektora warszawskiej Szkoły Głównej (jedynej ówcześnie polskiej szkoły wyższej).
Przetarcia, stan dobry.
Lit.: J. Strzałkowski, Medale polskie 1901-1944. Warszawa 1981, s. 70, poz. 235
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637. Most Kierbedzia i Nowy Zjazd. Zespół 10 pocztówek. 1903-1938.

POCZTÓWKI
637. [Most Kierbedzia i Nowy Zjazd] – Zespół 10 pocztówek. 1903-1938 r.

300,-

5 pocztówek czarno-białych oraz 5 pocztówek barwnych; śr. o wym. 8,5 x 13,5 cm
Widoki mostu Kierbedzia (w tym po odbudowie z 1915 r., wraz z panoramą strony praskiej oraz
Pałacem Pod Blachą i gęsto zabudowanym Powiślem), a także Nowego Zjazdu (wiaduktu Pancera)
i Wybrzeża Kościuszki. Na fotografii z 1903 r. uwieczniono ożywiony handel pod arkadami wiaduktu.
Trzy pocztówki zapisane (dwie w obiegu). Drobne zabrudzenia i uszkodzenia, stan dobry.

638. [Most Poniatowskiego – Trzeci] – Zespół 11 pocztówek. 1904-1915 r.

300,-

10 pocztówek czarno-białych oraz 1 pocztówka barwna; śr. o wym. 8,5 x 13,5 cm
Widoki mostu Księcia Józefa Poniatowskiego, zbudowanego w latach 1904-1914. Oficjalnie nosił
nazwę Mikołajewski lub im. Cesarza Mikołaja II, przez warszawiaków nazywany trzecim (po moście
Kierbedzia i przy Cytadeli). Na uwagę zasługuje gęsta, przemysłowa zabudowa Powiśla oraz niezagospodarowana jeszcze strona praska. Jedna pocztówka w obiegu (z pieczęcią cenzury niemieckiej),
pozostałe czyste. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia, stan dobry.

639. [Mosty warszawskie – zniszczenia I wojny światowej] – Zespół 6 pocztówek.
Ok. 1915 r.
180,5 pocztówek czarno-białych i 1 pocztówka barwna; śr. o wym. 8,5 x 13,5 cm
Pocztówki z okresu I wojny światowej, ukazujące most Kierbedzia wysadzony przez wycofujące się
z Warszawy wojska rosyjskie dnia 5 sierpnia 1915 r. Na jednej karcie tymczasowy most gen. Hansa
von Beselera, wzniesiony obok zniszczonego mostu Kierbedzia (istniejący od września do grudnia
1915 r.). Ostatnie dwie karty zawierają rysunkowe przedstawienia zburzonych mostów (Kierbedzia
i Poniatowskiego). Wszystkie karty czyste, bez obiegu. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia, stan dobry.

640. [Most przy Cytadeli – zniszczenia I wojny światowej] – Zespół 2 pocztówek.
Ok. 1915 r.
80,-
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638. Most Poniatowskiego. Zespół 11 pocztówek. 1904-1915.

639. Mosty warszawskie – I wojna światowa. Zespół 6 pocztówek.

2 pocztówki czarno-białe; śr. o wym. 9 x 13,5 cm
Pocztówki z okresu I wojny światowej, ukazujące drogowo-kolejowy most przy Cytadeli. Na jednej z kart
widoczny także jeden z fortów Cytadeli – obecnie Legionów. Most (nazywany przez warszawiaków
II mostem) zbudowany został w 1875 r. W latach 1905-1908 wybudowano tuż obok drugi most kolejowy. Obie przeprawy zostały wysadzone przez wycofujących się Rosjan 5 sierpnia 1915 r., obydwa
zostały odbudowane przez Niemców jeszcze w czasie trwania I wojny światowej. Karty czyste, bez
obiegu. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia, stan dobry.
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641. Pałac Brühla. Zespół 3 pocztówek. Początek XX w.

641. [Pałac Brühla] – Zespół 3 pocztówek. Początek XX w.

90,-

1 pocztówka czarno-biała i 2 pocztówki barwne o wym. 9 x 13 cm
Trzy pocztówki ukazujące Pałac Brühlowski, wzniesiony w XVII w. dla Jerzego Ossolińskiego, od
połowy XVIII w. w rękach Henryka Brühla. Rezydencja, wielokrotnie przebudowywana, mieściła się
przy obecnym Placu Piłsudskiego. Od końca XIX w. była siedzibą Centralnego Biura Telegraficznego,
w okresie międzywojennym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dwie karty czyste, jedna w obiegu
(1903 r.). Drobne zabrudzenia, stan dobry.

642. [Zaułki Starego Miasta] – Zespół 10 pocztówek. Po 1905 r.

300,-

9 pocztówek czarno-białych i 1 barwna o wym. ok. 9 x 13 cm
Widoki warszawskiej Starówki, z początku XX w. i z okresu międzywojennego, m.in.: ulica Rycerska,
Piwna, Brzozowa, Kamienne Schodki. Cztery pocztówki wydane przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości; inne wg fotografii Jana Bułhaka i J. Wodyńskiego. Pocztówki czyste, bez obiegu.
Drobne zabrudzenia, stan dobry.

643. Bilety tramwajowe oraz Elektrycznych Kolei Dojazdowych (15 sztuk). I połowa
XX w.
400,Druki barwne; różne wymiary, większość ok. 4,5 x 7 cm, największy 8,5 x 11,5 cm, najmniejszy 2,5 x
5 cm
Bilety warszawskiej komunikacji miejskiej. Najstarszy, z nadrukiem: „Kolej Konna w Warszawie”, do
II klasy, za 5 kopiejek. Sześć sztuk (druki dwujęzyczne – polski i rosyjski lub niemiecki) pochodzi
z okresu I wojny światowej (na odwrocie 3 napisane odręcznie daty: 1916-1917 rok). Opatrzone
nadrukiem: „Tramwaje Miejskie”. Pięć biletów „Tramwajów Miejskich w Warszawie” oraz M.Z.K. pochodzi z okresu międzywojennego. Ostatnie trzy datowane na okres wojny, druki w języku polskim
i niemieckim, z nadrukiem „Tramwaje Warszawskie” oraz „Elektryczne Koleje Dojazdowe” (na jednym
pieczątka z 30 stycznia 1943 r.). Ślady kasowania (dziurkowania, przedarcia, przekreślone), jeden
bilet naklejony na kartonik.
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642. Stare Miasto. Zespół 10 pocztówek.

643. Bilety tramwajowe. I poł. XX w.
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644. Bartoszewicz Julian. Zamek Bialski (Dzieje miasteczka. Obrazy z życia magnatów. Akademia Bialska). Lwów 1881. Z drukarni Władysława Łozińskiego.
Nakładem Maurycego Orgelbranda, s. 218, 22 cm, opr. z epoki pł. ze złoc.
na licu.
180,Wydanie 1. Monografia Białej Podlaskiej, zawierająca historię miasta i jego budowli, dzieje Akademii Bialskiej (będącej filią Akademii Krakowskiej) oraz obszerne wiadomości dotyczące Radziwiłłów,
właścicieli miasta od połowy XVI w., napisana przez Juliana Bartoszewicza (1821-1870), jednego
z najznakomitszych XIX-wiecznych historyków polskich. Odbarwienia płótna oprawy, marginalia w tekście i na tylnej wyklejce, podpis własnościowy na karcie tytułowej, poza tym stan dobry. Rzadkie.

645. Bąkowski Klemens. Przewodnik po okolicach Krakowa. Z 2 mapami. Kraków
1909. Spółka Wydawnicza Polska, s. XVI, 173, 19,5 cm, opr. ppł.
80,Wędrówki po okolicach krakowskiego grodu autorstwa K. Bąkowskiego (1860-1938), historyka, współzałożyciela Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Szczegółowy opis odwiedzanych
miejsc, np.: „za Grzegórzkami… stoi na małym kopczyku słup murowany… nad gzymsem jest kapliczka na czterech słupkach zasklepiona”. Obejmuje m.in.: Błonie, Zwierzyniec, Wolę, Panieńskie
Skały, Bielany, Łobzów, Podgórze, Wiśnicz, Tęczyn, Ojców, Pieskową Skałę. Dwie rozkładane mapki
okolic Krakowa na wschód i na zachód od miasta. Na k. tyt. pieczątki własn. i Księgarni Zygmunta
Jelenia w Tarnowie. Stan dobry.

646. [Częstochowa]. Pamiątka budowy kościoła Św. Rodziny w Częstochowie 1909 rok.
Warszawa 1909, Spółka Chrześcijańsko-Dewocyjna, Litografia A. Bukaty; 46,5 x
35,5 cm.
600,-
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644. J. Bartoszewicz. Zamek Bialski. 1881.
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647. H. Strasburger. Sprawa Gdańska. 1937.

Chromolitografia z wizerunkiem Świętej Rodziny oraz Trójcy Świętej, wydana z okazji ukończenia
I etapu budowy kościoła Świętej Rodziny w Częstochowie (obecnie bazyliki archikatedralnej). Neogotycka budowla jest jedną z największych w Polsce i Europie, wznoszona od 1901 r., 8 grudnia 1908 r.
sprawowano pierwszą Mszę Świętą. Przedarcie podklejone, na odwrocie ślady dawnej oprawy, poza
tym stan dobry.

647. [Gdańsk]. Strasburger Henryk. Sprawa Gdańska (Klub Społeczno-Polityczny.
T. 1). Warszawa 1937. Wydawnictwo Klubu Społeczno-Politycznego, s. 112, [3],
23 cm, opr. wyd. brosz.
80,Studium historyczno-polityczne Henryka Strasburgera (1887-1951), prawnika, ekonomisty, ministra
przemysłu i handlu, w latach 1924-1932 Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku.
Zawiera m.in.: Powstanie sprawy gdańskiej; Prawa i interesy polskie w Gdańsku; Gdańsk a polska
polityka morska; Spory i porozumienia polsko-gdańskie; Porozumienie polsko-niemieckie. Stan dobry.

648. „Gliwice 1945-1949”. Album karykatur. 17 rysunków (tusz, akwarela) na
kartach o wym. ok. 18 x 25 cm, naklejonych na karty albumu (22 x 36 cm, opr. pł.
przewiązane sznureczkiem, z tyt. na licu).
400,Satyryczny obraz życia biurowego. Album z wklejonymi 17 oryginalnymi rysunkami, sygnowanymi (Strzelczyk?) i datowanymi: „49”. Każda praca opatrzona tytułem (satyrycznym komentarzem do
rzeczywistości biurowej, np. „Bieg przez plotki”, „Polowanie na paragraf”). Album odnosi się zapewne do
jubileuszu przedsiębiorstwa działającego w Gliwicach w latach 1945-1949 (na kilku pracach nazwiska,
np. Landau, mgr Szumlicz). Ostatnie cztery karty puste. Stan rysunków dobry, zabrudzenia oprawy.

649. Gloger Zygmunt. Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu
i Biebrzy. Przedmowa Eliza Orzeszkowa. Warszawa 1903. Nakład księgarni
Ferdynanda Hösicka, s. [4], 218, [2], ilustr. w tekście 50 (w tym całostronicowe),
25,5 cm, opr. wyd. ppł.
120,-
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648. Gliwice 1945-1949. Album karykatur.

649. Z. Gloger. Dolinami rzek. 1903.

Opis podróży łodzią i tratwą odbytych przez autora w latach 1872, 1875 i 1899 po Niemnie, Wiśle,
Bugu i Biebrzy, w trakcie których zbierał znaleziska archeologiczne, zwiedzał mijane miasta, miasteczka i wsie, odwiedzał chłopskie chaty, żydowskie karczmy, dwory i plebanie, notował ciekawostki
historyczne i obserwował specyfikę etnograficzną regionów, barwnie przy tym opowiadając o swych
licznych przygodach. Cenna dokumentacja krajoznawczo-etnograficzna położonych wzdłuż tych rzek
miejscowości litewskich i mazowieckich. Zabrudzenia i przebarwienia oprawy, przetarcia grzbietu,
poza tym stan dobry.

650. Grabowski Ambroży. Kraków i jego okolice. Opisał historycznie […]. Wydanie
trzecie. Kraków 1836. Nakład i druk Józefa Czecha, s. [6], 391, [3], tabl. ryc. 1
(akwaforta rozkł.), 18,5 cm, opr. współcz., płsk.
700,Trzecie wydanie klasycznego przewodnika po Krakowie, opracowanego przez Ambrożego Grabowskiego (1782-1868), wybitnego księgarza, bibliofila, historyka i kolekcjonera. Przewodnik zawiera szczegółowy opis historii miasta i jego zabytków, a także okolicznych miejscowości (takich
jak: Łobzów, Bielany, Tyniec, Krzeszowice, Tęczyn, Ojców, Pieskowa Skała, Wieliczka). Dzieło
ozdobione rozkładaną panoramą Krakowa od strony zachodniej. Opr.: jasnobrązowy płsk, na licach
pap. marm. Podpis własnościowy. Nieznaczne przebarwienia i zabrudzenia kart, poza tym stan
dobry. Rzadkie.

651. Hoﬀmanowa Klementyna z Tańskich. Dzieła. Tom V (z XII). Wydanie nowe
pod redakcją Narcyzy Żmichowskiej z dodaniem życiorysu i objaśnień. Warszawa
1876. Nakładem Spółki Wydawniczej Księgarzy, s. 548, III, 19 cm, opr. z epoki
płsk.
360,Piąty tom (z 12) dzieł Klementyny z Tańskich Hoﬀmanowej (1798-1845). Tom zawiera: Opisy niektórych
okolic Polski (Okolice Warszawy; Przejażdżka w Lubelskie; Przejażdżka w Podlaskie; Przejażdżka
w Krakowskie; Przejażdżka do Nieborowa i Arkadii; Przejażdżka w Sandomierskie; Opis podróży
do jednej części Prus, niegdyś polskich); Wspomnienia z podróży w obce kraje w listach do Helenki
T. (Drezno i okolice). Opr.: brązowy płsk, na licach pł. Otarcia opr., miejscami zaplamienia i zażółcenia.
Stan ogólny dobry.
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650. A. Grabowski. Kraków. 1836.
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651. K. Hoﬀmanowa. Opisy okolic Polski. 1876.

652. Hulka-Laskowski Paweł. Śląsk za Olzą z 274 ilustracjami i 2 mapami. Katowice
1938. Nakł. Wydawnictw Instytutu Śląskiego. Drukarnia Dziedzictwa w Cieszynie,
s. 493, [3], liczne ilustr. w tekście, map 2 (rozkł.), 24 cm, opr. z epoki, pł. 140,Monografia Śląska Cieszyńskiego, obejmująca geografię, historię, etnografię, gospodarkę i kulturę.
Ozdobiona 274 ilustracjami oraz mapami: Śląska Cieszyńskiego i Okręgu Czadeckiego oraz rozsiedlenia ludności polskiej wg stanu na 1 grudnia 1930 r. P. Hulka-Laskowski (1881-1946), pisarz, działacz
społeczny badający sytuację Polaków na terenach wcielonych do Czech. Autor twierdził, że polityka
czeska względem ludności polskiej „nie jest taka, jakiej mieliśmy prawo oczekiwać od zwolenników
zasady wzajemności słowiańskiej”. Papier kredowy. Układ graficzny Czesława Rzepińskiego. Opr.: grube, szare pł., na grzbiecie tłocz. tytulatura oraz superekslibris literowy „H. G.” Na k. tyt. pieczątka:
„Egzemplarz recenzyjny”. 1 karta podniszczona, poza tym stan bardzo dobry.

– Taryfa domów Lublina –
653. Kalendarz Lubelski na rok przestępny 1872. Rok czwarty. Lublin 1872. Nakładem
i Drukiem Władysława Kossakowskiego, s. [28], 107, [4], tabl. ryc. 1 (drzeworyt),
winiety (drzeworyty), 22 cm, opr. z epoki ppł., zach. okł. brosz.
90,Kalendarz na rok 1872 z obszerną częścią opisową. Przed kalendarium – rycina z panoramą Lublina.
Kalendarium ozdobione dużymi winietkami – scenkami rodzajowymi. W treści m.in.: Taryfa domów
miasta Lublina; Mieszkanie różnych osób w Lublinie (patronowie trybunału, lekarze, dentyści,
malarze, fabryki, hotele, garkuchnie, handle koszami, handle obuwia gotowego, pieczętarze, kantory
weksli itp.); Przychód i dochód poczt (omnibusem, karetą, furgonem). Ponadto artykuły: kilka słów
o gimnastyce w Lublinie, Dawne uczty, Słówko o dzisiejszych i dawnych gospodyniach. Na końcu

284

REGIONALIA POLSKIE I OBCE

652. P. Hulka-Laskowski. Śląsk za Olzą. 1938.

653. Kalendarz Lubelski. 1872.

„Parę słów o sztukmistrzach połykających jaja, wsuwających w gardło szpady, noże i bagnety”.
Drobne plamki, zażółcenie pap., poza tym stan dobry. Rzadkie.

654. [Lublin]. Reklama: Wincenty Szczepański. Majster murarski cechowy w Lublinie,
Bernardyńska N° 268. Reklama – druk, karta o wym. 11,7 x 14,8 cm.
80,Druk dwujęzyczny – polski i rosyjski, z godłem „Majstra cechowego”. Reklama usług murarskich: „Ceny
możliwie przystępne”. Na odwrocie stempel: „Wykonywa wszelkie roboty w zakres ognio-trwałych
i wodo-trwałych i stawiania piecy blaszano-ceglanych...”. Stan dobry.

WYDAWNICTWA POŚWIĘCONE ŁODZI
655. [Łódź]. Kossmann Eugen Oskar. Śladami dawnej Łodzi. Łódź 1934. Wyd. Tow.
Przyrodniczego im. St. Staszica, s. 31, [1], ilustr. 16 (lineoryty), 22 cm, opr. wyd.
brosz., oraz:
Zand Andrzej. Łódź. Lwów 1933. PWKS (Bibljoteka Szkoły Powszechnej), s. 35,
ilustr., 17 cm, opr. wyd. brosz.
100,Poz. 1. Opracowanie autorstwa niemieckiego łodzianina, łączące w sobie zbeletryzowaną treść ze
źródłowym materiałem historycznym na temat najstarszych dziejów Łodzi do pocz. XIX w. Lineoryty
na podstawie rys. Antoniego Szydłowskiego. Poz. 2. Popularny zarys dziejów Łodzi. Nieduże ubytki
okł., zwłaszcza pierwszego opracowania, poza tym stan dobry.

656. [Łódź]. Tygodnik Illustrowany. Nr 19, 13 maja 1911 roku. Warszawa 1911. Gebethner i Wolff, s. 4, I- XIV, 362- 380, XV–XXVIII, 5-8, ilustr., 39 cm, bez opr. 150,Numer specjalny poświęcony Łodzi. Zawiera ilustrowane artykuły, dotyczące nie tylko przemysłu,
ale także kultury i życia społecznego. Wśród autorów m.in.: Ignacy Grabowski, Zenon Pietkiewicz,
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655. A. Zand. Łódź. 1933-1934.
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657. Jubileusz 50-lecia „Lodzer Zeitung”.

Bolesław Prus, Zuzanna Rabska i Eugenia Żmijewska. Wiele ilustrowanych reklam łódzkich firm.
Drobne zagniecenia, środkowa składka luzem, poza tym stan dobry.

657. [Łódź]. Jubiläumsschrift der „Lodzer Zeitung” 1863-1913. Lodz [Łódź] 1913. Verlag von
Johann Petersilge, s. 220, tabl. (portr.), ilustr., 35 cm, opr. wyd. brosz.
600,Książka pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia dziennika łódzkiego „Lodzer Zeitung”. Monografia
bogato ilustrowana fotografiami przedstawicieli łódzkiej elity przemysłowej, kultury, poszczególnych wyznań religijnych i reprezentacyjnych budowli miejskich. Zawiera historię miasta i niektórych
miejscowości regionu (Aleksandrów Łódzki, Konstantynów, Ozorków, Pabianice, Zgierz, Tomaszów
Mazowiecki i Zduńska Wola). Przeszło 100 stron inseratów i reklam łódzkich firm. Tyt. okł.: „50 Lodzer
Zeitung: 1863-1913” tłocz. złotem na licu. Papier kredowy. Naddarcia kilku stron, dopisek odręczny
z epoki, grzbiet okł. reperowany. Stan ogólny dobry.

658. [Łódź]. Nachweis der in Litzmannstadt zugelassenen Handwerksbetriebe. [Łódź
ok. 1940]. Grundstücksgessellschaft für den Reichsgau Wartheland m.b.H.,
Zweigstelle Litzmannstadt, s. 8, 14 cm, opr. wyd. brosz.
150,Spis adresowy przeszło dwustu rzemieślników w Łodzi pod okupacją niemiecką, z podziałem
na specjalności. Wydane przez Nieruchomości sp. z o.o. Okręgu Kraj Warty, Oddział w Łodzi. Stan
bardzo dobry. Rzadkie.

659. [Łódź]. 50-lecie założenia cechu majstrów fryzjerów w Łodzi (14 I 1903 – 14 I 1953).
Foto A. Moroziewicz. Tableau 29,5 x 37,5 cm (w świetle passe-partout), opr. rama
(46,5 x 53,5 cm).
240,Jubileuszowa fotografia fryzjerów łódzkich należących do cechu. Obejmuje 155 wizerunków łódzkich fryzjerów z podpisami, w tym zaledwie 6 kobiet. Dołączono alfabetyczny spis osób występujących
na tableau. U góry władze cechu z prezesem Stanisławem Kabatem oraz prezesem łódzkiej Izby
Rzemieślniczej Stanisławem Kauczem. Ramka przetarta, zdjęcie w bardzo dobrym stanie.
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659. 50-lecie cechu fryzjerów w Łodzi. 1953. Tableau.

660. [Łódź]. Rachalewski Stanisław. Zastygły nurt życia. Łódź, która odeszła. Łódź
1938. B.w. (Odb. z „Dziennika Zarządu Miejskiego w Łodzi”), s. [4], 172, [1], ilustr.,
24 cm, opr. wyd. brosz.
150,Ilustrowana monografia Starego Cmentarza w Łodzi. Opis ważniejszych grobów przedstawicieli
łódzkiego przemysłu, bojowników o wolność i niepodległość oraz miejscowych działaczy społecznych,
z ich biogramami. Nieaktualne znaki własnościowe, m.in. „G.F. John 1939” (przedstawiciel rodziny
fabrykanckiej). Egzemplarz nieco przycięty, grzbiet podklejony pap. Stan ogólny dobry.

661. [Łódź]. Rosset Edward. Łódź w latach 1860-70. Zarys historyczno-statystyczny.
Łódź 1928. Wyd. Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi. (Przedruk z „Rocznika Łódzkiego”), s. 46, [1], tabele, 25 cm, opr. ppł.
60,Opracowanie autorstwa naczelnika wydziału statystycznego magistratu m. Łodzi, prezentujące zagadnienia z historii miasta i jego struktury (m.in. udział łodzian w powstaniu 1863 r., politykę narodowościową władz carskich, życie robotników i ludności żydowskiej). Nieaktualne pieczęcie własnościowe.
Podkreślenia ołówkiem, drobne otarcia opr., poza tym stan dobry.

662. [Łódź]. Stebelski Adam. Teksty źródłowe do dziejów Łodzi 1332-1820. Łódź
1934. B.w. (Prace Dydaktyczne Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa
Historycznego nr 3), s. 45, [1], 23 cm, opr. wyd. brosz., oraz:
Zand Andrzej. Z dziejów dawnej Łodzi. Łódź 1929. Nakł. Tow. Bibljofilów, s. 85,
tabl. [3] (faksymilia, ilustr.), 24 cm, opr. wyd. brosz.
120,Poz. 1. Wybór 31 tekstów i dokumentów do historii miasta od średniowiecza po narodziny Łodzi
przemysłowej. Całość zgrupowana w czterech rozdziałach obejmujących prawa i przywileje miasta,
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660. S. Rachalewski. Zastygły nurt życia. 1938.
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662. Dzieje Łodzi. 1929-1934.

jego stan (uposażenie różnych instytucji, budżet, podatki, lustracje i opis) oraz kulturę i obyczaje
(m.in. proces o czary w XVII w.). Poz. 2. Wydanie bibliofilskie, trzy szkice – o pochodzeniu miasta
(z genezą jej pieczęci; dzieje łódzkiego ratusza i życie mieszczan łódzkich). Zabrudzenia okł. poz. 1; w 2
nadpęknięta dolna część grzbietu z minimalnym ubytkiem, poza tym stan dobry.

---------------------------------663. Łukaszewicz Józef. Krótki historyczno-statystyczny opis miast i wsi w dzisiejszym powiecie krotoszyńskim od czasów najdawniejszych aż po rok 1794. T. 1-2
(w 2 wol.). Poznań 1869-1875. Nakł. J. K. Żupańskiego, s. [6], 470, [2]; XXXII,
263, [5], 23 cm, opr. z epoki ppł. ze złoc.
300,Na grzbiecie tłoczony złotem superekslibris z herbem Odrowąż. Dzieło zawiera m.in. ponad
dwustustronicową monografię miasteczka Kobylin („pierwszą na tak wielką skalę wykonaną pracę
o jednym z miasteczek polskich” A. Pawiński) oraz wiele cennych dokumentów, takich jak wilkierze
poszczególnych cechów, statuty bractw kurkowych oraz pierwszy zarys historii wsi wielkopolskiej. Niewielkie zażółcenia pierwszych kart tomu 1, brak k. przedtyt. w t. 2, poza tym stan dobry.
Rzadkie.

664. Nasz Bałtyk. Hymn floty polskiej. Muzyka Feliksa Nowowiejskiego (autora Roty).
Słowa Stanisława Rybki. Poznań 1921. Nakładem Księgarni Św. Wojciecha, s. 4,
29,5 cm, opr. brosz.
90,Nuty z dedykacją w druku: „Flocie polskiej poświęca kompozytor”. Hymn floty polskiej skomponowany przez Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946), kompozytora, dyrygenta i organizatora życia muzycznego, od 1919 r. związanego z Poznaniem, autora m.in. „Roty”. Słowa Stanisława Rybki (1884-1937),
jednej z najbarwniejszych postaci powstania wielkopolskiego: „Wolności słońce pieści lazur, łódź nasza
płynie w świata dal...”. Wpis własnościowy. Po konserwacji, drobne zabrudzenia. Stan ogólny dobry.
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663. J. Łukaszewicz. Opis miast i wsi.

664. Nasz Bałtyk. Hymn floty polskiej. 1921.

– Dni Morza 1939 r. –
665. Nie damy się odepchnąć od Bałtyku. Dwa projekty druków z okazji Dni Morza
w 1939 r.
800,Rysunki (tektura, tusz); 19,8 x 14 oraz 8,5 x 14,7 cm. Sygnowane: „S. Jungnikel” oraz „S.J.”. Projekty
druków z okazji odbywających się w dniach 24 czerwca – 2 lipca 1939 r. Dni Morza pod hasłem
„Nie damy się odepchnąć od Bałtyku”. Dni Morza organizowano od 1932 r. w Gdyni, w celu popularyzacji tematyki morskiej w polskim społeczeństwie, a także zbierania funduszy dla Marynarki Wojennej.
Szczególną wymowę miały uroczystości latem 1939 r. – Eugeniusz Kwiatkowski przemawiał wówczas
na Skwerze Kościuszki: „Chcecie wojny, to spróbujcie jej”. Drobne zagniecenia i zabrudzenia, stan
ogólny dobry.

666. Polkowski Bolesław. Dorobek Polski na morzu. Warszawa 1935. Wydawnictwo
Ligi Morskiej i Kolonialnej, s. 31, [1], liczne ilustr. w tekście, 17 cm, opr. wyd.
brosz.
40,Ilustracje Adama Siemaszki. Dokonania gospodarcze po objęciu w posiadanie przez Polskę wybrzeża Bałtyku w 1920 r. Autor pisze: „Jakby chcąc wynagrodzić bezczynność przodków, wzięliśmy się
do pracy w rekordowym tempie. Zbudowaliśmy Gdynię, największy dziś port na Bałtyku, oraz dwa
mniejsze porty Hel i Jastarnię, wybudowaliśmy nowe koleje, drogi, osiedla. Rozbudowaliśmy istniejące
wsie i miasta, a łącznie z tem przemysł i handel”. B. Polkowski (1900-1989), publicysta, popularyzator
wiedzy o Gdyni, wykładowca akademicki, autor monograficznych książek o mieście, człowiek licznych
pasji i zamiłowań – do późnej starości był harcerzem, popularyzował turystykę krajoznawczą. Drobny
ubytek narożnika oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

667. [Przemyśl]. 22 Pułk Ułanów (żurawiejka). S. Stefański. Ok. 1923 r.

300,-

Akwarela, ołówek, karton; 27,5 x 21 cm
Karykatura ułana z 22 Pułku Ułanów (w owym czasie stacjonującego w Przemyślu), obok tekst żurawiejki: „Gdzie się leją wódki strugi – tam jest pułk dwudziesty drugi (22 p. uł. Przemyskich)”. Malował
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665. Projekt druku z okazji Dni Morza w 1939 r.

665. Projekt druku z okazji Dni Morza.

666. B. Polkowski. Dorobek Polski na morzu.

Stanisław Stefański (1898-1975). Żurawiejka to żartobliwy dwuwiersz poświęcony poszczególnym jednostkom wojskowym. Piosenki te śpiewali oficerowie, jedynie w swoim gronie, podczas nieformalnych
spotkań. Zabrudzenia, niewielkie ubytki farby. Na odwrocie szkic ołówkiem.

668. Przewodnik kongresowy II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce
1927 roku. Zredagował z polecenia Komitetu Organizacyjnego Ludomir Sawicki.
Kraków 1927. Nakładem Komitetu Organizacyjnego II Z.S.G.E., s. [6], 309, tabl.
ilustr. rozkład. 9, fot., ilustr. i mapek w tekście 50, 17,5 cm, opr. wyd. brosz.
100,-
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669. J. P. Woronicz. Świątynia Sybilli. 1828.

670. Region Lubelski. 1929.

Bogato ilustrowany przewodnik naukowy po Polsce wydany z okazji krakowskiego zjazdu, zredagowany przez grono 42 wybitnych fachowców. Wśród autorów m.in.: E. Romer, B. Hryniewiecki,
J. Czekanowski, J. St. Bystroń, W. Semkowicz, St. Warcholik, St. Czarnocki, S. Udziela, W. Goetel
i wielu innych. Po części ogólnej następuje „Podróż Kongresowa poprzez poszczególne rejony
kraju”: Dziedzice-Katowice, Katowice-Poznań, Poznań-Gdynia-Pobrzeże Polskie, Warszawa-Wilno,
Wilno-Lwów, Borysław-Zakopane, Tatry, Zakopane-Kraków. Na rozkładanych tablicach m.in. widoki
Królewskiej Huty, Lwowa, panorama Tatr i mapka Tatr. Papier kredowy. Niewielkie zabrudzenia, poza
tym stan dobry.

669. [Puławy]. Woronicz Jan Paweł. Świątynia Sybilli. Poema historyczne w IV pieśniach. [Kraków] 1828. [Karol Mecherzyński], s. [4], 117, [3], 28, 21 cm, opr. z epoki
płsk ze złoc.
180,Na trzech kartach dopisane ręcznie piórem w epoce fragmenty tekstu wycięte przez cenzurę.
Poemat historyczny Jana Pawła Woronicza (1757-1829), poety, kaznodziei, mówcy. Dzieło, nawiązujące do znajdującej się w parku puławskim świątyni Sybilli, przedstawia w wielu obrazach historię
naszego państwa, a przede wszystkim czasy Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego. Na stronach 99-103 wymieniono cenniejsze pamiątki w Puławach.
W części końcowej współwydany z oddzielną paginacją poemat „Zjawienie Emilki”. „Wydawcą był
Karol Mecherzyński. Są podwójne egzemplarze. Obcięte przez cenzurę i nie obcięte, te tajnie odbite
nie będące w obiegu” (Estreicher). Grzbiet podniszczony z ubytkami. Brak ryciny i jednej karty nieliczbowanej na początku. Uzupełniony ubytek na karcie tytułowej, miejscami zażółcenia pap., ślady
kredki. Stan ogólny dobry. Rzadkie.

670. Region Lubelski. Organ Komisji Regjonalistycznej Tow. Przyjaciół Nauk w Lublinie. Rok 2. Nr 2 (czerwiec 1929). Lublin 1929, s. [4], 144, tabl. ilustr. 10, 24 cm,
opr. wyd. karton.
60,Numer specjalny poświęcony 15-leciu Akademickiego Koła Lubliniaków im. H. Łopacińskiego we
Lwowie. Zawiera m.in.: Pasy skórzane na Lubelszczyźnie; U kolebki Pana Tadeusza; Ze wspomnień
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672. L. Rzeczniowski. Łomża. 1861.
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673. Opis ziem polskich. 1879.

o śp. Hieronimie Łopacińskim. Jeden z artykułów poświęcony pracy konspiracyjnej i oświatowej
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach 1905-1907, m.in. jego inicjatywie budowy ochronki,
którą pisarz zbudował z własnych funduszy i przekazał miastu (obecnie znajduje się w nim muzeum
Bolesława Prusa!). Grzbiet oprawy podniszczony, poza tym stan dobry.

671. [Romer Eugeniusz]. Pokłosie geograficzne. Zbiór prac poświęcony Eugenjuszowi
Romerowi przez jego uczniów i przez Książnicę-Atlas. Lwów 1925. Książnica-Atlas,
s. VIII, 348, portr., map i wykresów (kolor., rozkład.) 9, tabl. [4], rys. i mapek w ramach paginacji 47, 25 cm, opr. współcz. pł., zach. okł. brosz.
90,Księga pamiątkowa ku czci Eugeniusza Romera (1871-1954). Zawiera 13 artykułów naukowych
(m.in. Dudziński A., Zmiany narodowościowe (wyznaniowe) na terenie trzech województw wschodnich
Małopolski w świetle urzędowych spisów 1910-1921 (z mapkami); Pawłowscy E.W. i St., Mapa opadów atmosferycznych w dorzeczu Wisły; Polaczkówna M., Plany nauczania geografii wedle Wielkiej
Komisji Edukacyjnej). Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Oryginalna okł. brosz. reperowana, ślady po
zagnieceniach na pierwszych kartach, poza tym stan dobry.

672. Rzeczniowski Leon. Dawna i teraźniejsza Łomża. Warszawa 1861. Nakł. Autora,
s. 128, [3]: err., 20 cm, okł. kartonowe wtórne.
120,Pieczęć własnościowa Stanisława Kotowskiego. Materiały do historii Łomży autorstwa miejscowego
nauczyciela historii. Obejmują zarys historii Łomży ze spisem nadań i przywilejów; historię kościołów
i kaplic, cmentarzy, szpitali, szkół, zamku oraz statystykę. Zapiski ołówkiem i podkreślenia, poza tym
stan dobry.

673. Stroynowski Stanisław. Europa Północno-Wschodnia. Ziemia i jej mieszkańcy.
T. II. Warszawa 1879. Nakład Ferdynanda Hösick’a, s. [7], II, 317, [1], liczne ilustr.
w tekście (drzeworyty, w tym całostronicowe), 20 cm, opr. wyd. pł. z bogatymi
tłocz. i złoc.
360,-
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Tom ilustrowanej serii wydawanej przez Stanisława Stroynowskiego (1820-1878), zawierający prace
wielu autorów, m.in.: J. I. Kraszewskiego, W. Pola, T. J. Steckiego, W. Syrokomli, A. Kirkora. Zamieszczono m.in. opisy ziem polskich wchodzących w skład Cesarstwa Rosyjskiego: Polesia, Wilna,
Trok, Puszczy Białowieskiej, Żmudzi, Białorusi, Karpat, Tatr, Krakowa, Ojcowa, Warszawy, Żuław Wiślanych, Gdańska, Częstochowy, Gniezna, Dniestru, Pokucia. Z dodaniem „Uwag o Żydach
w Polsce”. Dekoracyjna oprawa wydawnicza z bogatymi tłoczeniami i złoceniami. Na licu portrety
Krzysztofa Kolumba i Vasco da Gamy, a także sceny rodzajowe. Nieaktualna pieczątka własn. Niewielkie przetarcia oprawy, miejscami zabrudzenia papieru, na kartach dodatkowa numeracja piórem,
poza tym stan bardzo dobry.

674. Studnicki Władysław. Współczesna Syberya. Z mapą Syberyi i kolei syberyjskiej.
Kraków 1897. G. Gebethner i Spółka, s. 161, mapa, 20,5 cm, opr. ppł.
80,Praca Władysława Studnickiego (1867-1953), polityka i publicysty, aresztowanego w 1888 r. za działalność socjalistyczną i zesłanego na Syberię. Po powrocie z zesłania w 1896 r. napisał oferowaną
książkę, dzięki której zyskał uznanie jako publicysta. Kontynuował działalność polityczną, stopniowo
odchodząc od socjalizmu ku ruchom narodowym (stał się gorącym orędownikiem orientacji proniemieckiej). Po II wojnie światowej jego książki objęte były zakazem publikacji w Polsce. Praca
poświęcona Syberii, jej dynamicznemu rozwojowi (niegdyś była „naturalnym, olbrzymim więzieniem”).
W treści m.in. o klimacie, rolnictwie, kolonizacji i kulturze regionu. Nieaktualne pieczątki własnościowe.
Stan dobry.

675. [Szczecin]. Plan miasta Szczecina. Opracowano: Wydział techniczny Zarządu
Miejskiego, Oddział Pomiarów. Szczecin 1945. Drukarnia Państwowa Nr 1. Druk
barwny na papierze milimetrowym, 48 x 49,5 cm.
120,Skala 1:20 000. Pierwszy powojenny plan miasta, powstały na bazie planu niemieckiego z 1939 r.
Zawiera pierwsze powojenne nazewnictwo, następnie niejednokrotnie zmieniane. Drukowany na oryginalnym papierze milimetrowym, produkowanym w Szczecinie przed wojną. Miasto zostało zajęte
przez wojska radzieckie 26 kwietnia 1945 r. Zamieszkiwało je wówczas ok. 200 Polaków i 6 tysięcy
Niemców. Na czele Tymczasowego Zarządu Miasta stanął Piotr Zaremba, ważna postać w historii
miasta. Losy przynależności miasta do Polski ważyły się aż do lipca 1945 r. Po konserwacji, miejsca
składania i marginesy wzmocnione. Rzadkie.

676. Świątkowski Wacław. W dorzeczu Narwi. Łomżyńskie i sąsiednie powiaty na
południu i zachodzie. Druga wycieczka po kraju. Warszawa 1927. Nakł. Autora,
s. 64, 1 mapa rozkł., fot. w tekście, 23 cm, opr. karton (wtórna), dołączono luzem
przednią okł. brosz.
60,Opis 24-dniowej wycieczki, którą autor odbył latem 1906 r. Trasa wiodła od Grodna przez Augustów,
Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Stawiski, Kolno, Łomżę, Nowogród, Puszczę Kurpiowską, Ostrołękę,
Ostrów, Zambrów, Wiznę, Tykocin, Ciechanowiec, Brok, Wyszków, Pułtusk, Nasielsk, Płońsk, Ciechanów, Opinogórę, Przasnysz, Mławę, Serock, do Mińska Mazowieckiego. Pieczęć własnościowa
Stanisława Koteckiego. Stan dobry.

677. [Śląsk]. Morcinek Gustaw. Śląsk. Przedmowę napisał Eugeniusz Kwiatkowski.
Poznań b.r. (ok. 1935). Wyd. Polskie R. Wegnera, s. XIII, [3], 181, [3], liczne ilustr.
i mapki w tekście, 21 cm, opr. z epoki, pł.
120,Z serii „Cuda Polski”. Piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów. Wstęp E. Kwiatkowskiego, w którym czytamy, że po I wojnie światowej Polska, obrabowana i zniszczona jak żaden inny
kraj w Europie, otrzymała dwa szczerozłote dukaty: Pomorze i Śląsk, które powinny stać się podstawą
przebudowy gospodarczej państwa. Opr.: granatowe pł., na grzbiecie tłocz. tytulatura. Zachowane lico
barwnej obwoluty wg rysunku T. Rożankowskiego. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

678. [Śląsk]. Szczepański Aleksander. Górny Śląsk w świetle wykonania Konwencji
Genewskiej. Warszawa 1929. Nakładem Księgarni F. Hoesica, s. 239, [4], 23,5 cm,
opr. z epoki, ppł.
90,-
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677. G. Morcinek. Śląsk. 1935.
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679. K. Wróblewski. Nad Prądnikiem. 1907.

Komentarz do Konwencji Genewskiej o Górnym Śląsku z 1922 r., wraz z analizą jej wykonywania
przez obu sygnatariuszy (Polskę i Niemcy). Praca Aleksandra Szczepańskiego (1882-1937), dyplomaty,
ekonomisty, uczestnika prac międzynarodowych komisji zajmujących się sprawami Górnego Śląska.
Opr.: granatowe pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura, w dolnej partii superekslibris literowy „H. G.”
Stan bardzo dobry.

679. Wróblewski Kazimierz. Nad Prądnikiem. Przewodnik po Ojcowie i jego okolicy.
Wydanie drugie illustrowane. Warszawa 1907. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [6],
220, tabl. ilustr. 16, mapa 1, ilustr. w tekście, 17,5 cm, opr. wyd. ppł. z ilustr.
na licu.
80,Ekslibris heraldyczny oraz pieczątka Stanisława Kowenickiego (1903-1992), prawnika, taternika, narciarza górskiego. Najpiękniejszy edytorsko przewodnik po Dolinie Prądnika, ozdobiony mapką
terenu, licznymi ilustracjami w tekście i na osobnych tablicach, planami jaskiń, malowniczymi winietami krajobrazowymi oraz finalikami. Jest to zarazem najobszerniejszy przewodnik po tych terenach wydany do II wojny światowej, obejmujący historię, geografię, przyrodę oraz zawierający informacje na temat dojazdów, szlaków, obiektów turystycznych, schronisk i pensjonatów, wyżywienia.
Stan dobry.

680. [Zawiercie]. Fabryka Łączników i Wyrobów Lano-Kutych „Ernest Erbe” w Zawierciu (województwo kieleckie), ul. Leśna 2. Rok założenia 1886. [Zawiercie 1934].
Drukarnia „Grafika”, s. [24], 21-53, [2], ilustr. w tekście, 20,5 cm, oryg. okł. kart.
ze złoc. i tłocz.
150,Efektownie wydany na papierze kredowym, bogato ilustrowany katalog łączników produkowanych
przez fabrykę łączników i wyrobów lano-kutych „Ernest Erbe”, działającą w Zawierciu od 1886 r. Stan
bardzo dobry. Druk notowany jedynie w katalogu Biblioteki Śląskiej. Rzadkie.
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680. Zawiercie. Katalog. 1934.

681. S. Bełza. Listy z Sycylii. 1900.

682. J. A. Łukaszkiewicz. Przewodnik po Włoszech. 1897.

681. Bełza Stanisław. Listy z Sycylii. Warszawa 1900. Gebethner i Wolﬀ, Kraków –
Gebethner i Spółka, s. [6], 248, tabl. ilustr. 15, 18,5 cm, opr. ppł. z epoki.
90,Relacja z podróży na Sycylię Stanisława Bełzy (1848-1929), autora kilkunastu książek poświęconych
zwiedzanym przez niego europejskim krajom (m.in.: Norwegii, Danii, Szkocji i Holandii), a także wy-
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prawom na Górny Śląsk. Oprócz reportażu z wędrówek po zwiedzanych miastach (Palermo, Katania,
Syrakuzy, Messyna), autor kreśli rys historyczny krainy, zwracając uwagę na jej architekturę, sztukę
i obyczaje. Dwa rozdziały poświęcone zostały rozbójnictwu na Sycylii w przeszłości oraz współczesnej
autorowi okrutnej mafii. Stan bardzo dobry.

682. Łukaszkiewicz Julian Antoni. Przewodnik po Włoszech ze szczególniejszym
uwzględnieniem Rzymu. Kraków 1897. Nakładem X. Jana Siedleckiego, s. 230,
plan Rzymu (litografia kolor. rozkł.), 19 cm, opr. wyd. pł. czerwone z czarnymi
tłocz.
120,Jeden z najlepszych przewodników turystycznych po Włoszech końca XIX wieku (Asyż, Bolonia, Florencja, Genua, Loreto, Mediolan, Neapol, Padwa, Piza, Pompea, Rzym, Turyn, Wenecja i Werona).
W części końcowej słownik wyrazów włoskich z wymową oraz kilkadziesiąt przydatnych zwrotów,
przeważnie kulinarnych. Na końcu rozkładany plan Rzymu: „Najnowszy plan miasta i okolicy”, wykonany w litografii M. Salby w Krakowie. Oprawa wydawnicza: płótno czerwone z czarnymi napisami
i zdobieniami. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Nieznaczne odbarwienia i zaplamienia oprawy,
poza tym stan dobry.
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683. [Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie]. Materiały do dziejów Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Pod red. Józefa Dutkiewicza. Tom I-II (1 wol.). Wrocław-Warszawa-Kraków 1959-1969. Ossolineum. [Źródła do dziejów sztuki polskiej.
T. X, XIV], s. 289, [3], il. 18 na osobnych tabl.; s. 491, [3], il. 76 na osobnych
tablicach; 25 cm, opr. pł. z szyldzikiem na grzbiecie.
150,Najważniejsza w polskiej literaturze praca na temat historii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zawierająca obszerny materiał dokumentacyjno-źródłowy wraz z pełną listą studentów i absolwentów
uczelni w latach 1816-1939. Zachowana okładka brosz. tomu II. Stan bardzo dobry.

684. Album wystawy mistrzów dawnych. Wydał Mieczysław Treter. Lwów 1911.
Z drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, s. [6], 99, [1], tabl. ilustr. 50,
23,5 cm, opr. płsk z epoki z dwoma szyldzikami i złoc. na grzbiecie, zach. okł.
brosz. z naklejoną na lico ilustr.
380,Wystawa malarstwa zorganizowana na cele dobroczynne w 1909 r. we lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych przez Andrzejową księżną Lubomirską. Obrazy pochodziły ze zbiorów prywatnych, w większości polskich arystokratów, m.in. z kolekcji: Jerzego ks. Czartoryskiego, Leona hr.
Pinińskiego (ze Lwowa), Andrzeja ks. Lubomirskiego (z Przeworska), Kazimierza ks. Lubomirskiego
(z Krakowa), Władysława ks. Sapiehy (z Krasiczyna), prof. Jerzego hr. Mycielskiego (z Krakowa). Katalog zawiera spis obrazów i artystów, w dodatku teksty okolicznościowych przemówień. Stan dobry.

685. [Architektura]. The Architectural Record. T. 57, nr 1-6. New York (Nowy Jork)
1925. F. W. Dodge Corporation, s. 584, tabl. ilustr. 6 (kolor.), liczne ilustracje
w tekście, w tym całostronicowe, 28 cm, opr. z epoki, ppł.
150,Sześć numerów, obejmujących pierwsze półrocze 1925 roku, amerykańskiego miesięcznika poświęconego architekturze. Zawiera liczne, bogato ilustrowane teksty dotyczące modernistycznych
projektów i ich realizacjom, jak również artykuły z historii budownictwa, urbanistyki i o istotnych zabytkach. Opr.: brązowe ppł., na licach pap. marm. Kilka stron wzmacnianych, miejscami zabrudzenia
pap., poza tym stan dobry.

686. Alexandre Arsène. Terlikowski. Peintre de figures. Paris (Paryż) 1927. Librairie
Félix Alcan, s. 162, [2], 39 tabl. w ramach paginacji, 23,5 cm, opr. wyd. karton
i obwoluta.
180,Wydanie 1. Jedna z ważniejszych monografii twórczości Włodzimierza Terlikowskiego (1873-1951),
polskiego malarza osiadłego w Paryżu, współtwórcy tzw. École de Murols. Artysta wystawiał w Paryżu,
jak również na wystawach krajowych – w Poznaniu i Warszawie. Jego prace znajdują się w zbiorach
muzealnych w Bordeaux, Lyonie i Marsylii, a także w kolekcjach prywatnych. Na tablicach kolorowe
reprodukcje 20 portretów namalowanych przez artystę. Egzemplarz nieobcięty. Grzbiet naprawiany,
nieznaczne ubytki marginesów oprawy, niewielkie zaplamienia kartonu, wewnątrz stan dobry.
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684. Wystawa mistrzów dawnych. 1911.
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686. W. Terlikowski. Album. 1927.

687. [Bibliofile]. Przypkowski Tadeusz. Membres d’honneur de L’Association Internationale de Bibliophile. Jędrzejów 1965. Musaeum Publicum a nom familiae
Przypkowski, s. 21, [3], 19 cm, opr. wyd. pap.
80,Druk bibliofilski. Wklejone dwa drzeworyty: Czesława Borowczyka – portret Kazimierza Witkiewicza
(założyciela Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka) oraz ekslibris Muzeum
Przypkowskich w Jędrzejowie dłuta Wacława Waśkowskiego. Odręczna dedykacja: „Kochanemu
Stasiowi Lorentzowi [Tadeusz] Przypkowski 22.I.66”. Język francuski. Publikacja Tadeusza Przypkowskiego z okazji IV Międzynarodowego Kongresu Bibliofilów w Londynie, zawierająca spis członków
honorowych (m.in. Kazimierz Witkiewicz). Na licu tłoczony złoc. superekslibris Mikołaja Przypkowskiego
z 1550 r. Papier czerpany, przewiązany sznureczkiem. Stan bardzo dobry.

688. Cieślewski Tadeusz. Exlibrisy. Warszawa 1945. B.w. K. [1], tabl. ryc. 8 (drzeworyty), 15 cm, opr. wyd. karton.
200,Egz. nr 4. Wydano w nakładzie 100 egz. numerowanych „staraniem grona przyjaciół Wielkiego
Grafika w pierwszą rocznicę Jego śmierci”. Teka zawiera 8 plansz z naklejonymi ekslibrisami powstałymi
w latach 1942-1944 (śr. o wym. 8 x 5 cm, pl. 10 x 8 cm). Zawiera ekslibrisy: 1. Edwarda Chwalewika.
2. księdza Edmunda Majkowskiego. 3. Feliksa Przypkowskiego (1942). 4. Hassy Makomaskiej (Zofii
z Przypkowskich). 5. L. W. Kielbassa w Sudole. 6. Tadeusza Lesznera. 7. Stefana Urbana. Wstęp Jana
Kolskiego poświęcony twórczości Tadeusza Cieślewskiego syna („grafik wielkiej miary i niepożytych
dla sztuki polskiej zasług”). Stan dobry.
Lit.: M. Grońska, Tadeusz Cieślewski syn, Wrocław 1962

689. Czapski Józef. Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce. Warszawa
1936. Nakładem M. Arcta, s. 205, tabl. ilustr. 45 (w tym 1 kolor.), 25 cm, opr.
z epoki ppł.
150,Jedna z najważniejszych biografii i monografii twórczości Józefa Pankiewicza, opracowana przez
Józefa Czapskiego (1896-1993), malarza, publicystę, ucznia Pankiewicza. Józef Pankiewicz (18661940), malarz, od 1923 r. profesor ASP w Krakowie. W 1925 r. założył w Paryżu filię krakowskiej
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687. St. Lorentzowi – T. Przypkowski. 1965.

688. T. Cieślewski. Exlibrisy. 1945.

ASP, przenosząc zdobycze impresjonizmu na grunt polski. Odegrał wybitną rolę jako pedagog, tworząc przeciwwagę dla dotychczasowej tradycji wiedeńsko-monachijskiej i petersburskiej w zakresie
kształcenia młodych artystów polskich. Stan dobry.

690. [Dla pijaków, pijących i obserwatorów]. Ergo Bibamus. Miesięcznik Wytworny.
Redaktor i wydawca Wacław Lipiński. Rok II. Zeszyt I (styczeń). Warszawa 1937. Skład
i druk „Matador”, s. [20], ilustr. w tekście, 22,5 x 30,5 cm, oryg. okł. brosz. 240,Jeden z dwóch numerów, jakie się ukazały! Humorystyczny periodyk ilustrowany, adresowany do
„pijaków, pijących i obserwatorów”. W tekście m.in.: Jak piją (typy kobiet poszczególnych narodowości); Z satyry: Na pijaństwo nieposkromione i pijaniców; Przyrządzamy coctail’e; Życiorys małego
alkoholika. Poza tym liczne ilustracje, m.in.: Fantazja rysunkowa – dom alkoholika; Sezonowa miłość; Karnawał. Ilustracje i teksty Wacława Lipińskiego (1898-1974), malarza, rysownika, redaktora
naczelnego pisma, współpracownika „Muchy”. Luzem dołączony manifest Komitetu Redakcyjnego
miesięcznika z września 1936 roku (26,5 x 37 cm): „Obywatele pijacy! Obywatele pijący! Obywatele
obserwatorzy jednych i drugich!”. Ślady składania manifestu, drobne uszkodzenia okładki, poza tym
stan dobry. Bardzo rzadkie.

691. [Działyński Tytus]. Catalogue des doubles de la bibliothèque du comte Działyński.
Ouvrages principalement concernant la Pologne. La vente en aura lieu le mardi
2 Fèvrier 1847, et jours suivants… Berlin 1846. Imprim. G. Schade, s. 91, 21 cm,
opr. z epoki ppł.
80,Katalog dubletów biblioteki hrabiego Tytusa Działyńskiego w Kórniku, wystawionych do sprzedaży
aukcyjnej w Berlinie. Obejmuje 1173 pozycje w działach historii, literatury, teologii i prawa, przeważnie
starodruków. Stan dobry.
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690. Dla pijaków, pijących i obserwatorów. 1937.

692. Exlibris. Czasopismo poświęcone książce założone przez Franciszka Biesiadeckiego. Organ Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie pod redakcją A. Birkenmajera i K. Piekarskiego. Z. VII, cz. 1. Kraków 1925. Nakładem Towarzystwa
Miłośników Książki, s. [8], 89, [1], tabl. ilustr. 29, 30,5 cm, oryg. okł. brosz. 150,Nakład 275 egz. numerowanych. Egzemplarz nr 91. Czasopismo wychodziło we Lwowie od 1917 r.,
następnie w Krakowie. Zajmowało się tematyką księgoznawczą, ze szczególnym uwzględnieniem
historii ekslibrisu. Założone przez Franciszka Biesiadeckiego (1869-1941), wybitnego bibliofila, kolekcjonera, numizmatyka, jednego z najhojniejszych ofiarodawców wspierających muzea, biblioteki i różne
instytucje (aresztowany we Lwowie w 1940 r, przez Sowietów, osadzony w więzieniu, przewieziony do
Konotopu, gdzie zmarł). Niniejszy zeszyt dedykowano Robertowi Jahodzie w pięćdziesiątą rocznicę
jego pracy zawodowej. Zawiera trzy artykuły poświęcone tematyce introligatorskiej. Zachowane lico
obwoluty. Drobne zagniecenia i spękania okł. Stan dobry.

693. Fałat Julian. Pamiętniki. Warszawa 1935. Nakł. Księgarni F. Hoesicka, s. 209,
portret, tabl. ilustr. 8, 19,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
280,Wydanie 1. Pamiętnik wybitnego malarza i akwarelisty Juliana Fałata (1853-1929), wydany pośmiertnie
przez jego brata Stanisława. Obejmuje dzieciństwo artysty spędzone w majątku Tuligłowy na Polesiu,
studia we Lwowie i Krakowie, a następnie dojrzały okres życia i twórczości, aż do objęcia stanowiska
dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w 1895 r. Ślad zalania dołu kart. Stan ogólny dobry.

694. [Fotografia]. Poradnik Foto-Gregera. Poznań 1938. Nakładem firmy Foto-Greger,
Rotograwiura Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha, s. 256, 11 x 14,5 cm, opr. wyd.
brosz.
90,-
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691. Biblioteka Działyńskich w Kórniku. 1846.

693. J. Fałat. Pamiętniki. 1935. Wyd. 1.

Bogato ilustrowany podręcznik fotografii, napisany przez Kazimierza Gregera (1887-1967), właściciela
ówcześnie największej fotograficznej firmy handlowej w Polsce, działającej w okresie międzywojennym
w Poznaniu. W części I poradnik dla miłośników fotografii (m.in.: wskazówki dla początkujących, jak
obchodzić się z aparatem, jak wywoływać). W części II katalog firmy (fotoaparaty, kinematografia
amatorska, aparaty kinowe, przybory). Drobne zabrudzenia, stan ogólny dobry.

695. Gdański ekslibris XV-XVIII wieku: katalog wystawy. Ratusz Głównego Miasta,
maj-grudzień 1978; oprac. Alicja Kurkowa; Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii
Nauk. Gdańsk 1978. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku, s. 40, [6], tabl.
[30]: ilustr. 60, 25 cm, opr. karton okl. pap.
180,Katalog wystawy ekslibrisów gdańskich XV-XVIII w., z reprodukcjami rycin autorstwa m.in. tej
miary artystów, co Daniel Chodowiecki, Mateusz Deisch czy Jan Fryderyk Rossmässler. Prezentuje ekslibrisy biblioteczne i instytucji (Biblioteka Rady Miejskiej); znaki donacyjne; ekslibrisy bibliotek prywatnych, w tym heraldyczne (m.in.: Bażyńscy, Abraham Groddeck, Fabian Luzyański,
Walenty Schlieﬀ, Jan Ernest Schmieden i Fryderyk August Zorn); portretowe (np. Tomasz Hutten
Czapski) i symboliczne (w tym Daniel Chodowiecki i Karol Beniamin Lengnich). Papier kredowy.
Stan bardzo dobry.

696. Grońska Maria. Grafika w książce, tece, albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945. Wrocław-Warszawa-Kraków 1994. Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, k. [2], s. 359, liczne ilustracje, 23,5 cm, opr. wyd.
brosz.
100,Bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat nowoczesnej grafiki jako samodzielnej i niezależnej
dyscypliny artystycznej, obejmujące okres młodopolski, I wojnę światową, międzywojnie, II wojnę światową oraz okres do końca 1945 r. Część druga to katalog z podziałem na prace zbiorowe, ułożone
w porządku chronologicznym, oraz indywidualne, w porządku alfabetycznym. W tekście zamieszczone
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698. A. Heydel. Jacek Malczewski. 1933.

699. Katalog wystawy. 1944.

zostały liczne ilustracje. Stan bardzo dobry.

697. Grońska Maria. Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk 1971. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 510, [2], tabl. ilustr. 6
(kolor.), ilustr. w tekście 300, 25,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i obwoluta.
150,Bogato ilustrowana, podstawowa monografia sztuki drzeworytniczej w Polsce do zakończenia II wojny
światowej. Zawiera m.in. działy: Pierwsze próby nowoczesnego drzeworytu w Polsce i jego narodziny
w Zakopanem; Formiści – poznański Bunt – artyści w Paryżu; Władysław Skoczylas; Członkowie
Stowarzyszenia Ryt; Grupa Czerń i Biel. Na stronach 391-464 szczegółowy słownik polskich
artystów-drzeworytników. Niewielkie zabrudzenia i naderwania obwoluty, wzmocnione od środka
paskami papieru, poza tym stan bardzo dobry.

698. Heydel Adam. Jacek Malczewski. Człowiek i artysta. Kraków 1933. Wydawnictwo
Literacko-Naukowe, s. 237, [7], tabl. ilustr. 51 (w tym 4 kolor. i 1 rozkł.), 114 ilustr.
w tekście, 24,5 cm, opr. współczesna karton, górny brzeg kart złocony.
180,Odbito 1100 egzemplarzy numerowanych, oferowany nr 351. Obszerna, bogato ilustrowana monografia
twórczości Jacka Malczewskiego (1854-1929), artysty malarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Stan dobry.

699. [Katalog wystawy]. Wystawa polskich malarzy żołnierzy. Rzym 1944. Nakładem
Oddziału Kultury i Prasy 2-go Polskiego Korpusu, s. [10], tabl. ilustr. 20 (w tym
3 kolor.), 2 rys. w tekście, 23 cm, opr. z epoki ppł., zach. lico opr. brosz. z kolor.
ilustr.
300,Katalog wystawy malarstwa, zorganizowanej przez 2. Korpus Polskich Sił Zbrojnych po zdobyciu Monte
Cassino. Obrazy zostały namalowane przez żołnierzy Korpusu w latach 1942-1944. Na k. pocz.
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701. Z dedykacją autora. 1929.

702. L. Lepszy. Przemysł złotniczy. 1933.

wykaz prezentowanych prac następujących autorów: Józef Jarema, Zygmunt Turkiewicz, Edward
Matuszczak, Stanisław Westwalewicz, Janina Wolﬀ-Bogucka, Marian Kościałkowski, Tadeusz Wąs,
Leopold Haar, Stanisław Gliwa, Adolf Glett i Roman Burdyłło. Ostatni wymieniony artysta, starszy
strzelec Roman Burdyłło, zginął pod Monte Cassino (tam został pochowany), a jego dwie prace,
prezentowane pośmiertnie na wystawie, później zaginęły. Nieaktualne pieczątki własnościowe, poza
tym stan dobry.

700. Kurier Antykwarski. Miesięcznik. Czasopismo poświęcone książce antykwarskiej.
Organ Wileńskiego Antykwariatu Naukowego. Rok 1937. Nr 1-2 oraz nr 3-10
(2 zeszyty); Rok 1938. Nr 1-6 (1 zeszyt, s. 14); Rok 1939. Nr 1-5 (1 zeszyt, s. 14),
22,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Zespół katalogów antykwarycznych, wydanych przez Stanisława Dorżynkiewicza w Wilnie, zawierających ofertę książek oraz artykuły: Księgarze wileńscy XVIII wieku; O najciekawszych szafach
bibliofilów wileńskich; Syrokomla i współcześni mu księgarze i antykwariusze wileńscy. Stan dobry.

701. Lenart Bonawentura. Piękna książka jako zespół czynników materjalnych, papieru, czcionek, ilustracyj światłokowych, druku i oprawy. Wilno 1928. Wytłoczono
w Polskiej Drukarni Nakładowej „Lux” w Wilnie, s. 29, ilustr. całostr. 4, 21 cm, oryg.
okł. brosz.
800,Na k. przedtyt. dedykacja autora ołówkiem: „Panu Janowi Śliwińskiemu ordynans – Begleiter Bon.
Lenart 13. VII. 1929 r.”. Data okładkowa 1929. Broszura autorstwa Bonawentury Lenarta (1881-1973),
wybitnego introligatora, grafika, liternika i konserwatora książek zabytkowych, profesora ASP w Warszawie. Rozważania na temat istoty pięknej książki na przestrzeni wieków. Ilustracje przedstawiają
trzy renesansowe oprawy oraz przykład druku. Stan dobry.

702. Lepszy Leonard. Przemysł złotniczy w Polsce. Kraków 1933. Nakładem Miejskie-

303

BIBLIOFILSTWO. SZTUKA

703. K. Libelt. Estetyka. 1849.

704. Liberum Veto. 1904.

go Muzeum Przemysłowego imienia dra Adrjana Baranieckiego, s. 358, [2], liczne
ilustr. w tekście, 19,5 cm, opr. współcz. płsk z szyldzikiem i złoc.
340,Podstawowa monografia przemysłu złotniczego w Polsce, z bogatym zestawem wizerunków punc
polskich i związanych z Polską złotników i wytwórni złotniczych, opracowana przez Leonarda Lepszego
(1856-1937), historyka sztuki, konserwatora zabytków. Praca omawia dzieje probiernictwa i cechowania oraz zawiera wykaz dawnych znaków złotniczych głównych miast polskich. M.in. rozdziały:
Cechy państwowe polskie; Dawne znaki złotnicze miast polskich. Nieznane z pochodzenia cechy
z lat 1789-1806; O cechowaniu starych wyrobów złotniczych; Znaki podatkowe na zapalniczkach ze
złota i srebra. Współczesna kopia książki. Oprawa Marka Świdy: półskórek, na grzbiecie szyldzik ze
złoconą tytulaturą, w pozostałych tłoczenia i złocenia. Stan bardzo dobry.

703. Libelt Karol. Estetyka czyli umnictwo piękne. Część ogólna (Filozofia i krytyka.
Tom II). Poznań 1849. Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego,
s. [10], 493, [5], 21 cm, opr. z epoki płsk z bogatymi złoc.
400,Wydanie 1. Jedno z najsłynniejszych dzieł filozoficznych Karola Liebelta (1807-1875), filozofa, uczestnika powstania listopadowego, działacza politycznego, prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Książka podzielona jest na trzy rozdziały: Stanowisko człowieka do sztuki; Stanowisko sztuki
do natury; Stanowisko sztuki do Boga. Kolejne części dzieła: „Piękno natury” oraz „Piękno natury
plastyczne” ukazały się w 1854 r. Oprawa z epoki: zielony półskórek z bogatymi złoceniami na
grzbiecie, brzegi kart prószone. Na kartach charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry. Ładny
egzemplarz.

704. Liberum Veto. Kalendarz na rok 1904. Kraków 1904. Redakcya, s. 67, [21], ilustr.,
rys., 19 cm, opr. płsk współcz., zach. okł. brosz.
800,Kalendarz satyryczny z okresu Młodej Polski, z ilustracjami autorstwa znakomitych rysowników, takich
jak: Karol Frycz, Konstanty Laszczka, Tymon Niesiołowski, Antoni S. Procajłowicz, Kazimierz
Sichulski, Henryk Uziembło i Leon Wyczółkowski. Opr.: szeroki czerwony płsk, na licach i wy-
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706. Oprawa zakładu R. Jahody.

707. E. Niewiadomski. Wiedza o sztuce. 1923.

klejkach pap. marm. Na grzbiecie złoc., w dolnej partii. superekslibris literowy „Z.K.”. Stan bardzo
dobry. Rzadkie.

705. Molendziński Kazimierz. Wojciech Gerson 1831-1901. (Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych. Monografie Artystów Polskich. T. 1). Warszawa b.r. [1939], „Oficyna Warszawska”, s. 71, ilustr. całostronicowych 20 (w tym 6 kolor.), 30,5 cm,
opr. wyd. ppł. ze złoc. napisem na licu i grzbiecie.
120,Opracowanie graficzne Anatol Girs i Bolesław Barcz. Pierwszy i jedyny tom serii „Monografie
Artystów Polskich”, charakteryzujący twórczość Wojciecha Gersona, wybitnego polskiego malarza,
współtwórcy Towarzystwa Zachęty do Sztuk Pięknych. Odbito nową czcionką Militari na papierze wykonanym w mirkowskiej fabryce według receptury opracowanej przez samego Girsa tylko z myślą o „Monografiach”. Na k. przedtytułowej dedykacja Marysi Łosiowej z Tarnowskich, z datą 19 I 1943, żony
Adama hr. Łosia, właściciela Piotrkowic. Zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Kłossowski, Anatol Girs – artysta książki, Warszawa 1989, s. 31-32.

706. Muczkowski Józef, Zdanowski Józef. Hans Suess z Kulmbachu (Rocznik
Krakowski. Tom XXI). Kraków 1927. Drukarnia W. L. Anczyca i Spółki, s. 84, [3],
tabl. ilustr. 1 (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 31,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.,
zach. okł. brosz.
360,Monografia twórczości malarskiej Hansa von Kulmbacha (1480-1522), niemieckiego malarza i grafika
epoki renesansu, najwybitniejszego kolorysty ze szkoły Dürera. Na początku XVI w. Kulmbach działał
w Krakowie, gdzie wykonał m.in.: tryptyk Najświętszej Maryi Panny w kościele na Skałce, dwa ołtarze
do kaplicy rodziny Bonerów w kościele Mariackim, a także witraże (m.in. „Zabójstwo św. Stanisława”)
i portrety (m.in. króla Zygmunta Starego). Oprawa z zakładu Roberta Jahody (niesygnowana): półskórek brązowy ze złoconą tytulaturą na grzbiecie, papier okładek i wyklejek marmurkowany, brzegi
kart barwione, zachowane obie okładki broszurowe. Niewielkie zaplamienia skóry oprawy, na karcie
przedtytułowej drobne naddarcie, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.
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707. Niewiadomski Eligiusz. Wiedza o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo,
architektura, rzeźba, przemysł artystyczny. Warszawa 1923. Nakładem Trzaski,
Everta & Michalskiego, s. [4], 464, [2], liczne ilustr. w tekście, 23,5 cm, opr.
wyd., pł.
120,Studium z zakresu historii sztuki i technik artystycznych, napisane przez historyka sztuki i Polski, autora
wielokrotnie wznawianego „Atlasu do dziejów Polski”, fanatycznego endeka, późniejszego zabójcę
prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Oprócz zagadnień z malarstwa, architektury, rzeźby, omówiono
m.in.: estetykę miasta, sztukę ludową, budownictwo drewniane, wyroby metalowe, ceramikę, szkło,
tkaniny, a także sztukę drukarską. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

708. [Pasy kontuszowe]. Kruszyński Tadeusz Pomian. Ostatnie wyniki badań nad
pasami polskimi. Kraków 1939. Drukarnia „Powściągliwość i Praca”, s. 15, tabl.
ilustr. 2, 29,5 cm, oryg. okł. brosz.
120,Na karcie tytułowej dedykacja autora. Rozprawa ks. Tadeusza Kruszyńskiego (1884-1959) dotycząca polskich pasów kontuszowych. Na dwóch tablicach reprodukcje 6 pasów. Okładka zakurzona,
wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

– Z oficyny Tyszkiewicza –
709. Pelc Władysław. Adwent. Nicea 1942. U Tyszkiewicza w Nicejskiej Filii jego
Oficyny, s. 35, [5], 19 cm, oryg. okł. kart. i etui ochronne.
240,Na k. przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Marii Ujejskiej: „Kochanej Pani Marii w dowód czci,
głębokiego przywiązania i najwierniejszej przyjaźni składa wdzięczny autor. 8.6.42. Nice”. Egz. nr 31,
imienny Marii Ujejskiej. Nakład 150 egzemplarzy. 26 publikacja Oficyny Florenckiej – szósta wydana w Filii Nicejskiej. Książkowy debiut poetycki Władysława Pelca (1906-2002), dyplomaty i poety
emigracyjnego. Tekst ujęty w motywy jesiennych liści i igliwia, mające symbolizować nieuchronność
porażki Niemiec. Kolofon z podpisem Samuela Tyszkiewicza. Oryginalna okładka kartonowa w kolorze
jasno-oliwkowym, górny brzeg kart barwiony. Wyklejki w kolorze brązowym z wizerunkiem herbu Grodna i inicjałami autora podtrzymywanymi przez dwa jelenie. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

710. Potocki Antoni. Grottger. Lwów 1931. Nakład i własność H. Altenberga, s. VIII,
216, portret, tabl. ilustr. 210 (w tym 6 kolor. i dwustronicowe), 27 cm, opr. wyd.
płsk ze złoc. na licu i grzbiecie.
300,Bogato ilustrowana, najpełniejsza i do dziś niezastąpiona monografia artystyczna Artura Grottgera (1837-1867), wybitnego rysownika i malarza, którego cykle poświęcone powstaniu styczniowemu kształtowały patriotyczną świadomość narodową wielu pokoleń Polaków. Autor opisał pierwsze
lata artysty, pobyt we Lwowie, Krakowie i Wiedniu. Osobny rozdział poświęcił latom 1861-1864
(„Rok sześćdziesiąty trzeci”). Dalej opisał czasy weneckie i „tułaczkę wśród swoich”. Na końcu spis
rycin i obszerny indeks alfabetyczny. Niewielkie zabrudzenia pł. opr., poza tym stan bardzo dobry.
Efektowny egzemplarz.

711. Potocki Antoni. Katalog dzieł Jana Ziarnki, malarza i rytownika polskiego z XVI
i XVII w. Z życiorysem artysty. Kraków 1911. Nakładem Muzeum Narodowego.
Odbito w Drukarni „Czasu”, s. [2], 68, 20 cm, opr. wyd. brosz.
80,Życiorys oraz szczegółowy opis 90 rycin Jana Ziarnki (ok. 1575-1630), polskiego malarza, sztycharza
i ilustratora. Jan Ziarnko (we Francji znany jako Jean le Grain) urodził się we Lwowie, w 1596 r. jako
wyzwolony mistrz był wymieniony wśród członków lwowskiego bractwa malarzy katolickich. Na przełomie wieków wyjechał do Paryża, gdzie pozostał do śmierci. Był cenionym rytownikiem wykonującym
portrety, widoki, sceny religijne i sceny historyczne (m.in. ponad 30 akwafort do Biblii Frizona, słynna
rycina „Sabat czarownic”, ilustracje do „Księgi Apokalipsy”, zaślubiny Ludwika XIII z Anna Austriaczką –
tzw. Karuzel Wielki). Odbarwienia i niewielkie ubytki okładki, wewnątrz stan dobry.
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710. A. Potocki. Grottger. 1931.

712. Cz. Poznański. Rzeźba francuska. 1909.

712. Poznański Czesław. Rzeźba francuska XIX i XX wieku. Lwów-Warszawa 1909.
Nakładem Księgarni H. Altenberga i Księgarni E. Wende, s. [8], 181, [3], tabl.
ilustr. 37, 25 cm, opr. płsk z epoki.
120,Bogato ilustrowana wysokiej klasy zdjęciami praca poświęcona rozwojowi rzeźby w sztuce francuskiej
od końca XVIII w. po początek XX w. Wśród artystów m.in.: David d’Angers (twórca m.in. medali
A. Mickiewicza i J. Lelewela), Jean-Baptiste Carpeaux, Auguste Rodin, Antoine Bourdelle (twórca
pomnika A. Mickiewicza w Paryżu), Aristide Maillol. Autorem monografii jest Czesław Poznański
(1885-1957), dziennikarz i publicysta, od 1939 r. na emigracji. Oprawa z epoki w szeroki, pięciopolowy półskórek z złoc. tyt. na grzbiecie. Otarcia oprawy, drobne zabrudzenia kilku kart, blok nieco
poluzowany, poza tym stan dobry.

– Pasy kontuszowe –
713. Pułaski Franciszek. Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Strojów w Petersburgu.
Katalog Polskiego Oddziału Historycznego. Warszawa 1902. Druk Tow. Akc.
S. Orgelbranda i Synów, s. [10], 135, tabl. ilustr. 3, 29 cm, opr. współcz. pł. lniane,
zach. przednia okł. brosz.
800,Tytuł i tekst równolegle w języku polskim i rosyjskim. Katalog zawiera opisy 419 polskich eksponatów, zaprezentowanych na Międzynarodowej Wystawie Strojów w Petersburgu. Podzielony został na
następujące działy: Zbroja (zbroje polskie, kolczugi, hełmy, miecze, szable, szpady); Strój narodowy,
polskie umundurowanie (kontusze, żupany, mundury, czapki ułańskie, ryngrafy); Oznaki dostojeństwa i godności. Wyroby złotnicze (berła, laski, buławy, buzdygany); Tkaniny, hafty; Pasy wschodnie w Polsce noszone; Pasy przypuszczalnie z pasiarni Radziwiłłowskiej w Nieświeżu; Pasy
z fabryki w Kobyłkach; Pasy z fabryki Paschalisa w Lipkowie; Pas fabryki w Korcu; Pas ruski;
Pasy nieoznaczone w Polsce. Okładka broszurowa po konserwacji z niewielkimi uzupełnieniami, karta
tytułowa z niewielkim wzmocnieniem na bocznym marginesie, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
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714. Kaplica grobowa Mieszka I. 1844-1845.

716. Autografy pisarzy. 1892.

714. Raczyński Edward. Bericht über den Ausbau der Grab-Capelle Mieczyslaw’s I.
und Boleslaw’s des Tapferen zu Posen. Übersetzung aus dem Polnischen. Posen
(Poznań) 1845. In der Buchdruckerei J. Łukaszewicz, s. [4], XXII, 135, tabl. ryc.
9 (litografie, w tym 2 kolor.); adl.:
Raczyński Edward. Verhandlungen, betreﬀend das den ersten beiden christlichen
Regenten Polens in Posen errichtete Denkmal. Berlin 1844. Julius Zittenfeld, s. [4],
38, XXV, 24,5 cm, współopr., opr. z epoki karton ze złoc.
600,Zbiór materiałów dotyczących kaplicy grobowej Mieczysława I i Bolesława I w Poznaniu. Materiały
wydane przez żonę miały służyć do obrony imienia Edwarda Raczyńskiego w sprawie niejasności
wokół finansowania pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego w katedrze poznańskiej. Podejrzenia
padły na hrabiego. Raczyński nie zniósł plamy na honorze, czując się obrażony popełnił samobójstwo przykładając głowę do wiwatowej armatki, którą sam nabił i zapalił lont. Edycja ozdobiona
9 litografiami. Przetarcia oprawy, zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. „Odbito w małej liczbie
egzemplarzy” (Estreicher). Bardzo rzadkie.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, poz. 302 (tylko polska edycja).

715. [Reklama PKO]. Jak wzrastają oszczędności w PKO przy wkładce 20 zł miesięcznie. Pocztówka barwna. B.r. (lata 30. XX w.). Projekt A. Girs, druk Zakładów
Graficznych Koziańskich w Warszawie, 14 x 9 cm.
30,Pocztówka reklamująca oszczędzanie w PKO. Projekt Anatola Girsa (1904-1990), artysty typografa,
malarza, współtwórcy znanego atelier Girs-Barcz. Stan dobry.

716. [Rosyjscy pisarze i artyści – autografy]. Gołodnomu na chlieb. Album awtografow pisatieliej, chudożnikow, artistow i obszczestwiennych diejatieliej. Izdanije
redakji gaziety „Russkaja Żizń” w polzu gołodajiuszczich. S. Petersburg 1892.
Pieczat i nabor tipografii I. Goldberga, s. 40, liczne ilustr. i repr. autografów
w tekście, 32 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
180,-
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717. S. J. Siennicki. Wydawnictwa Oficyny Elzewirów w Bibliotece Uniwersyteckiej. 1874.

Album wydany na rzecz głodujących. Na zbiór składają się reprodukcje obrazów, wiersze, sentencje
i przypowieści, fragmenty prozy wraz z kopiami autografów artystów malarzy, pisarzy, aktorów, śpiewaków i innych przedstawicieli elit rosyjskich i zagranicznych. Zabrudzenia, ubytki i zaplamienia opr. i kart.

717. Siennicki Stanisław Józef. Les Elzevir de la Bibliothèque de l’Université Impériale de Varsovie. Ouvrage enrichi de 23 planches. Varsovie (Warszawa) 1874.
Imprimerie du Journal „Wiek” (de Jean Noskowski), s. [8], 221, [3], tabl. ryc. 1
(litografia), tabl. faksymile 22, 21 cm, opr. współcz., pł. z szyldzikiem.
240,Monografia autorstwa Stanisława Józefa Siennickiego (1834-1897), bibliotekarza, bibliografa, kolekcjonera. W pracy autor opisał 590 dzieł pochodzących ze słynnej amsterdamskiej oficyny Elzewirów,
zwracając szczególną uwagę na proweniencję druków, autografy, sygnety drukarzy, a także znaki
własnościowe i ekslibrisy. Przed tekstem litografia przedstawiająca gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Pałac Kazimierzowski), na końcu tablice z podobiznami ekslibrisów, pieczątek
i wpisów własnościowych. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

718. Sobiesciana. Bibliografia jubileuszowego obchodu dwóchsetnej rocznicy Potrzeby
Wiedeńskiej z r. 1683. Lwów 1884. Nakładem Centralnego Komitetu Jubileuszowego, s. IV, 107, [1], tabl. ilustr. 1, 28 cm, opr. wyd. brosz.
70,Bibliografia odnotowująca 1472 książki, artykuły, utwory teatralne, wiersze, mowy, odezwy, programy,
druki ulotne, nuty i utwory muzyczne, ryciny, litografie, fotografie oraz medale okolicznościowe wydane z okazji dwóchsetlecia odsieczy wiedeńskiej. Przed kartą tytułową podobizna płaskorzeźby Piusa
Welońskiego „Apoteoza króla Jana III”, znajdującej się na murze Kościoła Mariackiego w Krakowie,
przerysowana przez Walerego Eljasza Radzikowskiego. Egzemplarz nierozcięty. Naderwania i ubytki
okładek, nowy grzbiet, poza tym stan dobry.

719. Stare ryciny. Katalog wystawy urządzonej na dochód Tow[arzystwa] Dzieciątko
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718. Sobiesciana. 1884.

719. Stare ryciny. 1918.

Jezus staraniem Eleonory ks. Lubomirskiej we Lwowie 1918 roku. Lwów 1918.
Z drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, s. 40, 19,5 cm, opr.
wyd. brosz.
120,Katalog zawiera opis 290 rycin z portretami królów Polski i członków rodzin królewskich z XVI-XVIII w. W części końcowej spis artystów i wydawców oraz spis właścicieli rycin. Na okładce reprodukcja słynnego Orła Tretera (patrz poz. 170). Niewielkie ślady zawilgocenia na okładce, wewnątrz
stan bardzo dobry.

720. [Sztuka]. Katalog wystawy Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, b.m. (Kraków),
maj-czerwiec 1926, k. [11 – litografie], 17 cm, opr. wyd. karton.
200,Katalog XXXVI wystawy Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, ugrupowania artystycznego działającego w Krakowie w latach 1897-1950, gromadzącego najwybitniejszych polskich malarzy początku XX w. Na tablicach oryginalne litografie (w większości sygnowane inicjałami na kamieniu, o wym.
16,5 x 12,5 cm), artystów – członków ugrupowania, m.in.: Feliksa Szczęsnego Kowarskiego, Wojciecha
Weissa, Ignacego Pieńkowskiego, Władysława Jarockiego, Fryderyka Pautscha. Na okładce litografia
Wojciecha Weissa. Brak tylnej okładziny, jednej litografii oraz 16 s. tekstu.

721. [Szyk Artur]. Artur Szyk (1894-1951). Dziedzictwo polsko-żydowskiego artysty.
The legacy of Polish-Jewish Artist. Kraków 2011, Stradomskie Centrum Dialogu,
s. 128, liczne ilustracje w tekście, 29,5 cm, opr. wyd. karton.
100,Bogato ilustrowany barwnymi fotografiami katalog wystawy, prezentujący bogaty dorobek Artura Szyka,
(1884-1951), urodzonego w Łodzi, światowej sławy grafika, karykaturzysty, działającego i mieszkającego od lat 20. XX w. we Francji, Anglii i USA. Scenariusz, wybór prac oraz przygotowanie katalogu
Aleksander B. Skotnicki (lekarz hematolog, profesor UJ, aktywny zarówno na polu medycznym, jak
i w działalności społecznej, w tym opiece nad dziedzictwem żydowskim w Krakowie). Wydany w 60.
rocznicę śmierci Szyka, pod patronatem Konsulatu Generalnego USA w Krakowie. Stan bardzo dobry.
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720. Towarzystwo „Sztuka”. 1926.

722. Artura Szyka Statut Kaliski. 1990.

721. A. Szyk. Katalog wystawy. 2011.

723. E. Świeykowski. Pamiętnik TPSP.
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724. S. Tarnowski. Matejko. 1897.
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726. K. Trzebicky. Wspomnienia. 1939.

722. [Szyk Artur]. Artura Szyka Statut Kaliski. Opracowanie Marek Szukalak. Łódź
1990. Oficyna Bibliofilów, s. 28, 29,5 cm, opr. wyd. karton.
80,Wydano w nakładzie 25 egzemplarzy numerowanych, oferowany egz. specjalny, bez numeru.
Na ostatniej stronie dedykacja autora i wydawcy, Marka Szukalaka dla Henryki Dawidowicz, autorki tłumaczeń, dat. Łódź, wrzesień 1990 r. Zawiera tekst przywileju nadanego Żydom polskim przez
księcia Bolesława Pobożnego w dniu 16 sierpnia 1264 r., zatwierdzonego przez Kazimierza Wielkiego
w 1334 r. Tekstom w języku polskim i angielskim towarzyszą ilustracje autorstwa wybitnego grafika,
Artura Szyka (1884-1951). Na zakończenie informacje o artyście oraz o przygotowywanych publikacjach dotyczących jego twórczości. Książka opracowana i wydana przez Marka Szukalaka (ur. 1952),
łódzkiego bibliofila, wydawcę, propagatora kultury łódzkich Żydów. Stan dobry.

723. Świeykowski Emanuel. Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. 1. Kraków
1905. Nakł. T.P.S.P. w Krakowie, s. [2], CII, [2], 592, [2], 23,5 cm, opr. z epoki sygn.
M. Górski, płsk ze złoc., brzegi kart barwione, zach. okł. wyd.
400,Zawiera uporządkowany alfabetycznie spis dzieł sztuki, wystawionych w Towarzystwie w latach 18541904 oraz biogramy artystów polskich. Praca o podstawowym znaczeniu dla osób interesujących się
malarstwem i rzeźbą polską drugiej połowy XIX w. Oprawa sygn. nalepką: „M. Górski. Introligator
we Lwowie”. Otarcia grzbietu, poza tym stan dobry.

724. Tarnowski Stanisław. Matejko. Kraków 1897. W Księgarni Spółki Wydawniczej
Polskiej. Drukarnia „Czasu”, s. [4], 562, portret 1 (heliograwiura), tabl. ilustr. 14
(w tym 12 rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 28 cm, opr. wyk. w zakładzie introligatorskim Piotra Repetowskiego, płsk z bogatymi złoc.
1200,-
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Ekslibris A. Zawistkowskiego. Szczegółowa, bogato ilustrowana monografia poświęcona twórczości
Jana Matejki (1838-1893), jednego z najwybitniejszych malarzy polskich. Autor omówił znamiona
twórczości artysty, czasy jego młodości i etapy życia związane z poszczególnymi, wielkimi dziełami
artysty (Skarga. Reytan. Unia. Batory. Bitwa pod Grunwaldem itd.). Na końcu rozdział ogólny: Człowiek.
Malarz. Polak. W dodatkach – wyjaśnienia do dwóch tek szkiców przedstawiających Dzieje Cywilizacji w Polsce oraz Ubiory w Polsce. Oprawa wykonana w krakowskim zakładzie introligatorskim
Piotra Repetowskiego: półskórek brązowy, grzbiet pięciopolowy, w jednym polu złocona tytulatura,
w pozostałych bogato zdobione kasetony ze stylizowanymi motywami roślinnymi. Stan ogólny dobry.
Ładny egzemplarz.
(Patrz tablica XXI)

725. Treter Mieczysław. Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl. 385
rycin w tekście i 40 tablic oraz 2 tablice synchronistyczne. Lwów-Warszawa 1939.
Książnica-Atlas, s. 685, [6], tabl. ilustr. 40 (w tym 11 kolor. i 1 faksymile), tabele 2
(rozkł.), ilustr. w tekście 385, 31 cm, opr. z epoki pł. z tyt. na licu.
400,Bogato ilustrowana, pomnikowa monografia życia i twórczości Jana Matejki. Dzieło prezentuje przekrój
historycznego malarstwa Matejki, które „idąc w parze z ruchem wolnościowym i z obudzeniem się
narodowej świadomości, ma być pokrzepieniem serc i ducha, a więc ma służyć celom społecznym”
(autor). Praca zawiera rozdziały: O malarstwie historycznym; Osobowość Jana Matejki i jego środowisko; Twórczość; Forma i styl; Ważniejsze daty i fakty z życia Jana Matejki; Uczniowie. Ubytek
połowy s. 19/20 ze szkodą dla ilustracji. Niewielkie przybrudzenia opr., miejscami zażółcenia pap.,
poza tym stan dobry.

– 11-letni autor i grafik –
726. Trzebicky Krzysztof. Wspomnienia. B.m. (Kraków), 1939, b.w., s. [2], 12, [1],
ilustr. (linoleoryty), 20 cm, opr. wyd. karton.
300,Wydano w nakładzie 100 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 58. „W chwilach wolnych od zajęć szkolnych składał, korektę i linoleoryty wykonał Krzysztof Trzebicky”. Wspomnienia
z pierwszych dni wojny, obejmujące ucieczkę z Krakowa do Lwowa, a po wkroczeniu Rosjan powrót
przez zieloną granicę na tereny okupowane przez Niemców. Krzysztof Trzebicky (1928-1992), grafik
krakowski, syn Hugo Trzebickiego oraz Zofii z Anczyców (wnuczki słynnego krakowskiego księgarza,
wydawcy i właściciela drukarni Władysława Ludwika Anczyca). Po wybuchu wojny ojciec chłopca,
Hugo Trzebicki objął Drukarnię Anczyca, gdzie młody Krzysztof złożył i wydrukował swoją książkę.
W ostatnich latach swojego życia Krzysztof Trzebicki stał się strażnikiem pamięci rodu Anczyców.
Uszkodzenia oprawy, papier pożółkły, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Firma portretowa –
727. [Witkacy]. Regulamin Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz”. Warszawa 1928. B. w.,
s. 12, [2], 14 cm, opr. wyd. brosz.
200,Na licu opr. podpis Wacława Borowego, historyka literatury, krytyka literackiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektora BUW. „Regulamin wydrukowany jest w tym celu, aby oszczędzić firmie
mówienia po wiele razy tych samych rzeczy”. Wymieniono m.in. typy malowanych obrazów (np. tzw.
„wylizany”), wykluczono absolutnie wszelką krytykę ze strony klienta: „bo najtrudniej jest wstrzymać
klienta od zupełnie zbytecznych wypowiedzeń się.” Na końcu cennik wypełniony ołówkiem. Stan
bardzo dobry. Bardzo rzadkie.

728. [Witkacy]. Witkiewicz Stanisław Ignacy. Szkice estetyczne. Kraków 1922.
Krakowska Spółka Wydawnicza, s. [4], 166, 11 cm, okł. brosz., obwoluta.
200,Wydanie 1. Jedna z dwóch głównych prac Stanisława Ignacego Witkiewicza poświęconych teorii
malarstwa. Zawiera m.in.: Pojęcie Piękna; O pojęciu formy; O tzw. „deformacji” kształtów świata
zewnętrznego na obrazach malarzy współczesnych; Teoria Antoniego Buszko i pewne wątpliwości,
co do niej w kwestii odrodzenia sztuki czystej; Krytyka teorii sztuki Leona Chwistka. Przebarwienia
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727. Witkacy. Firma Portretowa. 1928.

728. Witkacy. Szkice estetyczne. 1922.

729. S. Wyspiański. Dzieła malarskie. 1925.

731. Skarb architektury w Polsce. 1907-1916.

i niewielkie ubytki obwoluty, luźne składki, poza tym stan dobry.

729. Wyspiański Stanisław. Dzieła malarskie. Tekst napisał Stanisław Przybyszewski i Tadeusz Żuk-Skarszewski. Kraków 1925. Instytut Wyd. „Biblioteka
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Polska”, s. 131, tabl. ilustr. 86 (w tym kolor.), w tekście 105 ilustr., 36,5 cm, opr.
wyd. pł. z tłocz. i złoc.
1200,Album omawiający dorobek malarski Stanisława Wyspiańskiego, wydany pod redakcją Władysława
Jarockiego i Ignacego Pieńkowskiego z inicjatywy Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Zawiera
wspomnienie o Wyspiańskim autorstwa S. Przybyszewskiego oraz chronologiczny spis wszystkich
dzieł artysty (obrazy, rysunki, grafiki, witraże, rzeźby), obejmujący 554 pozycje. Jest to pierwszy
prawie pełny wykaz znanych dzieł Wyspiańskiego, wykonany przez S. Świerża dzięki informacjom
zbieranym od właścicieli prac i kwerendom muzealnym. Egzemplarz nieprzycięty. Niewielkie przebarwienia oprawy, nieliczne zażółcenia papieru. Ślad zalania dołu ostatnich kilku kart, poza tym stan dobry.

730. Zimińska-Sygietyńska Mira. Druga miłość mego życia. Warszawa 1990. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 336, liczne zdjęcia na osobnych tablicach,
19,5 cm, opr. wyd. karton.
100,Na karcie tytułowej odręczna dedykacja autorki, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej: „Pani Basi Polańskiej wdzięczna Mira 28.12.93...”. Część druga wspomnień Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej (1901-1997),
niezwykle cenionej i popularnej aktorki, reżyserki, współzałożycielki i wieloletniej dyrektorki Zespołu
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Opracowane przez Mieczysława Srokę, ilustrowane licznymi fotografiami,
dotyczą w znacznej mierze historii zespołu „Mazowsze”. Stan dobry.

– Zamki, pałace, dworki –
731. Zubrzycki Jan Sas. Skarb architektury w Polsce. T. 1-4 (w 4 wol.). Kraków 19071916. Nakład własny, s. X, [2], tabl. ilustr. 97 (w miejsce 100); [2], VI, [2], tabl.
ilustr. 100; [2], VII, [1], tabl. ilustr. 100; XX, [2], tabl. ilustr. 100, 38,5 cm, teki wyd.
pł. z tłocz. i złoc. na licu.
700,Monumentalna monografia architektoniczna Jana Sas-Zubrzyckiego (1860-1935), architekta, publicysty, konserwatora sztuki. Na niemal 400 planszach przedstawiono najpiękniejsze zabytki architektury
polskiej (kościoły, zamki, pałace, dworki, kamienice, cerkwie, synagogi), ponadto elementy wnętrz
i detale architektoniczne (drzwi, ołtarze, grobowce, dzwonnice, kraty, nadproża, kopuły, attyki, filary,
krzyże, rzeźby, bramy). Tablice umieszczone w czterech płóciennych, bordowych i brązowych tekach
wiązanych na sznureczki. Otarcia i niewielkie naddarcia płótna tek, naklejone nowe grzbiety, brak
trzech pierwszych tablic, nieaktualny wpis własnościowy, poza tym stan dobry.
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732. Bergerówna Janina. Z dziejów książki gospodarczej w Polsce XVI w. (Studium
o Anzelmie Gostomskim). Archiwum Tow. Nauk. we Lwowie, dział II, t. XIV. Lwów
1933. Nakładem Towarzystwa Naukowego, s. 140, tabl. rozkł. 1, 25 cm, opr. wyd.
brosz.
80,Książka jest „próbą odtworzenia przeszłości dawnego dworu i wsi, ich wzajemnego stosunku,
zobrazowania życia, jakie wiódł ówczesny szlachcic w swym folwarku oraz pracownicy jego dóbr
i poddani mu kmiecie” (z przedmowy). Autorka oparła swoje opracowanie na szesnastowiecznym dziele
„Gospodarstwo”, autorstwa wojewody rawskiego Anzelma Gostomskiego, właściciela i dzierżawcy
licznych dóbr (wsi i miasteczek), m.in. w rejonach Warki i Rawy Mazowieckiej. Na końcu mapa dóbr
wojewody. Drobne postrzępienia marginesów okładki, poza tym stan bardzo dobry.

733. Cennik drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz cebulek kwiatowych
Emil Freege; wł. Maria Freege-Turetschakowa i Dr M. Kamberski w Krakowie.
Hodowla i skład nasion. Zakłady ogrodnicze – Szkółki drzew. Jesień 1938 – wiosna 1939. Kraków1938. Drukarnia Związkowa, s. 32, ilustr. w tekście, 25,5 cm,
arkusz wyd.
80,Cennik słynnej krakowskiej firmy ogrodniczej, założonej w 1860 r. przez Karola Freege (1832-1884),
a po jego śmierci prowadzonej przez synów: Ludwika i Emila. Luzem dołączono zamówienie handlowe
dla Gospodarstwa Ogrodniczego G. Hentschel w Toruniu. Niewielkie naddarcia i zabrudzenia, poza
tym stan dobry.

734. Cennik naczyń i przyborów mleczarskich. Warszawa 1933. Druk. L. Nowaka,
s. 19, [1], ilustr. w tekście, 22,5 cm, opr. wyd. brosz.
80,Bogato ilustrowany cennik naczyń i przyborów mleczarskich warszawskiej firmy Stanisława Janowskiego. Cennik podzielony na cztery działy: Naczynia blaszane (konwie, kubełki, sita, mieszadła, kadzie, czerpaki, cebry); Przybory laboratoryjne; Przybory do masła i sera (masielnice, wygniatacze obrotowe); Różne przybory. Stan dobry. Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich nie notuje.
Rzadkie.

735. Co mam ugotować? Poznań 1938. Maggi, s. 112, 18,5 cm, opr. brosz.

90,-

Książeczka kucharska zawierająca kilkadziesiąt przepisów, m.in.: Zakąski i przystawki; Paszteciki; Zupy;
Sosy; Jarzyny i grzyby; Ryby; Mięsa i pieczyste; Sałaty; Leguminy; Pieczywo domowe. Zaplamienia
okładki broszurowej, niewielkie naddarcia i zagniecenia kilku kart. Charakterystyczne zażółcenia, poza
tym stan dobry.
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733. Cennik drzew i krzewów. 1938.

735. Co mam ugotować? 1938.

736. Ćwierczakiewiczowa Lucyna. Podarunek ślubny. Kurs gospodarstwa miejskiego
i wiejskiego dla kobiet. Warszawa 1885. Skł. gł. Gebethner i Wolﬀ, s. [2], II, 276,
[1], 19 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i tłocz.
120,Poradnik dla młodych gospodyń, w tym m.in. o wyrobie masła, hodowli pieczarek oraz o tym, ile kosztuje utrzymanie służących w mieście, a ile na wsi, a także o truciznach w życiu powszednim, których
unikanie leży w ręku gospodyni. W dodatku: O uprawie malin, wino, likier i nalewka malinowa.
Ubytek narożnika k. tyt. (tytuł uzupełniony), w kilku miejscach zapiski piórem, poza tym stan dobry.

737. [Dietetyka]. Krótki zbiór recept i wskazówek dietetycznych dla lekarzy praktyków.
Wydanie drugie, przerobione i uzupełnione. Pod red. M. Girszowicza i I. Rafałowskiego. Wilno 1936. Skład Główny w Księgarni Kazimierza Rutskiego, s. 368,
[16 – inseraty reklamowe], 17 cm, opr. wyd. karton.
90,Dzieło zbiorowe pod redakcją Mojżesza Girszowicza (1881-1944) oraz Izaaka Rafałowskiego (1908ok. 1941), zawierające zbiór recept „na stare i nowe środki lecznicze” oraz „pewne metody leczenia”,
wydane „aby przyjść z pomocą lekarzom na prowincji, którzy muszą pracować w różnych gałęziach
wiedzy lekarskiej”. W części drugiej wskazówki dietetyczne przy różnych schorzeniach. W tekście oraz
na zakończenie liczne reklamy branżowe. Zabrudzenia i uszkodzenia okładki, wewnątrz stan dobry.

738. Dydyński Ludwik. Technika zabiegów wodo- i ciepłoleczniczych (hydroterapia
i termoterapia) z rysunkami. Warszawa 1928. Związek Uzdrowisk Polskich, s. 120,
[8], ilustr. 35, 18 cm, opr. wyd. brosz.
60,Ilustrowany podręcznik, otwierający serię wydawnictw Związku Uzdrowisk Polskich, omawiający urządzenia i zabiegi lecznicze. Na k. tyt. doklejona reklama kąpieli balsamicznych. Stan bardzo dobry.

739. Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów wydany przez Leopolda Lafontaine,
medycyny i chirurgii doktora, konsyliarza y chiriatera ś.p. Stanisława Augusta
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736. L. Ćwierczakiewiczowa. Podarunek. 1885.
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739. Dziennik Zdrowia. 1801.

Króla Polskiego. Z kopersztychem. Nr 4. Miesiąc październik. Warszawa 1801.
B.w., s. 127, tabl. 1 (miedzioryt), 20 cm, opr. brosz.
70,Miesięcznik poświęcony medycynie, wydawany w latach 1801-1802 przez Franciszka Leopolda Lafontaine’a (1756-1812), nadwornego lekarza króla Stanisława Augusta, następnie głównego chirurga armii
Księstwa Warszawskiego, pioniera szczepień na ziemiach polskich. Łącznie ukazało się 12 zeszytów. W oferowanym zeszycie m.in.: O prezerwatywach; O powołaniu małżeńskim; O hemoroidach;
O wpływie pory jesienney na ciało ludzkie i o dyssenteryi, mianowicie u wieśniaków. Egzemplarz
nieprzycięty. Okładki, karta tytułowa oraz ostatnia karta tekstu we współczesnej kopii. Nieaktualne
pieczątki własnościowe. Miejscami zabrudzenia i zaplamienia, poza tym stan dobry.

740. Dziesięć lat polskiego przemysłu mięsnego. Warszawa 1938. Wydawnictwo
Polskiego Związku Eksporterów Bekonu i Artykułów Zwierzęcych, s. 122, XVII,
[13 – reklamy], liczne ilustr. i tabele, 30 cm, opr. wyd. brosz.
90,Księga prezentująca dorobek polskiego przemysłu mięsnego od 1928 do 1938 roku. Wśród artykułów
opis zakładów mięsnych i fabryk konserw, m.in. w: Bydgoszczy, Dębicy, Nakle, Lwowie, Radomiu,
Krakowie, Kościanie i Toruniu. Ciekawy artykuł o eksporcie koni (głównie pociągowych) pod kątem
ściślejszej jego kontroli. Miejscami zabrudzenia pap., poza tym stan dobry.

– Pszczelnictwo ks. Jana Dzierżonia –
741. Dzierżon Jan. Najnowsze pszczelnictwo oparte na zasadach Xiedza Dzierżona
z postrzeżeniami Morlotta, Fukla, Nutta, Kuhnta, Kühnera i t.d. tłumaczył i pomnożył Hipolit Witowski. Lwów 1853. Nakładem Jana Milikowskiego, frontispis
(drzeworyt), k. [3], s. VIII, 269, [2], liczne ilustracje w tekście (drzeworyty), 19 cm,
opr. wyd. brosz.
500,-
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741. J. Dzierżon. Najnowsze pszczelnictwo. 1853.

Polski przekład i opracowanie słynnej pracy o pszczelarstwie „Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes oder: Neue Art der Bienenzucht”. Ksiądz Jan Dzierżon (1811-1906), urodzony i mieszkający
na Śląsku, ojciec współczesnego pszczelarstwa, odkrywca zjawiska dzieworództwa pszczół, wynalazca
pierwszego na świecie ula szafkowego. Zajmował się pszczelnictwem przez 70 lat, zyskując dzięki
swym odkryciom i wynalazkom światową sławę. Był honorowym członkiem towarzystw rolniczych we
Lwowie i Krakowie, członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego. W 1872 r. uzyskał tytuł
doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego. Na tablicach schematy konstrukcyjne ula. Tłumacz
wzbogacił wydawnictwo o obserwacje z publikacji innych znanych pszczelarzy. Oprawa podniszczona,
drobne zbrązowienia, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

742. Kalendarz gospodarski na rok 1864. Wilno 1863. W Tipografii R. M. Romma,
s. [72], ilustr. w tekście, 22 cm, opr. wyd. brosz.
300,Tekst równoległy w języku polskim i rosyjskim. Kalendarz z oznaczeniem świąt prawosławnych i rzymsko-katolickich, dni galowych, tabeli wschodu i zachodu słońca. Zawiera liczne porady gospodarskie, informacje o biegu poczt w Wilnie, znaczniejszych jarmarkach i taryfach kolei żelaznej. Zapiski starym piórem
na licu opr. Zabrudzenia opr., blok luźny, ubytki i zagniecenia marginesów. Stan ogólny dobry. Rzadkie.

743. [Katalog]. „Emges” Przybory do rybołówstwa: B-cia Szenberg. Cennik. Warszawa,
b.r. [po 1927]. Druk. „Progress”, s. 27, k. [2] (luzem), 24 cm, opr. brosz.
120,Na okładce: „Pierwsza w kraju Wytwórnia oraz Skład Przyborów do Rybołówstwa B-cia Szenberg,
Warszawa”. Obejmuje wędki, kołowrotki, sznurki, haczyki, błystki i setki innych artykułów w kilkudziesięciu gatunkach. Dołączono luzem reklamę wędzisk, kołowrotków i żyłek. Drobne zażółcenia
okładki, poza tym stan bardzo dobry.

744. Kurman Maryan. Ojców zwyczajem. Mowy i toasty. Kraków-Warszawa 1908.
G. Gebethner-E. Wende, s. [4], 175, 19,5 cm, opr. wyd. brosz. z tyt. i zdobieniami
na licu.
150,Zbiór mów i toastów, podzielonych na różne okazje, zebrany przez Mariana Kurmana (18611942), wybitnego prawnika warszawskiego, notariusza, adwokata i sędziego, redaktora „Przeglądu
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742. Kalendarz gospodarski.
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744. Ojców zwyczajem. Mowy i toasty. 1908.

Notarialnego”, autora podręcznika „Notariat i hipoteka”, na którym kształciły się liczne zastępy przedwojennych adeptów notariatu i hipoteki. Efektownie wydana książka, drukowana na grubym, czerpanym
papierze, z szerokimi marginesami, w oprawie w stylu krakowskiej secesji. Jeden z najkrótszych przytoczonych toastów przeznaczony jest dla notariuszy: „Kiedy wszyscy sercu mili, wszystkich zdrowie wspólne wnoszę. Oby szczęśnie długo żyli, w hipotekach mieli grosze, by odsetki ich grosiwa
adwokatom dały żniwa”. Stan bardzo dobry.

745. Langie Kazimierz. Koń. Jego wychów – okucie – pielęgnacja oraz najważniejsze
choroby i środki lecznicze. Fachowe wskazówki dla gospodarzy wiejskich, rolników
i wojskowych kawalerzystów. Kraków 1946. Wydawnictwo St. Pelca, s. 23, [1],
20,5 cm, opr. wyd. brosz.
50,Zbiór wskazówek dotyczących obchodzenia się z koniem, autorstwa Kazimierza Langie (1871-1947).
Zawiera: Wychów; Żywienie; Pielęgnacja źrebiąt i koni; Pielęgnacja kopyta i okucie; Najważniejsze
choroby konia i środki lecznicze. W końcowym dodatku „Krótkie wskazówki przy kupnie i wyborze
konia”. Stan bardzo dobry.

746. [Maszyny do szycia]. Kompanija Singer. Warszawa, b.r. (po 1906). B. A. Bukaty,
s. 12, 11,5 x 15,5 cm, opr. wyd. karton z tłocz. i złoc.
50,Druczek reklamowy amerykańskiej firmy Singer, produkującej od 1851 r. sławne na cały świat maszyny
do szycia. Zawiera widok domu zarządu Kompanji Singer w Petersburgu oraz opis dziewięciu, różnego rodzaju modeli maszyn (we wstępie uwaga, aby uważać na „falsyfikaty”). Dekoracyjna okładka
z tłoczeniami i złoceniami, wykonana w znanym warszawskim zakładzie graficznym Bolesława Adolfa
Bukaty’ego. Drobne otarcia, stan dobry.

747. May-Julienne. Kuchnia polsko-francuska. 581 przepisów przyrządzania smacznych zakąsek, zup, potraw mięsnych, rybnych i jarzynowych, sosów, kompotów
i konfitur, ciast, legumin etc. Paryż b.r. [1947]. Księgarnia Polska, s. 372, 19 cm,
opr. wyd. brosz.
150,-
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745. K. Langie. Koń. 1946.

747. Kuchnia polsko-francuska. 1947.

Tekst równolegle w języku polskim i francuskim. Nowatorska książka kucharska, zawierająca wyjątkowy
dobór przepisów kulinarnych, gdzie, obok wyrafinowanych dań wyższej kuchni francuskiej (ostrygi
smażone, zupa Bouillabaisse, wykwintne sosy i ryby, ciasta francuskie i suflety), mamy nasze kapuśniaki, barszcze, gołąbki, zrazy, bliny, pierogi, mazurki, faworki itp. Opr. podniszczona i podklejona,
blok luzem, poza tym stan dobry.

748. [Moda paryska]. Distinction. Journal Mensuel, No 102. Paris (Paryż), b.r.
[ok. 1934-1936]. Société Graphique S.A. Editions de Mode, s. 22: ilustr. (częśc.
kolor.), [2] (luzem), 30 cm, opr. wyd. brosz.
90,Pismo poświęcone modzie paryskiej, dystrybuowane w Paryżu, Brukseli, Pradze, Sztokholmie, Wiedniu, Londynie i Warszawie (przy ul. Bielańskiej 5). Zawiera blisko 100 „eleganckich i praktycznych
modeli” spódnic, sukni i płaszczy jesiennych dla pań. Polska wkładka luzem z tłumaczeniem nazw
kolekcji. Ponadto artykuły modowe oraz wzory swetrów na zimę do samodzielnego wykonania. W lewym górnym rogu nadruk reklamowy firmy z Chojnic. Stan bardzo dobry.

749. Mołochowiec Helena. Wielka ilustrowana książka kucharska. Z wielobarwnemi
ilustracjami. W tłumaczeniu Wandy Kalinowskiej. Poznań 1929. Bracia Niteccy,
s. 496, tabl. ilustr. 24 (w tym 6 kolor.), 24 cm, opr. wyd. pł. ze złoc.
400,Książka obejmuje trzy kuchnie: polską, litewską i rosyjską, cztery wielkie spisy obiadów na cały rok,
kuchnię jarską, obiady świąteczne i obiady dla czeladzi dworskiej, 2000 przepisów rozmaitych potraw
i przeszło 1000 przepisów na rozmaite zapasy. „W książce Heleny Mołochowiec, rozrywanej na
Kresach (posyła się nieraz umyślnego po nią od majątku do majątku kilkanaście kilometrów, czego
byłam naocznym świadkiem roku zeszłego) znajdzie czytelniczka rozwiązanie najtrudniejszego zadania
gospodarskiego” (z przedmowy tłumaczki). Stan bardzo dobry.

750. Oczapowski Michał. Hodowla koni obejmująca w sobie poprawę, ich uszlachetnianie tudzież pielęgnowanie i utrzymywanie tak w stadach jako też
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748. Moda do domowego wykonania. 1934.
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749. H. Mołochowiec. Książka kucharska. 1929.

w gospodarstwie dla pożytku praktycznych gospodarzy. Warszawa 1842. Nakładem S. H. Merzbacha, s. 139, tabl. ryc. 1 (litografia rozkł.); oraz:
Oczapowski Michał. Chodowla (!) bydła rogatego i świń wraz z wykładem gospodarstwa nabiałowego, tuczenia i innych korzyści dla pożytku praktycznych
gospodarzy. Warszawa 1844. Nakł. S. H. Merzbacha, s. [4], 165, [1], tabl. ryc. 2
(miedzioryty rozkł.), 21 cm, współopr., opr. z epoki płsk.
300,Wydanie 1. Tomy 9. i 10. pionierskiego podręcznika rolniczego: Gospodarstwo wiejskie obejmujące w sobie wszystkie gałęzie przemysłu rolniczego teoretyczno-praktycznie wyłożone. Dzieło autorstwa
M. Oczapowskiego (1788-1854), profesora Uniwersytetu Wileńskiego, dyrektora Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, prekursora rozwoju nowoczesnego rolnictwa na
ziemiach polskich. Całość obejmowała dziesięć tomów wydanych w latach 1835-1844. Poz.1.: O przyrodzeniu konia, poznawaniu jego wieku, o kształcie, wadach i o rasach; O parzeniu, uszlachetnianiu
i pielęgnowaniu młodzieży końskiej; O utrzymywaniu, karmieniu i dozorowaniu koni. Poz. 2. zawiera
ogólne zasady chowu bydła domowego, a także sposoby robienia masła i sera. Ubytek marginesu ryc.
w poz. 1, jedna rycina w poz. 2 ucięta w połowie, oprawa podniszczona, zagniecenia i zabrudzenia
pap. Stan ogólny dobry.

751. Oczapowski Michał. Uprawa zbóż i roślin groszkowych dla pożytku praktycznych gospodarzy. Gospodarstwo wiejskie. T. V. Warszawa 1836. Nakładem
S. H. Merzbacha, Druk J. Węcki, s. 141, [3], 25 cm, opr. ppł. z tłocz., zach. oryg.
okł. 2 poszytów.
120,Tom piąty pionierskiego podręcznika rolniczego, autorstwa M. Oczapowskiego (1788-1854),
profesora Uniwersytetu Wileńskiego, dyrektora Instytutu Gospodarstwa. Dzieło to spełniło rolę inspirującą dla wielu publikacji w czasopismach rolniczych, było wykorzystywane przez praktyków,
wyparło z domów ziemiańskich przestarzałe podręczniki i przyczyniło się do rozwoju rolnictwa
w Królestwie, na ziemiach litewsko-ruskich i w Galicji. Egzemplarz nieobcięty. Nieaktualne pieczątki i nalepki własnościowe, miejscami ślady kredki oraz charakterystyczne zaplamienia, poza tym
stan dobry.
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750. M. Oczapowski. Hodowla. 1842-1844.

752. H. Pedenkowska. Oszczędna kuchnia. 1948.

752. Pedenkowska Helena. Oszczędna kuchnia. Encyklopedia wiedzy kulinarnej,
gospodarstwa domowego oraz higieny. Wydanie 3. Kraków 1948. Wydawnictwo „Przełom”, s. 564, tabl. ilustr. 82, ilustr w tekście, 21 cm, opr. wyd. ppł.,
obwoluta.
120,1000 sposobów gotowania, pieczenia legumin, ciast, mazurków, babek, tortów, smażenia konfitur, soków, marmolad, sporządzania kompotów, lodów, wódek, napoi chłodzących opartych na praktycznych,
a długoletnich doświadczeniach autorki. Zawiera ponadto porady dotyczące prowadzenia domu, zdrowotne, hodowli roślin pokojowych, wskazówki i porady dla kobiet. Naddarcia i zabrudzenia obwoluty,
nieznaczne zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

753. Piast czyli Pamiętnik Technologiczny obeymuiący przepisy dla gospodarstwa
domowego i wieyskiego, ogrodnictwa, sztuk pięknych, rękodzielń i rzemiosł; niemniey, lekarstwa domowe, pospolite i zwierzęce. 1829. Tom V. Warszawa 1829.
W Drukarni przy ulicy Mazowieckiey Nro. 1349, s. 193, [7]; acc.:
Piast czyli Pamiętnik Technologiczny. 1829. Tom VI. Warszawa 1829.
W Drukarni przy ulicy Mazowieckiey Nro. 1349, s. 176, [5], XVIII, 17 cm, opr.
karton.
400,Miesięcznik techniczno-rolniczy, wydawany przez ziemianina i senatora Józefa Wawrzyńca Krasińskiego (1783-1845), przy współpracy wykładowcy szkoły politechnicznej Jędrzeja Radwańskiego
(1800-1862). Czasopismo ukazywało się od stycznia 1829 do grudnia 1830 r., przeznaczone było
przede wszystkim dla właścicieli majątków ziemskich, mieszkańców dworów i zamożnych mieszczan.
W numerach m.in.: O młockarniach; Sposób tuczenia gęsi i przyrządzania z nich półgąsek; Sposób
poprawienia smaku w spirytusach ze zboża pędzonych; Kwas rosyjski; Sposób robienia bardzo
dobrego wina miodowego; Poncz mleczny; Dwa sposoby naśladowania prawdziwej czekolady;
Czyszczenie kosztownych ozdób ze złota; Farbowanie skóry do oprawiania książek; Sztuczny
pergamin z mleka; Na ból zębów. Ubytki, spękania i przetarcia oprawy, ślady po owadach na oprawie,
poza tym stan dobry.
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753. Piast czyli Pamiętnik Technologiczny.
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754. Kalendarz lekarski krakowski. 1917.

754. [Porady lekarskie]. Klęsk Adolf. Kalendarz lekarski krakowski na rok 1917.
Kraków 1917. Skład Główny G. Gebethnera i S-ki, s. 219, XXXII [reklamy], 15 cm,
opr. wyd. pł. z tyt. i ilustr. na licu.
60,Kalendarz lekarski na 1917 rok, opracowany przez Adolfa Klęska (1876-1935), lekarza i społecznika
krakowskiego, pioniera rehabilitacji. Wydany z wielkim trudem, w warunkach wojennych, po dwuletniej
przerwie. Zawiera część kalendarzową, duży dział reklam oraz wiele porad lekarskich, opisy chorób
i leków. Na końcu spis lekarzy krakowskich. Zalanie dolnego marginesu w całości bloku, poza tym
stan dobry.

755. [Reklama Forda]. Ford im Bild. Monatsschrift für das gesamte Kraftfahrwesen.
Berlin 1935. Hrsg. von der Ford Motor Company A.G., s. [32]: fot., ilustr., 30 cm,
opr. wyd. brosz.
80,Niemieckojęzyczna wersja miesięcznika motoryzacyjnego „Ford w obrazach” dla miłośników automobilizmu. Wydawany przez niemiecki oddział korporacji Ford Motor Company w Kolonii, redagowany i drukowany przez Ernsta Jastera w Berlinie w latach 1930-1939. Zawiera artykuły reklamujące
modele Forda, m.in. popularne wśród świata mody i arystokracji, na szlakach turystycznych Niemiec i innych części świata. Na s. [22] zdjęcie Henry’ego Forda (1863-1947), założyciela firmy. Stan
bardzo dobry.

756. [Reklama Polskiego Fiata]. Jedyny samochód budowany z polskich surowców.
Druk barwny. B.m., 1933; 27,5 x 19 cm.
90,Reklama sygnowana: „T. Trepkowski 33”. Tadeusz Trepkowski (1914-1954), wykształcony w Warszawie, od lat 30. z dużym sukcesem projektował plakaty i reklamy, zajmował się także grafiką użytkową.
Drobne zagniecenia i uszkodzenia (po konserwacji).
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755. Ford – reklama. 1935.

756. T. Trepkowski. Reklama. 1933.

757. [Reklama kuchni gazowych]. Kuchnia gazowa łaskawe Panie zostawia dużo
czasu na czytanie. B.m., b.r. (okres międzywojenny), druk barwny o wym. 10,5 x
6,5 cm.
40,Nowoczesny w formie druczek reklamowy, sygnowany „ab” – zapewne Anna Birtus-Seifert (19001964), graficzka, żona Franciszka Seiferta, z którym często wspólnie projektowała reklamy. Drobne
zabrudzenia, stan dobry.

758. Rewieński Stanisław. Teka oszczędnych wskazówek. Warszawa 1887. Nakładem
Maurycego Orgelbranda, s. [4], 333, [1], 19 cm, opr. współcz. płsk z tłocz. złoc.
szyldzikiem.
120,Praktyczne i przystępnie przedstawione sposoby prania bielizny i wszelkich materii, bielenia, czyszczenia etc. Ponadto przepisy na przyrządzanie kosmetyków i pachnideł domowym sposobem.
Stanisław Rewieński (1825-1907), ziemianin, płodny pisarz i publicysta rolniczy. Podkreślenia ołówkiem
i kredką w tekście, miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.

759. Roczniki Gospodarstwa Krajowego. R. 20. T. 44 (1861 – lipiec). Warszawa
1861. W Drukarni J. Ungra, s. [2], 659, tabel 6, 22 cm, opr. ppł.
240,Tom czasopisma wydawanego w latach 1842-1864, związanego ze środowiskiem liberalnych ziemian
(tzw. klemensowczyków). Redaktorem pisma był m.in. hr. Andrzej Zamoyski. Pismo ukazywało się początkowo jako kwartalnik, a potem jako miesięcznik, stanowiło oficjalny organ Towarzystwa Rolniczego
w Królestwie Polskim. W tomie m.in.: sprawozdania z zebrań naukowych sekcji (leśnej, chowu inwentarza)
– gospodarowanie drewnem, trwałość i odnawialność lasów, wypas w lesie, chów konia roboczego i fornalskiego, karbunkuł u zwierząt. Drobne otarcia opr., nieaktualne pieczątki, poza tym stan bardzo dobry.

760. Roczniki Gospodarstwa Krajowego. R. 20. T. 45 (1861 – październik). Warszawa 1861. W Drukarni J. Ungra, s. [2], 509, [2], tabel 6, s. [2], 266, IV, 22 cm,
opr. ppł.
240,-
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758. S. Rewieński. Sposoby prania. 1887.
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760. Roczniki Gospodarstwa Krajowego. 1861.

W tomie m.in.: Pole doświadczalne w Marymoncie, O oddzielaniu i urządzaniu gruntów folwarcznych
i włościańskich, Teorya i praktyka banków w zastosowaniu do naszego kraju. Ponadto do tomu dołączono osobno paginowany wykaz: „Treść Roczników Gospodarstwa Krajowego w czterech latach 1858,
1859, 1860, 1861”. Drobne otarcia oprawy, nieaktualne pieczątki, poza tym stan bardzo dobry.

761. Schlipf Johann. Nauka gospodarstwa wiejskiego podług najnowszych zasad popularnym sposobem wyłożona dla użytku praktycznych gospodarzy. Z rycinami. Część
druga. Warszawa 1845. Nakładem S. H. Merzbacha, s. [7], 322-600, XVI, 314, tabl. ryc. 2
(litografie), 18,5 cm, opr. współcz. płsk z tyt. i zdobieniami na grzbiecie. 600,Obszerny podręcznik nowoczesnego rolnictwa, dotyczący uprawy gruntów, kultury rolnej, narzędzi,
nawozów, uprawy roślin, winorośli, łąk, sadownictwa, hodowli zwierząt oraz pszczelnictwa. Tłumaczył Paweł Eustachy Leśniewski (1794-1855), pedagog, pisarz, przyrodnik. Efektowna opr. współcz.
w szeroki półskórek i skórzane narożniki, grzbiet podzielony zwięzami na pięć pól, w drugim – szyldzik
z tyt., w pozostałych zdobniki. Zabrudzenia i zaplamienia kart, stan ogólny dobry. Rzadkie.

762. Staszewski Mieczysław. Karta graficzna niesienia pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach chirurgicznych. B.m. (Kraków, Warszawa), b.r. (1913), b.w. (nakładem
Księgarni S. A. Krzyżanowskiego i E. Wende i Ska), k. 4 (tablice rozkładane,
ok. 93 x 43 cm), 22,5 x 15 cm, teka wyd. pł.
240,Poradnik ratownictwa medycznego. Cztery plansze z kilkunastoma fotografiami ukazującymi sposoby niesienia pierwszej pomocy (wraz z krótkimi opisami): Opatrunki na rany; Tamowanie krwotoków;
Opatrunki przy złamaniach; Transport chorych. Opracowane przez Mieczysława Staszewskiego (18771947), lekarza krakowskiego, żołnierza Legionów, pułkownika WP. Brak broszury z tekstem, otarcia
i zabrudzenia etui, stan plansz dobry.

326

GOSPODARSTWO WIEJSKIE I DOMOWE. ZDROWIE. PRZYRODA. MYŚLISTWO

761. J. Schlipf. Gospodarstwo wiejskie. 1845.

762. M. Staszewski. Pierwsza pomoc. 1913.

763. Sztromajer Władysław. Towaroznawstwo farbiarskie. Podręcznik dla farbiarzy
i drogistów. Płock 1925. Druk F. Pauli, s. 64, 23 cm, opr. wyd. brosz.
60,Książka autorstwa Władysława Sztromajera (1861-1933), płockiego aptekarza, działacza społecznego, prezesa Rady Miejskiej Płocka. Stanowi próbę uporządkowania terminologii polskiej artykułów
farbiarskich i chemicznych. Podręcznik zawiera encyklopedyczne hasła dotyczące poszczególnych
produktów. Grzbiet reperowany, kilka ostatnich kart z niewielkimi ubytkami marginesów bez szkody
dla tekstu, poza tym stan dobry.

764. Tygodnik Polski. T. 1, nr 1-12: styczeń – marzec 1832. Warszawa 1832. Wyd.
i druk. Damazy Dzierożyński, s. 288, 21 cm, opr. karton z epoki, z szyldzikiem
pap.
180,Ekslibris: „Z Biblioteki Kosseckich”, z herbem Rawicz (odbity tuszem). Dwutygodnik wydawany w latach
1832-1833 pod red. Damazego Antoniego Jana Dzierożyńskiego (1783-po 1835), prawnika, mecenasa
sądu najwyższego w Warszawie. Zawiera teksty z zakresu nauki (głównie filozofii), literatury i gospodarstwa domowego (m.in.: o hodowaniu, chorobach i leczeniu ptastwa domowego, czyli drobiu; sposób
przysposobienia rozmaitych konfitur bez użycia ognia; o przeszkodach do rozmnożenia owiec,
o owczarzach i ich oszustwie, o obchodzeniu się z owcami, o strzyży i t.d.; wernix czyli pokost – na
nieprzemiękanie obuwia, sposób robienia i użycia). Oprawa oklejona ozdobnym pap. z epoki, ręcznie
barwionym. Zbrązowienia, poza tym stan dobry.

– Pomiar gruntów –
765. Zaborowski Ignacy. Jeometrya praktyczna. Warszawa 1806. W Drukarni Xięży
Piarów, k. [10], s. 386, k. [1], tabl. ilustr. 10 (miedzioryty rozkł.), 18 cm, opr.
z epoki płsk.
400,-
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764. Tygodnik Polski. 1832.
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765. I. Zaborowski. Jeometrya praktyczna. 1806.

Jeden z najstarszych polskich podręczników geodezji (wyd. pierwsze 1786), a zarazem główne dzieło
Ignacego Zaborowskiego (1754-1803), matematyka, nauczyciela. W książce, dedykowanej królowi
Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, autor omawia sposób działań mierniczych za pomocą laski,
łańcucha, podziałki, cyrkla. Opisuje użycie stolika przy robieniu planów i map, uczy posługiwania się
kompasem oraz przytacza sposoby podziału gruntów. Dzieło ozdobione 10 rozkładanymi miedziorytami, przedstawiającymi m.in. tereny wokół Warszawy (plan wsi Pulków, mapę Bielan, plan wsi
Gąsewo). Za napisanie dzieła Zaborowski został uhonorowany przez króla złotym medalem i mianowany egzaminatorem przyszłych geometrów. K. tyt. w kopii, obcięty margines pierwszej k. (uzupełniony
pap.), ślady zalania kilku kart, drobne zabrudzenia rycin. Stan ogólny dobry. Rzadkie.

766. Żernicka Elżbieta. To pani musi wiedzieć. Praktyczny poradnik życia i gospodarstwa domowego obecnej doby. Biblioteka Wiedzy Praktycznej Tom 1. Warszawa
1941. Nakładem Wydawnictwa Polskiego Sp. z o.o., s. 185, [7], liczne ilustr.
i reklamy w tekście, 20,5 cm, opr. wyd. brosz. z ilustr. na okł.
90,Na k. tyt. odręczna rymowana dedykacja z 23.9.1941 r. Poradnik zawierający wskazówki, jak właściwie
prowadzić dom i utrzymać ognisko domowe, jak urządzić mieszkanie, jak dobrze wyglądać i jak zdrowo
się odżywiać. Wśród tematów m.in.: Płody roli i ogrodu główną częścią pożywienia; Przyrządzanie
potraw z jarzyn, Ryby w odżywianiu, Zioła w lecznictwie i w kuchni. Stan bardzo dobry.

PRZYRODA
– Wielki atlas przyrodniczy –
767. [Atlas]. Hayek Gustav. Wielki atlas do zoologii, botaniki i mineralogii. Warszawa
1887. Nakładem H. Olawskiego, s. [4], 97, [1], VII, [1], k. 60, 42,5 cm, opr. pł
z tłocz. i złoc.
1800,-
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766. E. Żernicka. To pani musi wiedzieć. 1941.

767. G. Hayek. Wielki atlas. 1887.

Polskie wydanie monumentalnego atlasu austriackiego przyrodnika Gustava von Hayka (1836-1911),
zawierające 120 plansz chromolitografowanych na 60 kartach, z przedstawieniami zwierząt, roślin
i minerałów. Autor, oficer marynarki wojennej, zafascynowany naturą, podjął decyzję o rzuceniu służby
na morzu i podjęciu kariery naukowej. W wieku 27 lat doktoryzował się na uniwersytecie wiedeńskim.
Atlas został nagrodzony złotym medalem na Wystawie Tryjesteńskiej w 1882 r. Grzbiet reperowany,
zabrudzenia i przebarwienia płótna oprawy, uzupełniony ubytek karty tytułowej (bez szkody dla tekstu),
uzupełnione dolne marginesy kilku pierwszych kart, miejscami zażółcenia pap. Stan ogólny dobry.

768. Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi.
1863. Tom IV. Warszawa 1863. W Drukarni Gazety Polskiej, s. [4], 580, [3], 22 cm,
opr. z epoki płsk ze złoc. napisami.
300,W treści m.in.: Pieśni, podania i zwyczaje ludu małoruskiego (J. Grzegorzewski); Wstęp do historii
pierwszej elekcji w Polsce; Materiały do fauny ichtiologicznej Polski (A. Wałecki); Spis systematyczny gatunków i odmian rasowych, do fauny polskiej wchodzących; Wycieczka do Kujaw Wielkopolskich
(J. Łepkowski); Przegląd polskich nazwisk ryb krajowych. Nieaktualne nalepki własnościowe. Otarcia
kartonu oprawy, poza tym stan dobry.

– Wielka historia naturalna Buﬀona –
769. Buﬀon Jean-Louis Leclerc, comte de. Oeuvres complètes de Buﬀon, suivis
de ses continuateurs Daubenton, Lacépède, Cuvier, Duméril, Poiret, Lesson et
Geoﬀroy-St. Hilaire. T. 1-20 (w 20 wol.). Bruxelles (Bruksela) 1828-1833. Chez Th.
Lejeune, s. 484; 483; 503; 501; 440; 471; 492; 490; 396; 339; 470; 476; 408; 415;
[t. 15-20]: map 2, tabl. ryc. 736 (większość ręcznie kolor.), 23,5 cm, jednolite
opr. z epoki, płsk.
5500,Bogato ilustrowana edycja dzieł zebranych Buﬀona, opatrzonych pracami jego kontynuatorów. Jean-Louis Leclerc hr. Buﬀon (1707-1788), wybitny francuski filozof oświeceniowy, naturalista, prekursor
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769. Buﬀon. Dzieła zebrane. 1828-1833. Teoria Ziemi; Historia naturalna człowieka; Ssaki; Ptaki.

naukowego, laickiego podejścia do otaczającego świata, przyrodnik, matematyk, kosmolog. Nauka,
teorie i odkrycia Buﬀona odnoszące się do wieku Ziemi zostały, jako niezgodne z Biblią, potępione
m.in. przez Sorbonę. Były jednak inspiracją dla kolejnych pokoleń filozofów oświeceniowych. Jego
„Historia naturalna” zyskała w epoce wielką popularność, a jej znaczenie dla rozwoju i upowszechniania
poglądów oświeceniowych było porównywalne z Wielką Encyklopedią Francuską. Prace Buﬀona były
wzorem i podstawą kolejnych wielkich syntez historii naturalnej. T. 1-4: „Théorie de la terre” (Teoria
Ziemi); t. 5: „Histoire naturelle de l’Homme” (Historia naturalna człowieka); t. 6-10: „Mammifères”
(Ssaki); t. 11-14: „Oiseaux” (Ptaki). Osobno w tomach 15-20 wydano plansze. Opr.: zielone półskórki, na grzbietach tłocz. i złoc., na okładzinach płótno. Drobne zaplamienia i zabrudzenia. T. 15
po konserwacji. Stan ogólny dobry. Efektowny komplet.

770. Jastrzębowski Wojciech Bogumił. Historia naturalna ogólna zastosowana do
potrzeb życia ludzkiego czynnego i pożytecznego, upożytecznienie rzeczy i ludzi
na celu mającego. Wydanie drugie pomnożone. Warszawa 1854. W Drukarni
J. Tomaszewskiego, s. [18], XL, 548, [2], 23,5 cm, opr. z epoki ppł.
360,Cz. I (z dwóch) historii naturalnej, opracowanej przez Wojciecha Jastrzębowskiego (1799-1882),
przyrodnika, krajoznawcę, profesora w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na
Marymoncie, jednego z głównych twórców ergonomii. Stan dobry.

771. Lyell Charles. Principes de géologie. T. 1-2 (w 2 wol.). Paris (Paryż) 1878. Garniers Frères, k. [2], s. VII, 921, [2], tabl. 5 (drzeworyty); k. [2], s. 847, [2], tabl. 3
(drzeworyty), 22,5 cm, jednolite opr. z epoki, płsk.
360,Francuski przekład słynnej pracy Charlesa Lyella (1797-1875), szkockiego geologa, w której autor
przedstawił i zrewidował założenia nowoczesnej geologii, wskazując na wpływ naturalnych długotrwałych procesów i ich siły na kształtowanie się budowy geologicznej Ziemi, opierając się na zasadzie
aktualizmu geologicznego. Opr.: zielone półskórki, na licach pap. marm. Miejscami przebarwienia,
poza tym stan bardzo dobry.

772. Maeterlinck Maurice. Życie pszczół. Przekład autoryzowany F. Mirandoli, s. 214;
oraz:
Maeterlinck Maurice. Życie termitów. Przekład autoryzowany F. Mirandoli, s. 122,;
oraz:
Maeterlinck Maurice. Życie mrówek. Przekład autoryzowany Adama i Marii Czartkowskich, s. 122. Wszystkie 3 dzieła wydano z upoważnienia Firmy R. Wegner. Wydawnictwo Polskie w Poznaniu. Mikołów 1947. Książnica Śląska, Drukiem K. Miarki,
Sp., 21 cm, w oprawach wyd. brosz., z ilustr. i tyt. na licu i grzbiecie.
240,-
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770. W. B. Jastrzębowski. Historia naturalna.

771. Ch. Lyell. Geologia. 1878.

772. M. Maeterlinck. Życie termitów. Życie mrówek. Życie pszczół. 1947.

Trylogia filozoficzno-przyrodnicza autorstwa Maurice’a Maeterlincka (1862-1949), belgijskiego dramaturga, poety, eseisty, laureata literackiej Nagrody Nobla z 1911 r. (wydania 1. to kolejno: 1901, 1926
i 1930). Oferowane eseje cieszyły się wielką poczytnością na świecie. Autor dowiódł w nich talentu
wnikliwego obserwatora przyrody i umiejętności fascynującego jej opisywania. Najgłośniejszy z nich
to „Życie pszczół”, w którym autor w sposób poetycko-filozoficzny opisał m.in. zachowanie królowej
i jej robotnic, formowanie się pszczelego roju, przedstawił ich lot godowy. We wszystkich trzech dziełach autor ujawnił wiele analogii między życiem owadów i życiem ludzi: „Owe małe owadki są, rzec
można, zwiastunami i odtworzycielami naszego własnego przeznaczenia” (ze wstępu do poz. 2).
Drobne naderwanie okładki w poz. 1., poza tym stan bardzo dobry.
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774. J. Rostafiński. Przewodnik. 1923.
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775. F. Sawiczewski. Rośliny lekarskie. 1850.

773. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim
Połączonego. Poczet Nowy. Tom II. Kraków 1843. W Drukarni Uniwersyteckiej,
s. [2], 347, tabl. ryc. 2 (rozkł.), tabele rozkł. 2, 23,5 cm, opr. wyd. brosz. 80,W tomie 12 rozpraw, m.in.: Kilka uwag nad przyjętym zdaniem „Matrem optimam nutricem” wyjaśniających zarazem przyczyny dzisiejszego fizycznego znikczemnienia rodu człowieka; O undulacjach
światła; Obraz obserwacyj meteorologicznych w Obserwatorium krakowskiem w r. 1841 robionych;
Wiadomość o Kazimierzu Narbucie. Egzemplarz nierozcięty. Niewielkie ubytki grzbietu, przetarcia
i zabrudzenia oprawy, miejscami zbrązowienia pap. Nieaktualny wpis własnościowy. Stan ogólny dobry.

774. Rostafiński Józef. Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących.
Z 440 rycinami. Wydanie szóste powiększone obejmujące rodniowce i rośliny
nasienne. Zeszyt I-II (tekst i ryciny). Lwów-Warszawa-Kraków 1923. Wydawnictwo
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. VIII, 167; [2], tabl. ilustr. 55 (z wizerunkami 440 roślin), 16,5 cm, opr. ppł.
120,Cieszący się dużym powodzeniem (21 wydań w latach 1886-1979) klucz do oznaczania roślin, napisany
przez J. Rostafińskiego (1850-1928), botanika, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektora Ogrodu Botanicznego, pioniera polskiej florystyki, współtwórcy polskiego słownictwa botanicznego. Pieczęć:
„Bracia Bażańscy Księgarnia i skład nut Bydgoszcz”. Oprawa podniszczona, naddarcia grzbietu, dwie
karty podklejone bez szkody dla tekstu. Nieaktualna dedykacja. Stan ogólny dobry.

775. [Sawiczewski Florian]. Opisanie najużywańszych roślin lekarskich pod względem
ich podobieństwa i różnic: z rycinami. Kraków 1850. D. E. Friedlein, s. 28, tabl.
ryc. 13, 21 cm, poszyt wyd. z epoki.
300,Dzieło autorstwa Floriana Sawiczewskiego (1797-1876), farmaceuty, chemika i lekarza, profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Atlas roślin z odniesieniami do dzieł botaników polskich (Stanisław
Jundziłł, Krzysztof Kluk, Marcin Siennik, Sleżkowski, Syreniusz, Szymon z Łowicza i Stanisław Wodzicki). Okładka pap. z epoki. Gdzieniegdzie drobne plamki, tabl. 8 przycięta, poza tym stan dobry.
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777. J. Waga. Flora polska. 1848.

778. M. Wiszniewski. Bakona metoda. 1834.

776. Skarby przyrody i ich ochrona. Wiadomości z dziedziny ochrony przyrody.
Wydawnictwo zbiorowe pod red. Władysława Szafera. Warszawa 1932. Nakł.
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, s. [8], 363, ilustr. w tekście, 25 cm, opr. wyd.
brosz.
120,Praca pod redakcją Władysława Szafera (1886-1970), botanika, jednego z pionierów ruchu ochrony
przyrody w Polsce, redaktora periodyków „Ochrona przyrody” i „Chrońmy przyrodę ojczystą”. Zawiera
m.in.: Ochrona przyrody a łowiectwo; Parki narodowe w Polsce; Rezerwaty w Polsce. Egzemplarz
nierozcięty i nieprzycięty. Naddarcia i ubytki okładek, poza tym stan dobry.

777. Waga Jakub. Flora polska jawnokwiatowych rodzajów czyli botaniczne opisy tak
dzikich jako i hodowanych pod otwartym niebem jawnokwiatowych Królestwa
Polskiego roślin, uporządkowane według zasad sztucznego układu. T. 2 (z 3).
Warszawa 1848. W drukarni Stanisława Strąbskiego, s. [8], 679, [5], 22,5 cm, opr.
ppł. z tłocz. i złoc.
360,Opis flory Królestwa Kongresowego autorstwa Jakuba Ignacego Wagi (1800-1872), przyrodnika
i botanika oraz prekursora ekologii w Polsce. Całe dzieło zawiera opisy 1061 gatunków roślin
w Polsce. W tomie drugim opisane są m.in.: mak, chrzan, łopian, koniczyna, kapusta, jałowiec, cis.
Przetarcia oprawy, miejscami zażółcenia papieru, nieaktualny wpis, poza tym stan dobry.

778. Wiszniewski Michał. Bakona metoda tłumaczenia natury, którą ... wyłożył i przydał wiadomość o Sędziwoju, alchemiku polskim. Kraków 1834. Nakładem autora.
Drukiem D. E. Friedleina, s. [4], XXIV, 21,5 cm, opr. z epoki pperg. z tyt. na
grzbiecie.
500,-
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Wykład „O myśli i duchu metody Francisa Bacona” – angielskiego filozofa, czołowego przedstawiciela
filozofii doby odrodzenia i baroku, jednego z twórców nowożytnej metody naukowej opartej na eksperymencie i indukcji. Dzieło autorstwa Michała Wiszniewskiego (1794-1865), historyka literatury, filozofa,
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na końcu „Wiadomość o Michale Sędziwoju”, słynnym
w całej Europie alchemiku i lekarzu polskim, osobistym sekretarzu Zygmunta III, uwiecznionym na
obrazie Jana Matejki. Stan dobry.

– Królestwo zwierząt wg systematyki gdańskiego przyrodnika –
779. [Zebra] – „Zeckora. Cebra.”. Ryt. J. E. Ridinger. Ok. 1768 r.

600,-

Akwaforta kolorowana ręcznie; 39 x 26,5 (pl.)
Dekoracyjne przedstawienie zebry (w języku francuskim zwierzę opisane jako osioł etiopski). Sygnowane na płycie: „I. El. Ridinger sc. et exc. A. V.”. Autorem pracy jest Johann Elias Ridinger (1698-1767),
popularny w XVIII w. rytownik, rysownik, malarz i wydawca, działający w głównym niemieckim ośrodku
wydawniczym – Augsburgu. Artysta sam przygotowywał i wydawał swoje prace, głównie przedstawiające zwierzęta, konie oraz sceny myśliwskie. Oferowana rycina pochodzi ze zbioru wydanego już po
śmierci artysty, w 1768 r., obejmującego wizerunki zwierząt, ukazane możliwie jak najwierniej (Ridinger
zbierał rysunki sporządzane przez innych artystów, jego przyjaciół, wykonywane z natury) pt. „Das
in seiner grossen Mannigfaltigkeit und in seinen schönen Farben nach Original-Zeichnungen geschilderte Thier-Reich”. W swojej pracy opierał się na systematyce opracowanej przez wybitnego
gdańskiego uczonego, Jakuba Teodora Kleina (1685-1759), sekretarza m. Gdańska, sekretarza
nadwornego Augusta II, członka Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu, Londyńskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego oraz Akademii Bolońskiej. Ubytek pap. lewego dolnego narożnika
uzupełniony, drobne przedarcia podklejone, drobne zagniecenia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Patrz poz. następne.
Lit.: C. Nissen, Die Zoologische Buchillustration, poz. 3408

780. [Bawół] – „Buﬀalus. Kleinere Zug-Büﬀel. Buﬄe petit”. Ryt. M. E. Ridinger.
Ok. 1768 r.
600,Akwaforta kolorowana ręcznie; 31,5 x 21 (pl. 39 x 24,5)
Wizerunek młodego bawoła, sygnowany na płycie: „I. El. R. del.”. Autorem szkicu do pracy jest Johann
Elias Ridinger (1698-1767), rytował jego syn, Martin Elias Ridinger (1730-1780). Oferowana rycina
pochodzi ze zbioru „Królestwo zwierząt przedstawione w swojej wielkiej różnorodności i w pięknych
kolorach z oryginalnych rysunków” (patrz poz. poprzednia). Po konserwacji, zagniecenia, poza tym
stan dobry.
Lit.: C. Nissen, Die Zoologische Buchillustration, poz. 3408

781. [Jeleń] – „Capreolus masculatus. Gefleckter Rehe-Bock. Chevreuil tacheté.”. Ryt.
M. E. Ridinger. Ok. 1768 r.
600,Akwaforta kolorowana ręcznie; 30,5 x 20,5 (pl. 39 x 25,5)
Wizerunek jelenia, sygnowany na płycie: „Ridinger fec.”. Autorem pracy jest grafik z rodziny Ridingerów (patrz poz. poprzednie). Oferowana rycina pochodzi ze zbioru „Królestwo zwierząt przedstawione
w swojej wielkiej różnorodności i w pięknych kolorach z oryginalnych rysunków”. Margines nieco
przycięty, drobne zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: C. Nissen, Die Zoologische Buchillustration, poz. 3408

782. [Łoś] – „Das Elend Thier. Un Eland.”. Ryt. M. E. Ridinger. Ok. 1768 r.

300,-

Akwaforta kolorowana ręcznie; 21,5 x 25,5 (przycięta)
Wizerunek łosi, sygnowany na płycie: „Mart. El. Ridinger sculps.”; „Ex Collection Hr. Bar. de Zorn in
Danzig” – z kolekcji Friedricha Zorna, członka gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Rytował
Martin Elias Ridinger (1730-1780), który po śmierci ojca wydał monumentalny zbiór rycin, ukazujących
niezwykle dokładnie zwierzęta świata „Królestwo zwierząt przedstawione w swojej wielkiej różnorodności i pięknych kolorach z oryginalnych rysunków”. Brak części górnej ryciny (z nazwą łacińską, bez
szkody dla przedstawień zwierząt), ślad zalania, poza tym stan dobry.
Lit.: C. Nissen, Die Zoologische Buchillustration, poz. 3408
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781. Jeleń. Ok. 1768.

780. Bawół. Ok. 1768.

782. Wg rys. z kolekcji gdańskiego przyrodnika Fr. Zorna. Ok. 1768.

783. [Dzika świnia – babirrussa] – „Porcus Babiroussa. Indianisch Schwein. Porc
d’Inde”. Ryt. J. E. Ridinger. Ok. 1768 r.
600,Akwaforta kolorowana ręcznie; 31,5 x 21,5 (pl. 39 x 25)
Fantastyczne przedstawienie tajemniczego zwierzęcia, zamieszkującego indonezyjskie wyspy, w różny
sposób opisywanego przez XVIII w. uczonych (m.in. J. T. Kleina z Gdańska). Sygnowane na płycie:
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784. Ekspedycja myśliwska do Afryki.

335

786. Oprawa zakładu R. Jahody.

„I. El. Ridinger fec. et exc. A. V.” (patrz poz. poprzednie). Fragment lewego marginesu uzupełniony,
stan dobry.
Lit.: C. Nissen, Die Zoologische Buchillustration, poz. 3408

MYŚLISTWO
784. [Ekspedycja myśliwska do Afryki]. Expéditions de chasses au Cameroun et en
A.E.F. Paris b.r. Wydawnictwo O.E.A.L. – Oﬃce Economique de l’Amérique Latine,
s. 24, mapka, zdjęcia całostr., 22 cm, opr. wyd. brosz.
60,Opisanie zasad i warunków wypraw myśliwskich do Kamerunu i Francuskiej Afryki Równikowej. Na
ilustracjach okazy upolowanych słoni, goryli, hipopotamów, antylop itp. Stan bardzo dobry.

785. Grąbczewski Bronisław. Wspomnienia myśliwskie. Z portretem autora i 25 ilustracjami. Warszawa [i in.] 1925. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 104, [2], ilustr.
w tekście 26, 23,5 cm, opr. ppł.
80,Wspomnienia z wypraw myśliwskich spisane przez gen. Bronisława Grąbczewskiego (1855-1926).
Zawierają rozdziały: Polowanie na jaki; Łowy na tygrysy w Turkiestanie i na Amurze; Zwierzostan
Pamiru; Dziki w Azji Środkowej; Polowanie na ptactwo w Azji Środkowej; O zmyślności dzikich zwierząt. Na karcie tytułowej i innych stronach liczne pieczątki. Nalepka i stempel: „Wypożyczalnia książek
H. Altenberga we Lwowie”. Na wyklejce reklama: „Pieczcie na gazie”. Brak portretu. Podniszczone
okładki, poza tym stan dobry.

786. Krzywoszewski Stefan. Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila
Mackiewicza. Warszawa 1927. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 124, [4], ilustr.
w tekście (w tym całostronicowe), 29,5 cm, opr. ppł. z tłocz. na grzbiecie i złoc.
na licu, zach. okł. karton.
550,-
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788. B. Rakowski. Tresura psa. 1938.

790. R. Wacek. Darz bór. 1936.

Zbiór wspomnień łowieckich Stefana Krzywoszewskiego (1866-1950), dziennikarza, dramaturga, prozaika, uczestnika polowań w Białowieży. Książka ozdobiona 24 ilustracjami wg rysunków Kamila
Mackiewicza (1886-1931), towarzysza myśliwskich wypraw autora. Oprawa wydawnicza sygnowana:
„Zakł. Intr. Roberta Jahody w Krakowie” (suchy tłok na tylnej okł.). Niewielkie przetarcia oprawy.
Stan dobry. Ładny egzemplarz.

787. Mniszek-Tchorznicki Mieczysław. Oologia ptaków łownych. Z przedmową prof.
Józefa Gieysztora. Zdjęcia pochodzą z przedw[ojennej] teki „Łowca Polskiego”.
Warszawa 1947. Nakładem Polskiego Związku Łowieckiego, s. 67, [5], liczne ilustr.
w tekście, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
60,Bogato ilustrowana monografia Mieczysława Mniszek-Tchorznickiego (1907-1950), poświęcona praktycznym sposobom rozpoznawania gniazd i jaj ptaków łownych (m.in.: orłów, sokołów, jastrzębi,
błotniaków, myszołowów, sów). Niewielkie ubytki grzbietu opr., odbarwienia okładki, nieaktualna pieczątka własnościowa, poza tym stan dobry.

788. Rakowski Bronisław. Tresura psa. Wyd. 2 rozszerzone i uzupełnione. Lwów
1938. Księgarnia Naukowa, s. 144, rys. 19, 17 cm, opr. wyd. brosz.
40,Podręcznik tresury psa autorstwa B. Rakowskiego (1895-1950), płk., od 1941 r. generała Armii Andersa.
Niewielkie przebarwienia okł., miejscami papieru, część ilustracji podkolorowana amatorsko, zapiski
ołówkiem, poza tym stan dobry.

789. Statut Stowarzyszenia pod nazwą Łowieckie Towarzystwo Urzędników Polskiego
Monopolu Tytoniowego. Warszawa 1930. B.w., s. 8, 19 cm, opr. brosz.
50,Statut Towarzystwa, założonego przez Aleksandra Jasińskiego, Bolesława Kożuchowskiego, Zygmunta
Wapińskiego i Mirosława Marca. W swoich założeniach Towarzystwo planowało polowania, turystykę
i sport. Egzemplarz obowiązkowy przekazany do Komisariatu Rządu w związku z rejestracją Towarzystwa w końcu 1929 r. Papier kredowy. Zażółcenia okł., poza tym stan bardzo dobry.
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– Egzemplarz płk. Beliny-Prażmowskiego –
790. Wacek Rudolf. Darz bór. Wspomnienia myśliwskie. Lwów 1936. Nakł. „Drukarni
Polskiej”, s. 87, ilustr. w tekście, 21 cm, luksusowa opr. z epoki, skóra z tyt. na
licu, zach. przednia okł. brosz.
600,Egzemplarz płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego (1888-1938), twórcy pierwszego szwadronu kawalerii Legionów Polskich, dowódcy I pułku ułanów, później prezydenta Krakowa i wojewody lwowskiego. Za k. tyt. dedykacja w druku: „Władysławowi Belinie Prażmowskiemu Wojewodzie
Lwowskiemu Serdecznemu Towarzyszowi łowów i polowań te myśliwskie wspomnienia poświęca
Autor”. Poniżej odręczny wpis autora: „W dniu Św. Huberta – Lwów – 1936 r. R. Wacek”. Rudolf
Wacek (1883-1956), pisarz i publicysta, sportowiec, myśliwy, towarzysz polowań Beliny – Prażmowskiego. Wspomnienia dotyczą polowań na Polesiu i w lasach karpackich na jelenie, dziki i głuszce. Rysunki piórkiem wykonał prof. K. Rutkowski. Fotografie w tekście m.in. Włodzimierza Puchalskiego. Luksusowa oprawa w pełną skórę zieloną z tłoczoną tytulaturą na przedniej okładzinie,
wykonana w zakładzie introligatorskim Władysława Jana Romanowskiego we Lwowie (pieczątka). Niewielkie zaplamienie opr., poza tym stan dobry. (Patrz także poz. 474 i 535 – egzemplarze
W. Beliny-Prażmowskiego).

791. Wacek Rudolf. W polskich kniejach. Opole 1947. Wydawnictwo Diecezjalne
św. Krzyża, s. 125, [2], liczne ilustr. w tekście, 20 cm, opr. ppł.
60,Zbiór zapisków, wspomnień i utworów o tematyce myśliwskiej Rudolfa Wacka (1883-1956). Na końcu
tekst znanej powszechnie pieśni „Pojedziemy na łów” i apel do młodzieży: „Szanuj nasz las, zwierzynę
łowną i nasze ptactwo, pomagaj w rozmnoży – bo to także jeden z cennych skarbów dobrobytu naszej
Ojczyzny”. Nieaktualne pieczątki, poza tym stan bardzo dobry.

792. Wójcicki Kazimierz Władysław. Stare gawędy i obrazy. T. IV-ty. Warszawa
1840. Nakładem Gustawa Sennewalda, s. 346, [4], tabl. ryc. 1 (litografia rozkł.),
17,5 cm, opr. z epoki pł.
150,Szkice historyczno-etnograficzne Kazimierza Władysława Wójcickiego (1807-1879), pisarza, historyka,
wydawcy źródeł. Wśród opowiadań „Łowiec. Gawęda z XVI wieku”, z czasów, kiedy to polowanie
służyło zasileniu spiżarni dworskiej na zimę „w sarniny kawał, pół łosia solonego, szynki i schaby
z dwóch dzików, cztery łapy niedźwiedzie, trzy pary cietrzewi...”. Poza tym w zbiorze m.in.: O Cyganach oraz Z kroniki miasta Lwowa. Litografia przedstawia widok Warszawy. Brak jednej ryciny.
Zaplamienia opr., miejscami zabrudzenia pap., poza tym stan dobry.

---------------------------------793. [Polowanie w Białowieży] – „Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej”. Lit. J. N. Lewicki.
1838-1841 r.
300,Litografia; 30,5 x 23,5 (cała plansza)
Scena polowania w Puszczy Białowieskiej. Autorem litografii jest Jan Nepomucen Lewicki (1795-1871),
od 1832 r. na stałe mieszkający we Francji. Tematyka polska była stale obecna w jego twórczości,
m.in. w latach 1838-1841 opublikował serię przedstawień polskich strojów ludowych „Les costumes
du peuple polonais” – z tejże teki pochodzi oferowana grafika. Stan dobry.

794. [Polowanie na lwy – nuty]. La chasse au lion. Die Löwenjagd. Grand Galop pour
piano. Ch. Kölling. Hamburg b.r., chez Aug. Cranz, s. 11, 31 cm, opr. brosz. 90,Popularna na przełomie XIX i XX w. kompozycja Carla Köllinga (1831-1914), niemieckiego kompozytora, głównie utworów fortepianowych, pracującego w Hamburgu i Chicago. Dekoracyjna, litografowana
okładka z przedstawieniem polowania na lwa w dzikich ostępach Afryki. Po konserwacji, ślady
kredki, poza tym stan dobry.
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793. Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej. 1838-1841.

794. Polowanie na lwy. Nuty.

795. Powrót z polowania. Wg obrazu G. Wrighta. Po 1905.

795. [Powrót z polowania] – „After a Good Day”. Wg obrazu G. Wrighta.
Po 1905 r.
300,Artystyczny druk barwny, ręcznie podkolorowany; 34 x 50,5 (pl. 38 x 52,5)
Dekoracyjna scena, ukazująca myśliwych z psami powracających z polowania, u drzwi gospody. Dobrej
klasy reprodukcja obrazu olejnego George’a Wrighta (1860-1944), angielskiego malarza, cenionego
przede wszystkim za sceny polowań (sam malarz był także uznanym myśliwym). Opublikowana przez
wydawnictwo E. W. Savory w Bristolu. Po konserwacji, stan dobry.
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796. Tańce polskie. Zbiór najpiękniejszych mazurów L. Lewandowskiego. Ok.
1890 r.
150,Litografia barwna; 30,5 x 23 cm
Dekoracyjna okładka nut „Zbiór najpiękniejszych mazurów L. Lewandowskiego”, z barwnymi przedstawieniami tańców polskich (krakowiak, kujawiak, polonez, mazur). Nuty kompozycji Leopolda
Lewandowskiego (1831-1896), skrzypka, kompozytora, dyrygenta, jednego z najaktywniejszych animatorów życia muzycznego w Warszawie w II połowie XIX w. Komponowane przez niego mazury
przyniosły mu sławę europejską (nazywany był „polskim Straussem”). Wydane w Warszawie, nakładem
Ferdynanda Hösicka. Oprawione w ramę 32,5 x 25,5 cm. Zapiski własnościowe (Maria Biedrzycka,
Łowicz, 1924 r.), drobne zabrudzenia, stan dobry.

797. Wiązanka pieśni legionowych 1914-1920 r. Zebrał i ułożył A. Sikorski. Warszawa
b.r. Gebethner i Wolﬀ, lit. C. Witanowski, s. 9, 33,5 cm, opr. brosz.
90,Wiązanka pieśni legionowych, m.in.: Rozmaryn; Nasza artyleria; Jadą ułany; Walecznych tysiąc; Wojenko, wojenko, w układzie Antoniego Sikorskiego (1882-1961). Dekoracyjna, litografowana okładka
z wizerunkiem maszerującego oddziału żołnierzy – legionistów. Po konserwacji, drobne zabrudzenia,
poza tym stan dobry.

798. Szabasówka. Polka. Ułożył na fortepian Jan Różewicz. Warszawa b.r. (ok. 19191921). Gebethner i Wolﬀ, lit. J. Konarzewski i J. Mękarski, s. 3, 32,5 cm, opr.
brosz.
90,Kompozycja Jana Różewicza (1884-1970), muzyka związanego z Warszawą, kompozytora licznych
utworów muzyki tanecznej i rozrywkowej, absolwenta warszawskiego Instytutu Muzycznego, w latach
międzywojennych prowadzącego własną orkiestrę salonową. „Polka Szabasówka” należy do jego najpopularniejszych dzieł. Litografowana okładka z humorystycznym przedstawieniem zabawy tanecznej.
Zapiski ołówkiem, zabrudzenia, po konserwacji (ubytki pap. uzupełnione).

799. Zgaś lampę! Piosenka – foxtrot. Najnowszy sukces teatru „Perskie Oko”. Słowa
Willy. Muzyka Br. Aspera. Warszawa, 1926. Edition J. Altschuler, s. 4, 34 cm, opr.
brosz.
90,Słowa Andrzeja Własta (1895-ok. 1943): „Rzadko dziś na świecie bywa, że dzieweczka jest
wstydliwa...”. Muzyka Bruno Aspera (Henryka Chwasta), kompozytora przebojów warszawskich
teatrów rewiowych oraz muzyki filmowej, następnie działającego we Francji. Po konserwacji,
stan dobry.

800. Ja kocham cię! Węgierski blues. Słowa E. A. Domańskiego. Muzyka
J. Petersburskiego. Warszawa, Ryga 1927. Edition J. Altschuler, s. 4, 34 cm, okł.
brosz.
90,-
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796. Tańce polskie. Ok. 1890.

797. Pieśni legionowe 1914-1920.

798. Szabasówka. Polka. Ok. 1919-1921.

799. Zgaś lampę! Foxtrot. 1926.

Słowa Edwarda Domańskiego (1894-1935): „Kocham się w dziewczęciu z puszty, co tokaj ma
we krwi”. Muzyka Jerzego Petersburskiego (1895-1979). Dekoracyjna okładka, sygnowana: „Anto.”.
Po konserwacji, stan dobry.

801. Angelita. Tango. Wielki przebój teatru Morskie Oko z rewii „Cała Warszawa”.
Słowa A. Własta. Muzyka H. Warsa. Warszawa 1929. Nakład Gebethnera i Wolﬀa,
lit. J. Konarzewski, Zakł. Graf. B. Wierzbicki, s. 4, 33 cm, opr. brosz.
90,-
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801. Angelita. Tango. 1929.

802. Żegnaj... Piękne tango. 1930.

„Wielki sukces Lody Halamy i Tadeusza Olszy w teatrze „Morskie Oko”. Słowa Andrzeja Własta (1895ok. 1943): „Twe usta to krwawe płatki róż, twe oczy to błękit lśniących mórz”. Muzyka Henryk
Wars (1902-1977). Okładka sygnowana: „J. Mińska”. Na ostatniej stronie: Ostatnie nowości taneczne
Wydawnictwa Gebethnera i Wolﬀa. Po konserwacji, stan dobry.

802. Żegnaj... Piękne tango z rewii „Bawmy się razem” w teatrze „Morskie Oko”.
Słowa A. Własta i A. Tura. Muzyka J. Petersburskiego. Warszawa 1930. Gebethner
i Wolﬀ, sztych W. Kościesza, lit. J. Konarzewski, s. 4, 33,5 cm, opr. brosz. 90,„Nowy przebój teatru „Morskie Oko”. Słowa Andrzeja Własta (1895-ok. 1943) i Artura Tura (18941968): „Przy gitarze pieśni krwią pisane, me ukochane melodie znane!”. Muzyka Jerzy Petersburski (1895-1979), aranżacja Henryk Wars (1902-1977). Dekoracyjna okładka sygnowana – Jerzy
Radlicz (1901-1938), rysownik i grafik, kierownik artystyczny wydawnictw Ligii Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej. Pieczątka znanej toruńskiej księgarni Jana Wojciechowskiego. Z serii: „Co śpiewa
Warszawa”. Po konserwacji, stan dobry.

803. Marzenie. Gdy wszystko stracę, zostaniesz mi ty... Tango z rewii „Złote szaleństwo”
w teatrze „Morskie Oko”. Słowa A. Własta. Muzyka H. Warsa. Warszawa 1930.
Gebethner i Wolﬀ, sztych W. Kościesza, Zakł. Graf. B. Wierzbicki, s. 4, 33 cm,
opr. brosz.
90,„Pełne czaru tango śpiewane przez H. Ordonównę w filmie dźwiękowym „Hollywood Revue” wytw.
Metro Goldwyn Mayer”. Słowa Andrzeja Własta (1895-ok. 1943), muzyka Henryk Wars (1902-1977).
Okładka z fotografią Hanki Ordonówny, projektu Jerzego Radlicza (1901-1938), rysownika i grafika.
Z serii: „Co śpiewa Warszawa”. Po konserwacji, stan dobry.

804. Już nigdy... Tango. Słowa A. Własta. Muzyka J. Petersburskiego. Warszawa
1930. Gebethner i Wolﬀ, sztych W. Kościesza, lit. J. Konarzewski, s. 4, 32,5 cm,
opr. brosz.
90,„Pełna sentymentu piosenka Very Bobrowskiej w teatrze „Morskie Oko” – Vera Bobrowska, tajemnicza gwiazda warszawskich teatrów, uznawana za królową mody (tango „Już nigdy...” było jej
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804. Już nigdy... Tango. 1930.

805. Adieu Ninon. Walse chantée. Ok. 1930.

pierwszym, wielkim przebojem). Słowa Andrzeja Własta (1895-ok. 1943): „Wszystko zrozumiałam
i wiem... Już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów!”. Muzyka Jerzy Petersburski (1895-1979),
aranżacja Henryk Wars (1902-1977). Sygnowana okładka projektu Mariana Walentynowicza (18961967), rysownika, współpracownika prasy warszawskiej, uznawanego za prekursora polskiego komiksu.
Z serii: „Co śpiewa Warszawa”. Po konserwacji, nieco przycięte, poza tym stan dobry.

805. Adieu Ninon. Walse chantée. Wielki sukces Tadeusza Faliszewskiego. Słowa Kazimierza Brzeskiego. Muzyka Aleksandra Piotrowskiego. Warszawa b.r. (ok. 1930).
Wydawnictwo „Lira Polska”, lit. J. Konarzewski, s. 3, 35 cm, opr. brosz.
90,„Z repertuaru Tadeusza Faliszewskiego” – żyjący w latach 1898-1961 piosenkarz, aktor kabaretowy,
beliniak. W okresie międzywojennym występował m.in. w Chórze Warsa. W 1937 r. zajął trzecie
miejsce w konkursie na najpopularniejszego polskiego piosenkarza. Muzyka Aleksandra Piotrowskiego
(ok. 1870-1938), słowa Kazimierza Brzeskiego (1905?-1944), redaktora „Trubadura Warszawskiego”,
autora popularnych tekstów kabaretowych i piosenek. Sygnowana okładka projektu Tadeusza Gąsiewicza (1897-1967), malarza i grafika. Po konserwacji, drobne ubytki pap. uzupełnione, stan dobry.

806. Przebacz – tango. Wielka rewia teatru Morskie Oko. Milion złotych. Słowa
A. Własta, muz. J. Petersburskiego. Warszawa 1931. Wydawnictwo Andrzeja
Własta, Skład główny F. Grąbczewski, lit. C. Witanowski, Zakł. Graf. Koziańskich,
s. [4], 33 cm, opr. brosz.
90,„St. Nowicka i E. Bodo śpiewają w „Morskiem Oku” Przebacz!... Tango”. Słowa Andrzeja Własta
(1895-ok. 1943): „Przebacz, to moja wina i błąd! Przebacz, nie pozwól odejść stąd!”. Muzyka Jerzy
Petersburski (1895-1979), aranżacja Henryk Wars (1902-1977). Na ostatniej stronie „Najpiękniejsze
melodie sezonu”, przeboje teatru Morskie Oko ze słowami A. Własta. Po konserwacji (nieco przycięte),
stan dobry.

807. O key! Slow-fox z filmu „Czy Lucyna to dziewczyna”. Słowa E. Schlechtera
i K. Toma. Muzyka H. Warsa. Warszawa 1934. Wydawnictwo M. Arcta,
sztych K. Drzewiecki, J. Konarzewski, s. 4, 34,5 cm, opr. brosz.
90,-
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806. Przebacz – tango. 1931.

807. Z filmu „Czy Lucyna to dziewczyna”. 1934.

809. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem. 1946.

810. Zabawa w Młocinach. 1950.

„Przebojowa piosenka śpiewana przez J. Smosarską i E. Bodo w filmie „Czy Lucyna to dziewczyna?” – na okładce fotografia aktorów, wielkich gwiazd polskiego kina okresu międzywojennego. Słowa Emanuela Schlechtera (1904-1943) i Konrada Toma (1887-1957): „Znajdę taką żonę,
że się kochać będę w niej o key, o key!”. Muzyka Henryk Wars (1902-1977). Po konserwacji,
stan dobry.
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808. [Poznań]. Sekt. One-step. Ułożył E. Heyme. Poznań, b.r. Nakładem autora, lit.
K. Rozynek, s. 4, 34 cm, opr. brosz.
90,Nuty będące zarazem reklamą wina musującego „Charles de Foucauld”. Litografia poznańskiego
zakładu Konrada Rozynka. Stan dobry.

809. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem. Tango. Muzyka i słowa Z. Karasiński.
Warszawa 1946. Wydawnictwo E. Kuthana, lit. S. Rynczak, s. 4, 33 cm, opr.
brosz.
90,Popularna już przed wojną piosenka, skomponowana przez Zygmunta Karasińskiego (1898-1973),
pioniera jazzu w Polsce, autora wielu szlagierów warszawskich teatrów rewiowych. Sygnowana okładka
projektu Witolda Kalickiego (1915-1983), malarza i grafika warszawskiego. Po konserwacji, stan dobry.

810. Zabawa w Młocinach. Walc. Muzyka Antoni Buzuk. Słowa Jerzy Tomski.
Warszawa 1950. Gebethner i Wolﬀ, s. 4, 32 cm, opr. brosz.
90,Walc „Zabawa w Młocinach”: „Niedzielna zabawa w Młocinach, ach, wierzcie, najlepszy to bal...”.
Słowa Jerzy Tomski (właśc. Eugeniusz Żytomirski, 1911-1975), poeta, dramatopisarz, krytyk literacki,
od 1969 r. na emigracji. Muzyka Antoni Buzuk (1904-1968), kompozytor muzyki rozrywkowej. Barwna
okładka sygnowana: „M. Bilińska”. Po konserwacji, stan dobry.
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INDEKS
(zestawiły Katarzyna Chmielewska i Joanna Kunigielis)

Aa Pieter van der 117
Abrahamowicz Marek 76
Abramowiczowie, ród 33
Adamska-Rouba Kazimiera 543
Albertrandi Jan Chrzciciel 171
Alciato Andrea 38
Aleksander I Romanow 72
Aleksander II Romanow 73
Aleksandrowicz Łukasz 1
Alexandre Arsène 686
Amalrik Andrej 356
Ammirato Scipione 2
Anczycowie, ród 726
Andrzejewski Jerzy 491, 492
Angers David d’ 519, 520, 712
Apenszlak Jakub 502
Apulejusz z Madaury 251
Arthur Edward Penfold 74
Askenazy Szymon 357, 366,
413, 448
Asper Bruno (Henryk Chwast)
799
Aubriet Claude 15
Aubry Charles 195
August II Wettyn 61, 62, 118
August III Wettyn 5, 172, 396
Aunay Alfred d’ 377
Babirecki Jan 144
Bacon Francis 778
Badeni Stanisław Henryk 267
Badeni Stanisław Marcin 267
Bagiński Henryk 359
Bailsztajn Zofia 579
Bajan Jerzy 628
Bajkowscy, ród 350
Bajor Mikołaj 69
Balińscy, ród 349
Bandtkie Jerzy Samuel 360, 447
Baran Krzysztof 308
Barclay John 4

Barcz Bolesław 705
Barendt Johann Gottfried 14
Barss Franciszek 407
Bartosiński Jan 519
Bartoszewicz Julian 361, 644
Bartoszewicz Kazimierz 507
Bartynowski Władysław 198
Baruch Maksymilian 629
Baudouin Piotr 171
Bazewicz Józef Michał 141, 149
Bazylewicz 34
Bażyńscy, ród 695
Bąkowski Klemens 645
Beauplan Wilhelm le Vasseur
de 118
Bednarczyk Czesław 231
Bednarczyk Krystyna 231
Belina-Prażmowski Władysław
427, 474, 535, 790
Bella Stefano della 187
Bellaire J.P. 178
Bellangé Hippolyte 201
Bełza Stanisław 681
Bełza Władysław 493
Bénard Robert 167
Benis Artur 483
Benisz Franciszek 498
Benito Eduardo Garcia 203
Bergerówna Janina 732
Bertrand Louis 362
Best Jean 202
Biagioli Niccolò Giosafatte 499
Białous Ryszard 363
Biedrzycka Maria 796
Bielowski August 545
Bielski Marcin 457
Bierzyński 78
Biesiadecki Franciszek 692
Birkenmajer Aleksander 692
Birkenmajer Ludwik Antoni 365
Birtus-Seifert Anna 757

Blochowie, ród 349
Błociszewscy, ród 480
Bobiński Stanisław 575
Bobrowska Vera 804
Bobrzyński Michał 267
Bodo Eugeniusz 806, 807
Boehme Johann Gottlob 5
Bogdanowicz Adam 93
Bogdanowicz Walerian 71
Boguccy, ród 350
Bohomolec Franciszek 34, 482
Boilly Louis Léopold 215
Boissier de Sauvages de Lacroix
François 26
Bojasiński Józef 366
Bolesław I Chrobry 171
Bona Sforza d’Aragona 54, 428
Borkiewicz Adam 484
Borkowska Aleksandra 408
Bornholtz Tadeusz 567, 568
Borowczyk Czesław 687
Borowski Stanisław 367
Borowy Wacław 727
Braun Georg 150, 161
Braun Lily 368
Brenet Nicolas Louis Antoine
341
Brion de La Tour Louis 121
Brodnicki Alfred 483
Brodoski Michał 60
Brodowski Józef 189
Brodziński Kazimierz 494
Brunner Vratislav Hugo 299
Bry Johann-Theodor de 19
Brydak Jędrzej 258, 581
Brzechwa Jan 569
Brzeski Kazimierz 805
Büchner Andreas Elias 8, 10
Buczyński Grzegorz 393
Buﬀon Jean-Louis Leclerc de
769
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Bujniccy, ród 605
Bukaty Bolesław Adolf 746
Bukowski Jan 259
Bullot Maximilien 50
Bułhak Jan 615, 642
Burdyłło Roman 699
Burnett Frances Hodgson 275
Burn-Smeeton Joseph 202
Bursa Stanisław 259
Bursche Edmund 483
Butwiłłowski 494
Buzuk Antoni 810
Byron George Gordon 495
Bystroń Jan Stanisław 369
Caligari Giovanni Andrea 450
Campe Friedrich 143
Caunois François Augustin 342,
345
Celichowski Zygmunt 483
Cemowie, ród 479
Cepelli Jan 461
Cervantes y Saavedra Miguel
de 570
Cetnerowie, ród 480
Cezary Franciszek 46
Chaleccy, ród 49
Chalecki Kazimierz 49
Chamiec Ksawery 421
Charensol Georges 218
Chełmicki Zygmunt 270
Chéreau Jacques 157
Chlebowski Roch 71
Chłędowski Kazimierz 370
Chłopicki Józef 432, 433
Chmielnicki Bohdan 458
Chmielowski Piotr 537
Chodkiewicz Aleksander 633,
634
Chodkiewicz Jan Karol 171
Chodowiecki Daniel 695
Chodynicki Ignacy 371
Chodźko Leonard 140
Chopin Fryderyk 515
Chorowiczowa Anna 462
Chotkowski Władysław 403
Chrzanowscy, ród 480
Chudziński (właśc. Chodziński)
Kazimierz 344
Chybiński Adolf 592
Cichowski Adolf 18
Ciechanowski Jan Jakub 80
Cieciszowski Adam 40
Cieślewski Tadeusz syn 242,
688
Cieślik Stanisław 89

INDEKS

Clüver Philipp 110
Cogniet Léon 200
Collodi Carlo 571
Cordier Louis 115
Cossenhammer Tobias 67
Cosson Joachim Jean 202
Covens Johannes 127
Custos Dominicus 182, 183
Czacki Tadeusz 171
Czapski Józef 689
Czapski Tomasz Hutten 695
Czarkowski Ludwik 496
Czarniecki Stefan 189
Czartkowska Maria 772
Czartkowski Adam 772
Czartoryska Teresa 265
Czartoryski Adam Jerzy 80, 432,
435-437
Czartoryski Adam Kazimierz 265
Czechowicz Józef 497
Czechowicz-Mieroszowska Janina 556
Czermański Zdzisław 260
Czerniak Wiktor 483
Czerniewski Jan Dawid 8
Czerper Ernest 265
Czyżewski Tytus 498

Dmowski Roman 375, 402
Dobrowolski Tadeusz 274
Doda Wiktor 94
Domański Edward 800
Doppelmayer Johann Gabriel
139
Doré Erneste 73
Doré Gustave 261
Dorżynkiewicz Stanisław 700
Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery 453
Dubiecki Marian 602
Dufour Auguste Henri 140
Dufour Piotr 48
Dumański Stanisław 56
Dunin-Wąsowicz Zbigniew 222
Dutkiewicz Józef 683
Dyakiewicz Zygfryd 94
Dydyński Ludwik 738
Dygasiński Adolf 572
Dygat Stanisław 95
Działyński Tytus 691
Dzieduszycki Maurycy 609
Dzierożyński Damazy Antoni
Jan 764
Dzierzbicki Antoni 261
Dzierżon Jan 741

Ćwierczakiewiczowa Lucyna 736
Ćwikliński Ludwik 94
Ćwikła Jacek 309

Eden Anthony 86
Ejsmond Julian 94
Eljasz-Radzikowski Walery 581
Elrich Daniel 43
Elżbieta II Windsor 86
Esterhazy- Galanthy Władysław
312

Dachonowski Jan Karol 483
Dahlbergh Erik J. 115, 169, 188
Dangel Stanisław 374
Dante Alighieri 499
Danysz Antoni 588
Dawidowicz Henryka 722
Dąbrowscy, ród 349
Dąbrowski Antoni 149
Dąbrowski Jan 467
Debucourt Philibert-Louis 207
Deisch Mateusz 695
Delpech François-Séraphin 178,
179, 215
Dembiński Henryk 437
Denhoﬀ Franciszek Michał 58
Desfontaines Pierre François
Guyot 6
Desnos Louis Charles 121
Despot-Zenowiczowie, ród 605
Dłuski Kazimierz 595
Dmochowski Franciszek Ksawery 559
Dmochowski Franciszek Salezy
559

Faden William 122
Fajans Maksymilian 160
Faliszewski Tadeusz 805
Fałat Julian 693
Fayard Jean-Arthème 377
Fer Nicolas de 134
Ferrari Leone 85
Feuquières Antoine de Pas de
35
Fiedler Arkady 378
Filipkiewicz Stefan 264
Filipowicz Teodor 379
Finkel Ludwik 412
Fischer Johann Gottlieb 9
Flisak Jerzy 243, 244
Foltyn Franciszek 522
Fontana 180
Fontana Giambattista 182, 183
Ford Henry 755
Forst de Battaglia Otto 510
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Forster Charles 255
Fournier 193
Franck Józef 420
Fredro Andrzej Maksymilian 171
Fredro Maksymilian 494
Freege Emil 733
Freege-Turetschakowa Maria
733
Frey Jan Zachariasz 598
Freyschmidt Kaspar 4
Friesen Heinrich 43
Froben Hieronymus 38
Frycz Karol 704
Fryde Ludwik 105
Fryderycy Franciszek 79
Fryderyk II Hohenzollern 190
Galler Hieronymus 19
Gałczyński Konstanty Ildefons
277, 501
Gaugain Thomas 175
Gawarecki Wincenty Hipolit 441
Gawiński Antoni 576
Gąsiewicz Tadeusz 805
Gąsiorowski Wacław 380
Gedliczka Zdzisław 534
Gembicki Wawrzyniec 450
Gentz Friedrich von 395
German Julian 94
Gerson Wojciech 705
Gierek Edward 381
Gieryński Jan 603
Gieysztor Józef 787
Girs Anatol 705, 715
Girszowicz Mojżesz 737
Gizbert-Studnicki Wacław 439
Giżycki Jan Marek 604
Giżycki Kamil 382
Gjellerup Karol 273
Glett Adolf 699
Gliwa Stanisław 699
Gloger Zygmunt 383, 649
Goetel Walery 589
Goldberg Chaim 216
Goldstein Maksymilian 632
Gołuchowski Agenor 267
Gorajski Wojciech 55
Gosławski Stanisław 483
Gostomski Anzelm 732
Gottesmann Felicja 199
Górka Olgierd 400
Górnicki Łukasz 503
Górski Jakub 483
Górski Mikołaj 723
Grabowscy, ród 479
Grabowski Ambroży 650

Grąbczewski Bronisław 785
Greene Milton H. 316
Greger Kazimierz 694
Grevedon Henri 179
Grocholska Aniela z Kosowskich
83
Grocholski Kazimierz 83
Groddeck Abraham 695
Gröll Michał 42
Gronowski Tadeusz 280, 281
Grońska Maria 696, 697
Grotowski Roman 446
Grottger Artur 438, 710
Grubiński Wacław 384
Grzymałowski Władysław 577
Gualther Bernard 45
Gubrynowicz Bronisław 271
Gumowski Jan Kanty 262
Gutkowska-Rychlewska Maria
217, 263
Gwagnin Aleksander 16
Haar Leopold 699
Hacquet Baltazar 597
Haecker Emil 438
Hahn Wiktor 271
Halecki Oskar 467
Haller Jan 29
Handelsman Marceli 386, 387
Hankiewicz Stefan 56
Hansen Georg 17
Harnisch Matthäus 36
Hartwig Edward 317-321
Hass Ludwik 385
Hauke Maurycy 72
Hayek Gustav von 767
Hedemann Otton 605
Heidenstein Reinhold 482
Hélyot Pierre 50
Henkiel Dionizy 393
Herburt Jan 18, 186, 457
Herling-Grudziński Gustaw 556
Heydel Adam 698
Hilscher Simon Paul 9
Hintz Benjamin Ludwig 10
Hiszpańska-Neumann Maria 276
Hłasko Józef 540
Hłaskowie, ród 605
Hoesick Ferdynand 620
Hoﬀmann Jan Chrystian 598
Hoﬀmanowa Klementyna z Tańskich 504, 651
Hogenberg Franz 150, 161
Hohenfelden 494
Holbein Hans 113
Hołowczyc Szczepan 77

347
Homann Johann Baptist 127,
139, 152
Horn Caspar Heinrich 12
Horn Georg 138
Horodeńscy, ród 605
Horwart Ludwik 171
Horzyca Wilam 500
Houdek Ivan 582
Hryńkowski Jan 264
Hulewicz Bohdan 89
Hulewiczowie, ród 479
Hulka-Laskowski Paweł 652
Hylzenowie, ród 605
Idzkowicz Matys 76
Illian George 294
Ipohorski-Lenkiewicz Zygmunt
388
Iwanicki Karol 606
Iwaszkiewicz Jarosław 505
Jabłonowska Anna z Sapiehów
137
Jabłonowski Aleksander 607
Jabłonowski Jan Stanisław 61
Jachmann Reinhold 251
Jacobi von Wallhausen Johann
19
Jadwiga Andegaweńska, św.
458
Jahoda Robert 692, 706, 786
Jakowiccy, ród 605
Jakub de Voragine 276
Jakubowicz Kopel 64
Jan II Kazimierz Waza 55, 56,
189, 399
Jan III Sobieski 57-59, 400, 718
Jan Paweł II, św. 108, 109
Janik Michał 389
Jankowska Bożena 290
Jankowski Czesław 94, 254
Jankowski Józef 94
Janowski Jakub 20
Janowski Stanisław 734
Janowski Witold 284, 289
Janssonius Joannes 114, 129,
138
Janssonius van Waesbergen
Joannes 135
Janta-Połczyńscy, ród 480
Januszkiewicz Eustachy 518
Jaredzki Antoni 68
Jarema Józef 699
Jarochowscy, ród 479
Jarochowski Kazimierz 390
Jarocki Ignacy 66

348
Jarocki Władysław 264, 720, 729
Jaroczyński Marian 444
Jaroszyńscy, ród 480
Jasiński Aleksander 789
Jaster Ernst 755
Jastrzębowski Wojciech 89
Jastrzębowski Wojciech Bogumił 770
Jazet Jean Pierre 200
Jeﬀery Thomas 205, 206
Jelec Antoni 62
Jełowicki Aleksander 518-520
Jerzy Rudolf Piast 129
Jeśmanowie, ród 605
Jeuﬀroy Romain Vincent 341
Jeziorański Józef 84
Jeżowski Władysław Stanisław
483
Jędrzejowicz Wacław 88
Jordan Kazimierz 64
Józef II Habsburg 190
Jungnikel S. 665
Junius Melchior 21
Junosza Klemens 506
Jurkowski Jan 483
Kabat Stanisław 659
Kaden-Bandrowski Juliusz 622
Kalicki Witold 809
Kalinka Walerian 391, 452
Kalinowska Wanda 749
Kalinowski Lech 276
Kalinowski Samuel 55
Kaliński Emil 92
Kaliski Piotr 403
Kallenbach Józef 523
Kamberski Mieczysław 733
Kamiński Aleksander 485
Kamiński Zygmunt 269
Kamocki Stanisław 253
Kantecki Klemens 392
Karamzin Nikołaj 393
Karasiński Zygmunt 809
Karłowicz Jan 483
Karłowicz Mieczysław 585
Karolak J. 378
Karpińska Helena 275
Karwosieccy, ród 480
Karwowska-Wnuczak Julitta
249, 250
Katarzyna II Wielka 190
Kaucz Stanisław 659
Kautsky Karl 416
Kazimierz IV Jagiellończyk 171,
444
Kazimierz Jagiellończyk, św. 324
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Kehler Gabriel 11
Kierzkowscy, ród 350
Kilian Georg Christoph 162
Kiliński Jan 394
Kiliński Teodor 573
Kipa Emil 395
Kirkor Adam Honory 420
Kisielewicz Euzebiusz 82
Kisielewska Julia 368
Kisling Mojżesz 218
Klęsk Adolf 754
Klinger Max 251
Kłągiewicz Jędrzej Benedykt 82
Knittel Johann Ernst 143
Knobelsdorﬀowie, ród 161
Kobyliński Szymon 245
Koc Leon Wacław 471
Kochanowski Jan 507
Kochanowski Piotr 46, 171
Kognowicki Kazimierz 482
Kolberg Wilhelm 629
Kölling Carl 794
Kolowiec Stanisław 276
Kolski Jan 688
Kołłątaj Hugo 71, 389, 396
Kołłątaj Jan 71
Kołoniecki Roman 508
Komar Józef 431
Komornicki Stefan 587, 588
Komorowscy, ród 480
Konarska-Słonimska Janina
219, 220
Konarski Stanisław 397, 634
Koniar Maurycy (Mojżesz Kohn)
84
Koniarowie, ród 84
Konopczyński Władysław 399,
400, 510
Konopnicka Maria 96, 509
Konstanty Pawłowicz Romanow
72, 79
Kopczyński Onufry 171
Kopernik Mikołaj 171, 365
Korczak Janusz 574
Korczewski Wit 483
Korczyński Adam 483
Kordecki Augustyn 25
Kordys Roman 592
Korolenko Władimir 403
Korotyńska H. 570
Korsak Julian 499
Korsakowie, ród 605
Korytowski Juliusz 267
Korzeniewscy, ród 605
Kossak Jerzy 239
Kossak Juliusz 189, 238, 494

Kossak Stefan 238
Kossak-Szczucka Zofia 510
Kosseccy, ród 764
Kossmann Eugen Oskar 655
Kostecki Franciszek 171
Kostrzewski Chryzostom Nepomucen 26
Kościałkowski Marian Zyndram
92, 699
Kościałkowski Stanisław 605
Kościuszko Tadeusz 173-175,
294, 344, 377
Kośmiński Józef 171
Kotecki Stanisław 676
Kotliński Tomasz Ignacy 49
Kotowski Stanisław 672
Kowarski Feliks Szczęsny 720
Kowenicki Stanisław 679
Kozłowski Felicjan Antoni 404
Koźmian Kajetan 405
Kożuchowski Bolesław 789
Kranikowski Karol 204
Krasicki Ignacy 171
Krasińska Róża z Ogińskich 76
Krasiński Józef Wawrzyniec 753
Krasiński Zygmunt 511-514
Kraszewski Józef Ignacy 176, 406
Kraushar Aleksander 394, 407,
422
Krieger Ignacy 313
Kromer Marcin 171
Kruczkowski Łukasz 266
Kruszyński Tadeusz Pomian 708
Kryczyński Władysław 608
Krysiński Aleksander 433
Kryszak Tadeusz 300
Krzycki Andrzej 45
Krzywoszewski Stefan 786
Krzyżanowski Julian 99-102,
104, 106, 482
Kubala Ludwik 272, 412
Kukiel Marian 467
Kulesza Franciszek 70
Kunigiel Bronisław 550
Kurdybacha Łukasz 572
Kurkowa Alicja 695
Kurman Marian 744
Kurpiński Karol 562
Kurzątkowski Jan 500
Kutrzeba Jan 573
Kwiatkowski Eugeniusz 677
Kwiatkowski Stanisław 629
La Tour Maurice Quentin de 177
Lafontaine Franciszek Leopold
739
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Lallemand Martin-JacquesCharles 202
Lam Stanisław 430, 467, 616
Langie Kazimierz 745
Laszczka Konstanty 334, 704
Lauterbach Alfred 622
Le Bon Gustave 583
Le Clerc Jean 170
Le Rouge Georges-Louis 166
Lec Tomasz 532
Lechoń Jan 524
Leczycki Kazimierz 94
Ledermüller Martin Frobenius 27
Lefèvre Achille Désiré 194
Lelewel Joachim 377, 414, 415,
432
Lelewel Prot 393
Lenart Bonawentura 595, 701
Lenartowicz Teofil 223
Lengnich Karol Beniamin 695
Leo Juliusz 267
Lepszy Leonard 702
Leszczyńscy, ród 480
Leszczyński Jan Nepomucen
441
Leszczyński Rafał 21
Leszczyński Stanisław 441
Leszczyński Wacław 21
Leśniewski Paweł Eustachy 761
Lewandowscy, ród 456, 470
Lewandowski Leopold 796
Lewicki Jan Nepomucen 252,
793
Libelt Karol 703
Lindorf-Martyka Zofia 516
Lipiński Eryk 246
Lipiński Wacław 690
Lipski Andrzej 21
Lob Mikołaj 16
Lorentz Stanisław 246, 687
Lubieniecki Teodor 171
Lubomirscy, ród 64
Lubomirska Izabela z Czartoryskich 265
Lubomirska Teofila z Zasławskich 64
Lubomirski Franciszek 46
Lubomirski Henryk 265
Lubomirski Jerzy 46
Lubomirski Józef Karol 64
Lubomirski Stanisław 65, 69
Ludgard Edward 74
Ludwik XIV Burbon 3, 362
Ludwik XV Burbon 3
Ludwik XVI Burbon 3
Ludwika Maria Gonzaga 56

Lustyk Bogusław 291
Lutczyn Edward 285
Lutomski Bolesław 456
Luzyański Fabian 695
Lyell Charles 771
Łabiszewski Antoni 26
Łaszczyńscy, rodzina 504
Łazowski Jan 79
Łempicki Zygmunt 462
Łopacińscy, ród 605
Łopot Michał 20
Łosiowa Maria z Tarnowskich
705
Łoś Jan 483
Łubieński Władysław Aleksander
172
Łukaszewicz Józef 663
Łukaszkiewicz Julian Antoni 682
Łuszpiński Aleksander 610
Maciejowski 69
Mackiewicz Kamil 786
Maeterlinck Maurice 772
Maillol Aristide 712
Makowski Czesław 636
Makuszyński Kornel 516, 575
Malczewski Jacek 97, 698
Malczewski Rafał 584
Małachowski Mikołaj 69
Manger Michael 28
Mangot Jakob 174
Manteuﬀel Gustaw 449
Maria Kazimiera 60
Maria Leszczyńska 177
Maria Teresa Habsburg 63
Marks Karol 416
Marzec Mirosław 789
Masłowski Mieczysław 314
Matejko Jan 253, 724, 725
Matisse Henri 221
Matuszczak Edward 699
Matuszewski Ignacy 517
Maurin Antoine 181
Mayer Johann Friedrich 11
Mazowiecki Tadeusz 464
Menkes Zygmunt 502
Mercator Gerard 133
Meurs Jacob 30
Meyer Daniel Israel 12
Meyer Joachim 28
Mianowski Józef 636
Michalski Jan 430
Michalski Stefan 363
Michał I Korybut Wiśniowiecki 171
Michałowski Kazimierz 98
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Mickiewicz Adam 254, 493, 518525, 533, 545
Mickiewicz Władysław 521
Miechowita (Maciej z Miechowa) 29
Mieroszowscy, ród 480
Mieszko I Piast 171
Miłaszewski Stanisław 94
Miłkowski Stanisław 403
Miłosz Czesław 502, 526-532
Mirscy, ród 605
Misierowicz Alojzy 160
Młodożeniec Jan 287, 288
Mniszchówna Elżbieta 265
Mniszech Jerzy Wandalin 58
Mniszech Józef Wandalin 58
Mniszek-Tchorznicki Mieczysław
787
Moczulski 76
Modelski Teofil Emil 413
Modrzewski Andrzej Frycz 45
Moesowie, ród 383
Molendziński Kazimierz 705
Mołochowiec Helena 749
Mondhare Louis Joseph 163
Monroe Marilyn 234, 316
Montanus Arnold 30
Morawski Franciszek 436
Morawski Jan 31
Morawski Józef Aleksy 80
Morawski Kazimierz 418
Morawski Kazimierz Marian 419
Morcinek Gustaw 677
Moreau Jean Michel 190
Morelowski Marian 611
Morghen Filippo 137
Moroziewicz A. 659
Morstin Ludwik Hieronim 99
Mortier Cornelis 127
Mortkowicz Jakub 269, 513
Mosca Agapito 63
Mosiński Marek 292
Mossakowski Ignacy 449
Moszyński Jerzy 46
Mościcki Ignacy 91, 92
Możejko Andrzej 284
Mroczek Andrzej Artur 322, 323
Mrożewski Stefan 222
Mucharski Jan 282, 630
Muczkowski Józef 706
Müller Julian 579
Munch Edvard 233
Mussolini Benito 85
Muszyński Adam 510
Mycielski Aleksander 65
Mycielski Jerzy 265
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Najder Zdzisław 100, 497
Nałkowska Zofia 101
Napoleon I Bonaparte 178, 341,
346, 413, 520
Naruszewicz Adam 171
Neymann 79
Niederle Lubor 421
Niekrasz Stanisław 147
Niemcewicz Julian Ursyn 255,
422, 425
Niemojewski Jerzy 533
Niesiołowski Tymon 704
Niewiadomski Eligiusz 707
Niezabitowski Kajetan 39
Nilson Johannes Esaias 190
Nolin Jean Baptiste 119
Norblin Jan Piotr 207, 235
Norblin Sebastian 255
Norblin Stefan 596
Norwid Cyprian Kamil 223, 514
Nostitz Hans von 2
Nostitzowie, ród 2, 255
Nostradamus 388
Nowak-Jeziorański Jan 102
Nowakowski (właśc. Tempka)
Zygmunt 536
Nowakowski Adam Marian 534
Nowakowski Zygmunt 535
Nowicka Stanisława 806
Nowowiejski Feliks 664
Oborski Antoni 237
Oborski Maksymilian 236, 237
Oczapowski Michał 750, 751
Odlanicki-Poczobutt Stanisław
612
Odyniec Antoni Edward 545
Odyniec Edward 408
Oehler Johann Barthold 4
Ogińscy, ród 33, 34
Ogińska Izabela z Lasockich
265
Ogińska Krystyna z Abramowiczów 33
Ogiński Ludwik Karol 34
Ogiński Marcjan 1, 33
Ohryzko Jozafat 423
Okolski Szymon 457
Olearius Adam 135
Oleszczański Władysław 255
Oleszczyński Antoni 519-521
Oleszczyński Władysław 184,
525
Olewiński Lubin 424
Olędzki Ksawery 79
Olszewska Barbara 624
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Olszowski Wojciech Jan 64
Opaliński Łukasz 64
Orda Napoleon 160
Ordonówna Hanka 803
Orłowicz Mieczysław 625
Orłowski Aleksander 175
Orzechowski Stanisław 482
Orzeszkowa Eliza 96, 537, 649
Oskierkowie, ród 605
Ossecki Wilhelm 155
Ossendowski Ferdynand Antoni
103, 613
Ossoliński Franciszek Maksymilian 62
Ossoliński Józef Maksymilian
538
Ostrogski Jan Jakub 21
Ostrogski Sędziwój 21
Ostrogski Stanisław 21
Ostroróg Jan 444
Pac Michał Jan 326
Pacura Sylwester 276, 277
Paderewski Ignacy Jan 90
Pankiewicz Józef 689
Parandowski Jan 104
Pasek Jan Chryzostom 252
Paszkowicz Adam 81
Paszkowski Edward 94
Paszkowski Józef 561
Paszkowski Marcin 16
Pautsch Fryderyk 720
Paweł I Romanow 175
Pawlikowski Jan Gwalbert 592
Pawlikowski Michał 515
Pawlikowski Tadeusz 560
Pawłowski J. 360
Pedenkowska Helena 752
Pelc Władysław 709
Pelczar Józef Sebastian 426
Petersburski Jerzy 800, 802,
804, 806
Petit Gilles Edmé 177
Pezel Christoph 36
Pfau Theodor Philipp von 124
Phendler Izaac 36
Picasso Pablo 224
Piekarski Kazimierz 692
Pieńkowski Ignacy 264, 720, 729
Pigoń Stanisław 483
Pik Franciszek (pseud. Franciszek Mirandola) 273, 772
Piliński Adam 165
Piłsudscy, ród 611
Piłsudska Aleksandra ze Szczerbińskich 474

Piłsudski Józef 88, 89, 260, 413,
427, 508
Piniński Leon 267
Pinkas Ignacy 266
Piotrkowczyk Andrzej 22-24
Piotrowski Aleksander 805
Piotrowski Antoni 577
Piranesi Giovanni Battista 159
Piskor Tadeusz 427
Pistor Johann Jakob 164
Pitt Moses 130, 135
Pitteri Giovanni Marco 123, 126
Pitton de Tournefort Joseph 15
Pius IX 426
Plezia Marian 276
Pleziowa Janina 276
Plichta Andrzej 435-437
Pochmarski Bolesław 536
Pociecha Władysław 428
Podbipiętowie, ród 605
Poggiali Cesare 140
Pohman Stanisław 519
Pokrzywka Gustaw 628
Pol Wincenty 539
Poliński Józef 424
Polkowski Bolesław 666
Pollak Roman 483
Poniatowski Józef 179, 180,
342, 347, 635
Poniatowski Stanisław 392
Poniński Adam 37
Popiel Paweł 69
Popławski Jan Ludwik 540
Porębowicz Edward 495
Potkański Antoni 65
Potoccy, ród 75
Potocka Maria z Lubomirskich
265
Potocka Teresa z Ossolińskich
265
Potocka Zofia z Branickich 408
Potocki Andrzej 267
Potocki Antoni 710, 711
Potocki Feliks 265
Potocki Ignacy 419
Potocki Leon 614
Potocki Marek 560, 562
Potocki Stanisław Florian 75
Potocki Stanisław Kostka 431
Poznański Czesław 712
Probst Georg Balthasar 168
Procajłowicz Antoni S. 704
Prószyńscy, ród 480
Przebendowscy, ród 480
Przezdziecki Aleksander 256
Przeździecki Wacław 213
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Przyboś Julian 541
Przybyszewski Stanisław 542,
543, 729
Przypkowski Mikołaj 687
Przypkowski Tadeusz 687
Ptaszycki Stanisław 483
Puchalski Włodzimierz 790
Pufendorf Samuel 115, 119, 169,
188
Pułaski Franciszek 713
Pułaski Kazimierz 171, 181, 294
Puškáš Arno 582
Pyteasz z Marsylii 415
Quirini Eugeniusz 471
Rachalewski Stanisław 660
Raczyński Edward 252, 396,
714
Raczyński Stanisław 225
Radek Karol 416
Radlicz Jerzy 802, 803
Radwański Jędrzej 753
Radziszewski Franciszek 441
Radziszewski Franciszek Joachim 272, 273, 430
Radziwiłł Karol 64
Radziwiłł Karol Stanisław „Panie
Kochanku” 245
Radziwiłł Mikołaj „Czarny” 183
Radziwiłł Mikołaj „Rudy” 182
Radziwiłłowie, ród 64, 245, 644
Rafałowski Izaak 737
Rakowski Bronisław 788
Rapf Feliks 589
Rastawiecki Edward 256
Redlich Henryk 176
Reilly Franz Johann Joseph von
111
Rej Mikołaj 544
Remer Jerzy 615
Repetowski Piotr 724
Repnin Nikołaj 481
Reutt-Witkowska Zofia 94
Rewieński Stanisław 758
Ridinger Johann Elias 779-781,
783
Ridinger Martin Elias 780-782
Riegl Christoph 169, 188
Robakowski Józef 226
Roberts Frank Kenyon 86
Romanowski Władysław Jan
790
Romer Eugeniusz 671
Rosinkiewicz Kazimierz 576
Rosset Edward 661

Rossmässler Jan Fryderyk 695
Rostafiński Józef 483, 774
Rostworowscy, ród 331
Rothstein Ruth Wedin 510
Rowecki Stanisław 446
Rowecki Stefan 446
Rozynek Konrad 808
Rożankowski Teodor 677
Rózga Leszek 227
Różewicz Jan 798
Rubczak Jan 264
Rudnicki Kazimierz 448
Rulikowski Mieczysław 94
Rutkiewicz Wanda 590
Rybka Stanisław 664
Rychliński Stanisław 626
Rydz-Śmigły Edward 260, 427
Rzeczniowski Leon 672
Rzepiński Czesław 652
Sade de 75
Sadzik Józef 528
Salb Marcin 258
Sałwiński 77
Sanson Nicolas 131
Sapieha Jan Fryderyk 39
Sapieha Pelagia z Potockich
265
Sapiehowie, ród 604
Sawicki Ludomir 591, 668
Sawiczewski Florian 775
Schedel Hartmann 112, 132, 156
Schenk Petrus I 136
Scherer Heinrich 116
Schiller Friedrich 545
Schlechter Emanuel 807
Schlieﬀ Walenty 695
Schlipf Johann 761
Schmidt Samuel Gotthelf 327
Schmieden Jan Ernest 695
Schnitt Konrad 38
Schnorr von Carolsfeld Hans
Veit Friedrich 174
Schnür-Pepłowski Stanisław 449
Schönwetter Johann Theobald 2
Schott Andreas 13
Schotten Herman 483
Schraembl Franz Anton 125
Schreiber Johann Georg 128
Schubart Matthäus von 128
Schultz Georg Peter 41
Schultz Martin 12
Schulz Daniel 41
Scultetus Jonas 128, 129
Seutter Matthäus 120, 153
Seyler Georg Daniel 41
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Sędziwój Michał 778
Shakespeare William 561
Siarczyński Antoni 42
Siarczyński Franciszek 42
Sichulski Kazimierz 267, 595,
704
Siedlecka Wanda 496
Siedlecki Franciszek 184, 228,
240
Siemaszko Adam 666
Siemaszko Józef 403
Siemiątkowski Tomasz Jan 79
Siemienowicz Kazimierz 43
Sienkiewicz Henryk 102, 546,
547, 577
Sienkiewicz Jerzy 98
Siennicki Stanisław Józef 717
Sierakowski Wacław Hieronim
609
Sikorski Antoni 797
Skarga Piotr 450
Składkowski Felicjan Sławoj 93
Skoczylas Władysław 241
Skoroszewscy, ród 480
Skotnicki Aleksander B. 721
Skrajnowski Józef 72
Skrzetuski Wincenty 44
Skrzynecki Jan 434
Skrzyński Edward 265
Skwarczyński Adam 500
Słonimski Antoni 548
Słowacki Juliusz 184, 271, 517
Słupski Stanisław 483
Słupski Zygmunt Światopełk 142
Smokowski Wincenty 257
Smoleński Władysław 451, 452
Smolka Stanisław 453
Smosarska Jadwiga 807
Sobański Michał 393
Sobiescy, ród 480
Sobieski Aleksander Benedykt
61
Sobieski Jakub Ludwik 61
Sobieski Konstanty Władysław
61
Sobieszczański Franciszek Maksymilian 257
Sobolewski Jerzy 79
Sobolewski Walenty 432
Socyn Faust 45
Sokolnicki Michał, generał 454
Sokolnicki Michał, historyk 454
Sołtyk Kajetan 448
Somer Jan van 131
Sonnewend Stefan 616
Speed John 283
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Spieha Lew 482
Sroka Mieczysław 730
Stachiewicz Piotr 204
Stachowicz Piotr 537
Staﬀ Leopold 105-107
Stalmach Paweł 455
Stanisław II August Poniatowski
40, 171, 185, 190, 265, 392,
394
Stanisław Kostka, św. 324
Stanisław ze Szczepanowa, św.
324
Stanisławski Jan 229
Stankiewiczowie, ród 350
Starczewski Eugeniusz 456
Staszewski Mieczysław 762
Staszic Stanisław 78, 598
Stawska Teresa 57
Stebelski Adam 662
Stefan Batory 171
Stefański Stanisław 667
Steller Paweł 230
Sten Jan 549
Stepowski Janusz 94
Stimmer Tobias 28
Stock Johann Christian 14
Stocki 64
Strasburger Henryk 647
Strasz Krzysztof 21
Straszewicz Józef 415
Straszyński Leonard 494
Strauch H. 94
Streckfuss Karl 499
Stroynowski Stanisław 673
Stryjeńska Zofia 208-210, 268
Studnicki Władysław 674
Suess von Kulmbach Hans 706
Surałło Bolesław 300
Swach Antoni 457
Syga Teofil 487
Sykora Jan Ładysław 270
Syrokomla Władysław 550
Sysang Johann Christoph 172
Szafer Władysław 776
Szajnocha Karol 458
Szajnocha Władysław 585, 586
Szancer Jan Marcin 569
Szczepański Aleksander 678
Szczepański Wincenty 654
Szczurowski Wincenty 71
Szechter Ozjasz 385
Szembek Stanisław 21
Szmoyłowicz Boym 76
Szołdrscy, ród 479
Szpotański Janusz 551
Sztromajer Władysław 763

INDEKS

Szturm de Sztrem Tadeusz 146
Szujski Józef 459
Szukalak Marek 722
Szukiewicz Maciej 94
Szybajłowie, ród 605
Szyk Artur 721, 722
Szymonowicz Szymon 483
Szypowska Maria 95
Szyrynowie, rod 605
Ściskała Dominik 460
Śliwicki Walenty 633, 634
Śliwiński Jan 701
Świątkowska-Borysławska
Dominika 520
Świątkowski Wacław 676
Świda Marek 481, 702
Świderska Maria 552
Świechowski Marian 147
Świerczewski Stanisław 79
Świeykowski Emanuel 723
Świeżawski-Sulimczyk Ernest
463
Tardieu Ambroise 191, 192
Tarnowski Jan 171, 482
Tarnowski Jan Spytek 54
Tarnowski Krzysztof 57
Tarnowski Stanisław 267, 724
Tasso Torquato 46
Teigl 185
Terlikowski Włodzimierz 686
Tetmajer Kazimierz 268
Thorvaldsen Bertel 635
Thurneysser zum Thurn Leonhardt 47
Tinz Eugeniusz 620
Tom Józef 574
Tom Konrad 807
Tomanek Rudolf 547
Tomski Jerzy 810
Topolski Feliks 231
Trechsel Gaspard 113
Trechsel Melchior 113
Trepkowski Tadeusz 756
Treter Mieczysław 684, 725
Treter Mikołaj 69
Treter Tomasz 170
Treutler Jerzy 286
Trębicki Antoni 48
Trębicki Kazimierz 79
Trzaska Władysław 430
Trzebicky Krzysztof 726
Tur Artur 802
Turkiewicz Zygmunt 699
Turno Maria z Komierowskich 328

Turowski Kazimierz Józef 450,
503, 544
Tymowski Józef 432
Tyszkiewicz Samuel 709
Tyszkiewiczowie, ród 604
Ubysz Janusz 88
Ujejska Maria 709
Ulanowski Bolesław 483
Uniechowski Antoni 247, 351355
Uziembło Henryk 704
Vernet Carle (Antoine Charles
Horace) 196
Vernet Horace 194
Vigée-Lebrun Elisabeth 265
Vincenz Stanisław 500
Vioménil Antoine Charles du
Houx de 398
Vuillier Gaston Charles 583
Wacek Rudolf 790, 791
Wacznadze Dawid 145
Waga Jakub Ignacy 777
Wakar Włodzimierz 146
Walentynowicz Marian 804
Walkiewicz Władysław 189
Walter Henryk 258
Wapiński Zygmunt 789
Wapowski Konstanty Zefiryn 57
Warhol Andy 233, 234
Wars Henryk 801-804, 806, 807
Wasylewski Stanisław 265, 362,
553, 618
Waśkowski Wacław 687
Wawrosz Karol 198
Wawrzkowicz Eugeniusz 466
Wąs Tadeusz 699
Wąsowicz Stefan 69
Weer Ellen 510
Weigel Johann Christoph 118
Weiss Wojciech 720
Wenda Kazimierz 463
Wergiliusz 559
Werner Friedrich Bernhard 168
Wesołowscy, ród 349
Westwalewicz Stanisław 557,
699
Węgiel Bohdan 97
Widepuhl Adolf 617
Wieland Johann Wolfgang 128
Wierzyński Kazimierz 554-557
Wiktor Emanuel III Sabaudzki 85
Wiktoria Hanowerska 74
Wilczek Stanisław 274

INDEKS

Wilder Jan Antoni 468
Wilkanowicz Roman 558
Wilkanowicz Roman Tadeusz
558
Wilkowski Jan 21
Willenberg Samuel Fryderyk 13
Willer Elias 28
Wilson Herbert Wrigley 469
Wisłocki Władysław 483
Wiszniewski Michał 778
Witkiewicz Kazimierz 687
Witkiewicz Stanisław Ignacy
727, 728
Witowski Hipolit 741
Witte Jan de 35
Wittlin Józef 502, 571, 619
Witz Ignacy 571
Władysław II Jagiełło 171, 458
Władysław III Warneńczyk 171
Władysław IV Waza 171, 399,
450
Włast Andrzej 799, 801-804, 806
Włodarkiewicz Jadwiga 275
Wodyński J. 642
Woelke Wilhelm 278
Wojciechowski Tadeusz 470
Wojciechowski Tytus 515
Wojdyga Adam 628
Wojnarski Jan 89, 232, 264
Wolan Andrzej 45
Wolﬀ-Bogucka Janina 699
Worms Jules 202
Woronicz Jan Paweł 669
Wójcicki Kazimierz Władysław
792
Wraga Ryszard 472

Wright George 795
Wróblewski Kazimierz 679
Wyczółkowski Leon 613, 704
Wyrzykowski Stanisław 513
Wyspiański Stanisław 500, 560563, 729
Wyszpolski Józef 71
Zaborowski Ignacy 765
Zadrazil R.M. 198
Zagórski Kazimierz Jan 64
Zakrzewski Ignacy Wyssogota
633
Zaleski Antoni 223
Zaleski August 629
Załuski Józef 447
Zamecznik Stanisław 501
Zamoyscy, ród 340
Zamoyski Andrzej 759
Zamoyski Jan 171, 345, 482
Zand Andrzej 655, 662
Zarański Stanisław 473
Zaremba Zygmunt 486, 489
Zaruski Mariusz 585
Zatta Antonio 123, 126
Zawadzcy, ród 479, 480
Zawadzki Władysław 267
Zawieyski Jerzy 564
Zawistkowski A. 724
Zawiszanka Zofia 474
Zawliński Roman 483
Zborowski Juliusz 592
Zborowski Maksymilian 69
Zbylitowski Andrzej 483
Zdanowicz Aleksander 476
Zdanowski Józef 706
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Zebrzydowscy, ród 480
Zegadłowicz Emil 565
Zetzner Lazarus 21
Zgórzewski Mieczysław 94
Ziarnko Jan 711
Zieleniec Bogdan 275
Zieliński 78
Zieliński Karol 436
Zieliński Tadeusz 477
Zieliński Tadeusz Adam 213
Zimińska-Sygietyńska Mira 730
Zin Wiktor 248
Złoczowski Stefan 55
Znatowiczowie, ród 479
Zorn Fryderyk August 695
Zubrzycki Jan Sas 420, 470, 731
Zuliani Giovanni 123, 126
Zunner Johann David 43
Zwoliński Tadeusz 596
Zygmunt I Stary 54, 399
Zygmunt II August 18, 171, 186,
444
Zygmunt III Waza 425, 483
Żabowie, ród 605
Żenczykowski Marceli 258
Żernicka Elżbieta 766
Żeromski Stefan 269, 670
Żmichowska Narcyza 651
Żółtowscy, ród 349
Żuk-Skarszewski Tadeusz 729
Żuławski Jacek 277
Żuławski Jerzy 566
Żychliński Teodor 479, 480
Żyszkiewicz Andrzej 578
Żytkowicz Leonid 481
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acc.
adl.
akw.
b.a.
b.m.
b.r.
b.w.
bibl.
bp
brosz.
ded.
drzew.
E.
egz.
faksym.
fot.
ilustr.
j.w.
k.
k.tyt.
kart.
kolor.
litogr.
łac.
marm.
miedz.
m.in.
nakł.
nlb.
obcięty/a

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

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

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

oprawa
papier
pergamin
plansza, karta
płótno
passe-partout
pieczęć
półskórek
portret
półpłótno
półpergamin
proweniencja
reperowany/a
ryciny/a
rysował
rytował
strony/a
superekslibris/y
sygnował/sygnatura
szpalta
tom
tablica/e
tłoczenia
wolumin/y
współczesna
współoprawny
wydanie/wydał
wykonał
złocenia
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Instrukcja uczestnictwa w aukcji na portalu secretera.pl
Antykwariat LAMUS przeprowadzi 54 Aukcję Książek i Grafiki na portalu bibliofilskim
secretera.pl. W związku z tym poniżej publikujemy szczegółową instrukcję obsługi portalu.

1. Rejestracja na portalu:

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

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

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

Od tej pory możesz używać swojego konta.

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

Przed wzięciem
udziału w aukcji
musisz
zaakceptować
regulamin aukcji.
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Po lewej stronie
znajduje się spis
treści
umożliwiający
przyspieszony
dostęp do działów.

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

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

Na stronie pozycji
możesz złożyć
swoją najwyższą
oferowaną
cenę(limit) według
tabeli postąpień.
Limity przyjmujemy
do dnia 21.05.2021
do godziny 18.00.

INSTRUKCJA UCZESTNICTWA W AUKCJI NA PORTALU SECRETERA.PL

363

3. Uczestniczenie w aukcji na portalu secretera.pl
Żeby wziąć udział w licytacji zaloguj się, następnie otwórz zakładkę z interesującą
pozycją.

Po lewej stronie
zobaczysz
zbliżające się
pozycje.

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

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

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

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